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Lietuviškų veiksnių bei veiks- 
nelių atsirado tiek, kad jie pasi
darė pajėgūs sukelti nemaža 
triukšmo. Ar jie savo beatodai- 
ringumu sustiprins lietuvybę, 
tenka suabejoti. Perlaisvai taš
kydamiesi gana sekliuose vande
nyse, vargiai jie prisidės prie su
telktinio lietuvybės išlaikymo. 
Kurdami įvairius naujus jungi
nius, tiesa, galime stipriau pūs
telti lietuviškon ugnelėn, tačiau 
tai labai trumpalaikis reiškinys. 
Užuot telkęsi į sambūrėlius, tu
rėtume tvirčiau spiestis į pačius 
pastoviausius junginius, kur lie
tuvybės išlaikymas yra grindžia
mas ne dienomis, o ištisais de- 
šiintmečiais ir net šimtmečiais. 
Vienas tokių pastoviausių jun
ginių išeivijoje yra parapija, ku
ri dabartiniame mūsų judėjime 

.yra kažkaip neįvertinta, lyg ir 
nustumta. Jeigu savo laiku J. 
Šliupas, važinėjęs po JAV, pri
sidėjo prie lietuviškų parapijų 
organizavimo, tai, matyt, įžiūrė
jo gyvą jų veiklą. Ir šiandieną, 
kai vyksta naujas mūsų visuo
menės kristalizavimasis, reikia 
perkratyti turimąsias pažiūras į 
parapiją, juoba, kad tai daro ir 
neišeiviai. Pvz. Kanados katali
kai (prancūziškai ir angliškai 
kalbantieji) šią vasarą paskyrė 
parapijos problemoms gvildenti. 
Tai jų socialinės savaitės pagrin
dinė tema.

Modernioji parapija
O tos mūsų parapijos yra. daž- 

' niausią arba patriarchinės, arba 
romantinės, arba^-neigiamos. -Iš 
mažumės esame jas atsinešę, na, 
gyvename jomis ir toliau. O rei
kia pastebėti, kad moderniosios 
parapijos vaizdas yra gerokai 
pakitęs. Jeigu senoji mūsų pa
rapija tenkinosi daugiau iškil
mingu švenčių bei atlaidų šven
timu, pamaldumo ugdymų, tai 
šiandien jos uždaviniai yra žy
miai pasunkėję. Visą Bažnyčią 
šiandien yra užgulę rūpesčiai, 
kurių nepažinojo praėjusios kar
tos. Modernioji parapija šian
dieną yra pašaukta ne tik pamal
dumą ugdyti, bet ir eiti į sociali
nį gyvenimą. Nė viena parapija 
šiandien negali užsidaryti savo 
šventovėje ir čia gintis nuo ne
labųjų. Parapija yra gyvas or
ganizmas. Tai tikinčiųjų ben
druomenė, kurios pirmaeilis už
davinys yra sielos išganymas. 
Pastarasis betgi nėra pasiekia
mas magine lazdele. Jis yra įma
nomas tokiomis formomis ir 
priemonėmis, kurios atliepia vi
są žmogų. Užtat parapijoje tel
kiasi ne tiktai sakramentinis - 
dvasinis gyvenimas, bet ir visa 
tai, kas tinkamai padeda kelti 
bendruomenę Dievop.

Savo pagrindinio uždavinio 
akivaizdoje parapija rūpinasi 
žmonėmis, gyvenančiais jos ri
bose. Anot kan. Glorieux, “pa
rapija yra atsakinga už laimėji
mą visų sielų be išimties, gyve
nančių jos ribose. ..; laikyti ne- 
prisidedančius, nepraktikuojan
čius priešais, kuriuos reikia su
naikinti, kad nekenktų ir nema
tyti juose Kristaus atpirktos sie
los, kurią laimėti reikia betku- 
ria kaina, — reikštų nesuprasti 
tikrojo parapijos ir kartu Bažny
čios uždavinio pasaulyje” (L’Eg- 
lise a l’oevre, VI, 2, p. 180).

Ir visa tai gula ne ant vieno 
klebono ar apskritai kunigo pe
čių. Moderniojoj parapijoj vei
kia ir pasauliečiai. Jų vaidmuo 
šiandien yra iškilęs visu svoriu 
Tai naujas reiškinys. Jei anks
čiau parapija gulė vien ant kle
bono pečių, tai šiandien ji gula 
ir ant pasauliečių. Nors klebonas 
lieka ir toliau vyriausiu vadovu, 

. tačiau visą darbą remia glau
džiu bendradarbaivimu. Pasau
liečiai dalyvauja ne tik adminis
traciniuose parapijos reikaluose, 
bet ir apaštaliniame darbe. Ir jie 
yra Kristaus mokiniai gyveną 
Jo šviesa, kuri turi būti nešama 
kiekvieno širdimi ir kiekvieno 
gyvenimu bei darbais. Gyvena
me laikus, kada kiekvienas ti
kintysis yra pašauktas būti są
moningu Kristaus organizmo na
riu, nes ten, kur atsiranda negy
vų ar apmirusių narvelių, ken
čia visas organizmas bei visa 
bendruomenė.

Lietuviškoji parapija
Siekdama sielų išganymo pa

rapija negali nepaisyti dalykų, 
kurie tiesiogiai ar netiesoigiai 
padeda šiam pagrindiniam sieki
mui. Ji siekia savo uždavinį at
likti tokiomis formomis ir prie
monėmis, kurios šiuo metu tin
kamiausios ir galimos. Lietuviš
koji parapija išeivijoje be ben
drojo evangelinio pašaukimo tu
ri savitąjį: ji siekia sielų išgany
mo lietuviškomis formomis ir 
priemonėmis (kalba, raštu, gies
me, daile, papročiais, auklėjimu, 
psichologija). Jei lietuviškos pa
rapijos vadinamos tautinėmis, 
tai tik dėl to, kad jos išsiskiria 
savo formomis. Ir tol, kol jos bus 
tautinės, tol atliks savo misiją. 
Jei tautinė parapija nustoja 
reikštis savitomis formomis, nu-, 
stoja buvus tautine ir nebeat- 
lieka skirtos misijos. Ji gali dar 
gyventi senąja priedanga, senai
siais atsiminimais, sunykusiais 
likučiais, bet tai pereinamasis 
tarpas, kuris liudija savitų for
mų sunykimą. Kas įpranta visa
me gyvenime reikštis svetimos 
tautos formomis, rodo, kad jis 
yra jau pasisavinęs ir jos turinį, 
na, ir religiniame gyvenime jis 
nebėra reikalingas tautinių for
mų. Neryškūs sentimentai tėvų 
kalbai bei papročiams nedaug 
gali beatsverti. >

Taigi, tokio pavojaus akivaiz
doje parapijos lietuviškumas yra 
jos likimo klausimas. Ir kas- gi 

viškofeibs' jpąrapijos todėl visa 
siela dirba, - kad tinkamai -atlik
tų Bažnyčios ir tautos patikėtą 
misiją. Yra, tiesa, parapijų, kur 
reikėtų stipraus vėjo, naujos 
iniciatyvos, nes tos bendruome
nės nejučiomis kerta šaką, ant 
kurios pačios sėdi. Bendras gi 
visų parapijų rūpestis yra išlik
ti savo misijos augštumoje. Ku- 

(Nukelta į 3 psl.)
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“Pabėgėliai turi asimiliuotis”
Europos Sąjūdžio Centro ir R. 

Europos Komisijoje buvo iškel
tas projektas sukurti specialų 
fondą Centrinės ir Rytų Europos 
pabėgėlių kultūrinei veiklai pa
remti — duoti stipendijų stu
dentams, organizuoti mokslinę 
veiklą ir ruošti pabėgėlius dar
bui išvaduotose tėvynėse. Pagal 
projektą Vakarų Europos vals
tybės tam reikalui turėtų duoti 
200.000 svarų per metus.

Neseniai Centro ir Rytų Euro
pos Komisija gavo Prancūzijos 
užsienių reikalų ministerio Bi- 
dault laišką, kuriame rašo, kad 
Prancūzijos vyriausybė neran
danti galimu kultūros fondo pro
jektą paremti ministerių Tary
boje Strassbourge, nes ten dau
gelis delegatų esą nuomonės, kad 
tremtiniai turį asimiliuotis jų 
gyvenamuosiuose kraštuose.

C. ir R. Europos Komisija ši
tokio atsakymo buvo labai pri
trenkta ir prieš šitokią vakarų 
valstybių laikyseną nutarė pro
testuoti.

VLIKo VT Užsienių R. Tarny
ba ruošia memorandumą, kuris 
numatytas įteikti visoms laisvo
sioms tautoms. Jame išdėstomi 
tie skaudūs patyrimai, kurių Pa
baltijo valstybės turėjo santy
kiuose su Sovietų Sąjunga. Me
morandumas bus įteiktas visų 
trijų Pabaltijo valstybių vardu.

VLIKo pirmininkas M. Kru
pavičius JAV atstovų rūmų na
riui Ch. Kerstenui pasiuntė tele
gramą, kuria Vyriausiojo Lietu
vos Išlaisvinimo Komtieto var
du reiškiama padėka už jo pa
stangas padėti pavergtosioms 
tautoms, o ypač pasiūlius JAV 
parlamentui priimti pabaltiečių 
reikalu rezoliuciją, kuria būtų 
laisvajam pasauliui atskleisti 
komunistų kėslai ir pastangos jį 
užgrobti.

VT Informacijos Tarnybos pa
stangomis i prancūzu kalbą iš
versti “Mažieji Katynii”. Verti
mas peržiūrimas ir, stilistiškai 
apdorojus, bus artimiausiu laiku 
atiduotas spaudai

Lietuvių, latvių ir estų centri
nių organizacijų atstovai birželio

Pavergtieji sugėdino 
h britą, amerikie- ALMtlS čiausias notas, vai
į radijų žinios bei iš Wasaga Beach, Ontario raginę berlyniečius

Kanadiečių 
čių ir sovietų 
komentarai rodė, jog pavergto
jo Berlyno birželio 17 d. įvykiai 
ne tik sugėdino balansavimo 
specialistą Sir Winstoną, bandy
mui išstatė JAV išlaisvinimo po
litiką, bet ir pačius Vakarų eu
ropiečius bei įvairaus plauko 
“neutraliuosius” privertė pas
varstyti padėties rimtumą.

Medikams patarus nors mėne
siui atidėti Bermudos konferen
ciją, nereikia politinio patyrimo 
suvokti, kad tada, kai MVD — 
MGB vygdė masinį “sukilėlių” 
trėmimą Sibiran ir net viešas 
egzekucijas Rytų Vokietijoje 
(tiek tesiekia vakariečių akys), 
Sir Churchilliui nebūtų buvę 
patogu kalbinti Prezidentą ir 
naująjį Prancūzijos premjerą ei
ti Maskvon pasižaisti balansavi
mo sūpuoklėse. Gydytojų ko
munikatas ramina, jog Sir Win- 
stonas nežada mirti nei atjau
nėti, bet jis paprasčiausiai esąs 
visiškai pervargęs ir tai daugiau 
protiniai nei fiziniai. Medikai 
tiki, jog tiek Churchillis tiek ir 
pasaulio viešoji opinija per mė
nesį užmirš Berlyno įvykius ir 
“Aukštoji Vakariečių politika 
galės tekėti senąja vaga”. Kad. 
Viktorijos laikų veteranas ga
lės toliau bandyti pritaikinti A 
ir H bombų eroje “balance of 
power” diplomatų žaidimą. Lais
vajam pasauliui jokia paguoda 
Mr. Dean, JAV Atominės Ener-

L, -žinia: 
“Amerika turi tris kartūs dau
giau bombų nei-TSRS”.

Iš “antvalstybinio” taško to
dėl naują formulę bandė suries
ti JT “griežtai neutralus” nau
jasis generalinis sekretorius žu- 
vėdas Dag Hammerskjold. Gir
di, žmonijos konfliktų istorija 
priėjusi prie tokio taško, kada 
karai baigiasi be jokios perga
lės,... “only for a principle”

Latvijoje taip pat valo
Stockholme gautų Rygos dien

raščių žiniomis Latvijos vidaus 
reikalų ministeris Kovalčiukas 
atleistas, o jo vieton paskirtas 
latvis Zujansas.

Kovalčukas prieš atvykdamas 
į Latviją buvo Ukrainos vidaus 
reikalų ministeris.

Latvių dainų šventė gegužės 
30-31 d. Čikagoje, skirta paminė
ti 80 metų sukaktį nuo pirmosios 
dainų šventės Rygoje, praėjo su 
dideliu pasisekimu. Dalyvavo 24 
latvių chorai su 700 dainininkų, 
taip pat lietuvių “Dainavos” cho
ras, sudainavęs 2 lietuvių ir 1 
latvių dainą ir estų sol. M. Pauk, 
sudainavęs 2 estų ir 1 latvių dai
ną. Garbės prezidiume tarp kitų 
buvo Lietuvos įgal. min. P. Ža- 
deikis ir estų gen. konsulas Kaiv. 
Pagrindinę kalbą pasakė buvęs 
kongresmanas O. K. Armstrong, 
kuriam buvo įteiktas latviškais 
raštais išpuoštas aukso žiedas. 
Dalyvių buvo apie 50.000 iš vi
sų JAV-bių.

Tuo pat metu Čikagoje buvo 
suruošta latvių meno paroda, 
kurioje išstatyta 38 dailininkų 
121 paveikslas. Nutarta kitą dai
nų šventę suruošti po 3-4 metų.

Bolševikų saugomos “paslaptys
Pasaulio spauda dažnai prane- Daviniai apie tai, kur ir kiek 

ša keistenybių, kad bolševiki- yra laikoma arba pervežama 
brangiųjų metalų ar užsienio 
valiutos.

Eksporto ir importo daviniai.
Daviniai apie žemės turtus, 

kasyklas vertingųjų metalų ar
ba tų metalų panaudojimą pra
monėje.

Daviniai apie respublikos ve
damas derybas arba susitarimus 
su kitomis valstybėmis.

V«ų mokslo sričių atradimai, 
technikos pažanga, laboratori
niai tyrimai bei visokie bandy
mai

Įsivaizduokime, kad visa tai

Pasaulio spauda dažnai prane- 

niuose kraštuose žmonės skau
džiomis bausmėmis baudžiami 
už paprasčiausius dalykus. Bau
džiami už išdavimą ar išplepėji- 
jimą valstybinių paslapčių, ko
kios demokratiniuose kraštuose 
niekieno nelaikomos paslapti
mis. Kas ten laikoma paslapti
mis ir apie ką nevalia niekam 
kalbėti, galima suprasti iš tokių 
’’paslapčių” sąrašo balandžio 16 
d. paskelbto dabartinio Čekoslo
vakijos oficialaus leidinio ”Ured- 
ni List”. Ten tarp kitko paslap
timis laikomi ir draudžiama kal
bėti apie tokius dalykus:

Daviniai apie pramonės bei 
žemės ūkio gamybą, prekybą ir 
susisiekimą.

Daviniai apie apyvartoje esan
čių pinigų kiekį, apie krašto 

Kitaip sakant “taka bet kokia 
kaina”. Velniop visokios Char- 
tos!

Linkolninė tezė,“Pasaulis ne
gali gyvuoti pusiau laisvas, pu
siau vergijoje”, Pyezidento Ei- 
senhowerio garsiai /. paskelbta 
rinkimų proga “išlaisvinimo tai
kingomis priemonėmis” politi
kos formoje, birželio 17 įvykių 
buvo patvirtinta ir reikalauta 
vykdyti, šios- politikos skelbė
jai, atrodo, netiki jos gaivališ
kumu, net ir atominėje eroje. 
Jie gal net išsigando, kai iš ana
pus geležinės, vis dažniau skli
do SOS šauksmai lydimi revo
liucinių šūkių ir komunistinių 
“molčat”. Prezidentas jau kuris 
laikas vengė žodžio “išlaisvini
mas” nors jo “Am. Balsas” vo
kiečių, rusų ir net anglų kalbo
mis jį toliau vystė. Susidarė įs
pūdis, kad jei “Išlaisvinimo” po
litikos autoriai buvo sugėdinti 
pavergtųjų, tai Amerikos pasi
rinkta užsienių politikos kryp
tis galėjo būti viena priežaščių, 
kodėl Bermudos konferencija, 
turėjusi “išlaisvinimą” sušvel
ninti ir paruošti “appeasemen- 
tui”, buvo atšaukta. Kongresas 
dėlto pavergtiesiems dabar pa
keliui į Sibirą rado reikalo vie- 
balsiai tarti keletą malonių žo
džių, o tokia .Kersten HR 231 

tai pareiti. (Beje, tenka patiks- 
' liūtį jog'Hdh. 'Charies J. Kers- 
ten, nors ir. pažymėtas progra
moje, Pabaltijo Depdrtacijų mi
nėjime nedalyvavęs todėl, kad 
turėjęs svarbų respublikonų par 
tijos susirinkimą savo valstybė
je). Amerikos vardu “V of A” 
svariai užtikrino pasaulį, jog 
mes amerikiečiai esame įsitiki
nę, jog iki sovietai ir rusai ne
įgyvendins tikrosios taikos ir 
laisvės anapus geležinės uždan
gos Rytų Europoje, tol nebus 
taikos ir ramybės pasaulyje. 
Vokiečių kalboje “VA” paskel
bė, jog sovietai .jau priėjo liep
to galą”. O rusų kalba “VA” ru
sų radiofono viršininkas, buvęs 
Raudonosios Armijos generolas 
A. Barmine, reikalavo Raud. 
Armijos karininkų ir kareivių 
nešaudyti į dėl savo pagrindi
nių teisių streikuojančius vokie
čių darbininkus”. (Pasirodo, 
JAV net radijofonų tarnauto
jai formuoja JAV politiką!). 
Tačiau pati vyriausybė, kaip at
virai kaltino vokiečių opozici
nės partijos, lemtingų įvykių, 
metu “nebuvusi namuose”. Vo
kiečių laisvųjų demokratų par
tijos lyderis Dr. Meier, pasak

AP agentūros, kaltino ne tik 
JAV, bet ir visus kitus vaka
riečius, o ypač Adenauerio vy
riausybę: “Mes — partija — Va
karų Vokietijos politika ir Va
kariniai Sąjungininkai ar buvo
me savo vietose birželio 17 die
ną?” Laisvųjų reakcija buvusi 
gėdingai pasyvi ir net bijojusi 
“užgauti sovietų”. Girdi, jau ke
linti metai jie raginę paverg
tuosius sukilti, o kai sukilę, tai 
visi politikai pasiskubinę pa
reikšti, nusižiūrėję į amerikie
čius, jog “mūsų nėra namie”. 
Vietoj įteikę Kremliui griež-

ką jis galėtų spręsti apie savo

vakariečiai
; būti protin

gais, o kariniai komendantai 
maldavę gen. Dibrovą nebūti 
žiauriu. Kremlius galėjęs būti 
prispaustas prie sienos, parei
kalavus laisvų rinkimų. Jei ame
rikiečių publicistai ir vengė to
kių kaltinimų, kaip visada spręs
dami iš tolimos perspektyvos, 
samprotavo, kaip Bell Syndicate 
komentatorė Thmpson, jog, kaip 
Korėja ir paskutinieji įvykiai 
rodo, visos derybos ir konferen
cijos bus veltui, jei JAV tuo rei
kalu tiesioginiai neišsiaiškins su 
sovietais Kremliuje. Ji net no
rėtų, kad šitoks išsiaiškinimas 
būtų pavestas Mr. Bohlenui, 
JAV ambasadoriui Maskvoje. JI 
tik baiminasi, jog Prezidento 
pažadai “išlaisvinti ar suvienyti 
taikingomis priemonėmis” tėra 
dar ir dabar tik pažadai, kai ne
turima idėjos, kaip tai turėtų 
būti įgyvendinta.

Maskva, nors daug pralaimė
jusi su Ryt. Vokietijos įvykiais, 
atstačiusi savo “reputaciją” tan
kais, viešomis egzekucijomis 
(tarp 32-85 buvo sušaudyta tvir
tino įvairūs radijai) bei masinė
mis deportacijomis, viešai juos 
ignoravo — tik kalbėjo, kaip 
galima-garsiau, jog štai diplo
matai vakariečiai galį lankyti 
Krimą ir Volgos sritis ir šaukė 
apie jos norą “taikintis”.

Įstatymas prieš diskriminaciją

d raud žia atsakyt i darbą dėl ra
sės,. spalvos, religijos, tautybės 
arba kilmės. Dar anksčiau to
kiuos įstatymus paskelbė kaiku- 
nos provincijos. Federalinis įs
tatymas liečia ti ktas įmones, 
kurios yra valstybinių organų 
priežiūroje, kaip geležinkeliai, 
laivyba, radio, bankai ir pan. 
Jis apima apie 400.000 darbinin
kų. Provinciniai įstatymai apima 
ir kitas pramonės sritis.

Didelės reikšmės šis įstatymas 
betgi neturės, nes konfliktų šiuo 
pagrindu retai tepasitaiko. Jei 
vadovybė kokio darbininko ne
nori priimti arba nori jį atleisti, 
ji visada atras nekaltą pagrindą. 
Neturi taip pat didelės reikšmės 
nustatas, kad anais pagrindais 
niekas negali būti neįsileidžia- 
mas į profesines organizacijas, 
nes profesinės unijos ir be to yra- 
pasisakiusios prieš diskrimina- 
ciją-

Lenkai kuria laisvą universitetą
Londone lenkai organizuoja 

laisvą lenkišką universitetą. Tuo 
tarpu yra surinkta 36 profeso
riai, prieš karą dėstę Lenkijos 
universitetuose. Rektorių yra 
kun. T. Brzeski. Universiteto 
tikslas duoti lenkų akademinių! 
jaunimui galimybės studijuoti 
polonistinius dalykus: lenkų kai 
bą, istoriją ir literatūrą.

Laisvės sūnūs vėl maištauja
Kai provincinė vyriausybė pa

skelbė pradėsianti vykdyti savo 
planą duchaborams sutvarkyti, 
laisvės sūnūs vėl pradėjo pade
ginėjimus.

Vyriausybė nusistatė pripa
žinti duchaborų savas jungtu
ves, leisti jiems išpirkti žemę, už 
kurią , jie nebemokėjo nuo 1930 
metų, kuri tad buvo grįžusi vals
tybei. Iš jų nutarta reikalauti 
lygių pareigų valstybei — leisti 
savo vaikus į mokyklas, naudotis 
balsavimo teise ir tt. Duchabo- 
rai tam priešinasi, nes galutino
je išvadoje tas reiškia jų senųjų 
privilegijų panaikinimą ir sulie
jimą su visais krašto gyvento-

— Londonas. — D. Britanija 
kuri pirmąjį atominės bombos 
sprogdinimą atliko pereitų metų 
spalio mėn., naujus bandymus 
vykdysianti 1954 m. pradžioje 
Australijoje.

kas oficialiai paskelbiama pro
pagandos reikalui be jokios tei
sės ne tik pareikšti dėl to savo 
nuomonę, bet ir pasikalbėti apie 
tai su bičiuliu. Piliečio reikalas 
tik paploti ir sužihoti kam užka
bintas medalis ir kas pats paka
bintas.

Rytų Vokietijoje, kaip ir visoje Europoje, pereitą savaitę pasi
reiškė tam tikri aprimimo ženklai. Sovietų tankai ir pėstininkų 
dalys ypač savaitės pradžioje dar turėjo daug ‘darbo, nors jau 
antradienį oficialiai buvo paskelbta, kad riaušės esą nuramintos. 
Penktadienį Berlyne buvo jau suorganizuotos lojalumo demonstra
cijos. Sekmadienį tankai ir kariuomenė iš gatvių buvo atšaukta, 
patruliavimą gatvėse perėmė liaudies milicija. Karo stovis rašant 
šiuos žodžius tebėra dar neatšauktas. Suimtųjų dalis kaikuriose 
vietose jau. paleista, bet dar penktadienį du komunistai ir vienas 
policininkas, prisidėję prie riau
šių, sušaudytu Demonstracijų 
metu iškeltas reikalavimas pasi
traukti vyriausybei nebus vyk
domas, nors kaikurie ministerial 
atrodo bus paversti atpirkimo 
ožiais. O Maskvos “taikingumo” 
demonstracijoje primintinas 
naujas žygis — paleidimas 600 
austrų karo belaisvių, kurių bu
vo sakoma jau nei vieno nebe-' 
buvę.

Prancūzijoje pagaliau sudary
ta vyriausybė. Premjeras Laniel 
gavo nelauktai didelį pritarimą: 
398 balsus prieš 206. Į savo kabi
netą jis pakvietė net 6 buvusius 
premjerus: Bidault užsienių r. 
min., Pleven gynybos, Quenille 
vicepremjeras, Marie švietimo, 
Bacon darbo. Finansų min. pa
kviestas E. Faure, j.emės ūkio A. 
Lalle, vidaus r. L? Martinaud — 
Daplant, vicepremjeru P. H. 
Teitgen ir tt..

Bermudos konferencija, skirta 
liepos 8 d., atidedama mėnesiui, 
nes staiga nusilpęs pasijuto 
Churchillis, kuriam gydytojai

Britanijos vynaūsybėje visą naš
tą .perėmė iždo kancleris But
ler, nes ir Edenas dar tebėra li
goninėje Bostone po operacijos.

Korėjoje tuo tarpu dar niekas 
nepaaiškėjo. JAV specialus at
stovas pasekretorius Robertson 
kartu su gen. Clark, jo politiniu 
patarėju Murphy ir ambasado
rių Briggs, tariasi su prezidentu

Ko sovietai nenori rodyti .
1948 ir 1952 m/specialiais po- sovietai jau turį pasigaminę hid- 

tvarkiais betkoks užsienio diplo-’ 
matų ir korespondentų judėji
mas Sov. Sąjungoje buvo už
draustas. Birželio 22 d. šitie 
draudimai atšaukti. Diplomatai 
gali važiuoti ir savomis mašino
mis, kur nori, kai anksčiau galė
jo išvykti tik 30 mylių radijusu 
apie Maskvą.

Draudžiamomis,svetimšaliams 
neįžengiamomis vietomis palik
tos kaikurios sritys prie Mask
vos, 20 kilometrų ruožas Norve
gijos, Suomijos, Turkijos, Afga
nistano ir Irano pasieniais, taip 
pat 20 klnr. Vakarų Ukrainos pa
kraščiu ir kaikurios sritys prie 
Baltųjų jūrų. Greičiausia ten yra 
sutvirtinimai. Lygiai kaip Juo
dųjų jūrų rajone Nikolajeve 
prie Odesos bei Sevastopoly, bet 
Mardvos ir Gorkio srities lanky
ti neleidžiama greičiausia dėl 
ten esančios karinės pramonės. 
Užsieniečiams dabar leidžiama 
keliauti ir per Sibirą, geležinke
liu, bei išvykti per Vladivostoką, 
tačiau jame pačiame sustoti te- 
bedraudžiama.

Pabėgo su visais medaliais
Lenkų keleivinis laivas “St. 

Batory“ jau kelis kartus pagar
sėjo pasauly išveždamas komu
nistus, kuriems jau gresia pavo
jus. To laivo kapitonas J. ,Cwik- 
linski, už tai, kad neleido britam 
iš laivo paimti iš JAV pabėgusį 
Eisler, buvo apdovanotas orde- 
nu. Bet štai dabar tas pats kapi
tonas Cwiklinski kartu su lai
vo gydytoju Londone išėjo į 
krantą ir nebegrįžta į “St. Bato
ry”, bet anglų paprašė politinių 
pabėgėlių teisių.

Prieš metus iš to paties laivo 
pabėgo 8 jūrininkai.

Atominės bombos sulaiko
JAV atominės komisijos pir

mininkas G. Dean pareiškė, kad 
JAV tūri tam tikrų šaltinių, iš 
kurių gauną žinių apie sovietų 
atominės pramonės pažangą. So
vietai taip pat gauną žinių apie 
amerikiečių tos srities pasieki
mus ir žiną, kokią kainą tektų 
užmokėti, jei pradėtų karą. Ar
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Rhee, ieškodami kompromisinės 
formulės. Po pirmojo susitikimo 
buvo kalbama labai optimistiš
kai, bet pirmadienio pasitarimas 
Visą optimizmą išblaškė. Apie 
pasitarimus neskelbiama nieko, 
tačiau atrodo, jog Rhee teberei- 
kalauja, kad po paliaubų pasi
trauktų iš Korėjos kinai arba ir 
visi svetimieji, kad JAV su P. 
Korėja sudarytų gynimosi su
tartį ir kad politinei konferenci
jai būtų ribotas 90 dienų termi
nas, o jei per tą laiką vaisių ne
duotų, kad būtų vėl kariaujama. 
Jei tos sąlygos nebus priimtos, 
Rhee grasina atšauksiąs savo ka
riuomenę iš JT komandos ir tę
siąs karą vienąs. Dėl to jį spau
džia ne vien JAV, bet ir kiti. 
Churchillis pasiuntė griežtą no
tą, kaltindamas JT autoriteto 
griovimu. Esą, negi mes turim 
išvaduoti kraštą ir atiduoti Rhee 
valdyti. Kol Korėjoje nebūsią 
“lojalios” vyriausybės, ramybės 
nebūsią, grasina Churchillis.

Indijos Nehru pasiūlė Korėjos 
reikalui apsvarstyti sušaukti JT 
plenumą, tačiau gen. sekr. Ham- 
raerskjdld su sesijos pirmininku 

bertsono ir Rhee pasitarimo 
vašių.

Egipto naujai paskelbtas pre
zidentu gen. Naguib savo pirmo
je viešoje kalboje prisiminė pa
sitarimus su Indijos ir Pakista
no premjerais. Ką jie sutarę, ne
pasakė, bet pabrėžė, kad savo 
žemės nepriklausomybės klausy
mo nei nediskutuoją.

rogeninę bombą arba kaip toli 
yra tame kely nuėję, Dean atsi
sakė pasakyti. .

Britai su kinais ir toliau 
prekiausią

Užsienių r. viceministeris Nut
ting raštu atsakė parlamentui 
dėl priekaištų, jog D. Britanija 
įvežanti į. komunistinę Kiniją 
strateginių medžiagų. D. Britani
ja laikantis JT rezoliucijos apie 
embargo ir neparduodant! Kini
jai jokių strategiškos reikšmės 
turinčių medžiagų. Jei kurie Bri
tų laivai tuos nuostatus būtų 
laužę, karo laivai juos būtų su
laikę atviroje jūroje, o laivų sa
vininkai būtų buvę nubausti. 
Tačiau ne strateginėmis medžia
gomis D. Britanija su Kinija 
prekiaujanti ir prekiausianti, nes 
be prekybos negalinti gyventi 
Kai dėl dviejų laivų, kurie vežę 
kinų karius, tai jie esą regist
ruoti Panamoje ir nepriklausą 
Britų teisei. Joks su Britų vėlia
va plaukiojus laivas, vyriausy
bės žiniomis, taip nesąs nusikal-

Vokiečių karo aukos
Nesenai Bonnoje paskelbti 

antrojo pasaulinio karo aukų 
daviniai. Žuvusių priskaityta 
6.698.000 — karių 3.250.000 ir 
civilių vokiečių 2.033.000 bei 
1.415.000 iš kitų kraštų suvažia
vusių vokiečių — “Volksdeut- 
sche”. Sužeistų buvę 2.012.000, 
iš belaisvės dar negrįžę 99.856 
vokiečiai kariai. Tėviškių nete
kę 13.800.000 vokiečių — tai 
tremtiniai bei bėgliai.

— Vašingtonas. — JAV armija 
pagaliau paskelbė pereitojo. pa
saulinio karo aukų galutinus da
vinius. Pasirodo, karinėje tarny
boje buvo 10.420.000 žmonių, iš 
jų žuvo 291.557, o išviso nuken
tėjo 1.125.369.

— Otava. — Pagal naujas pro- 
tekcijonistiškus JAV tarifus, ku
rie turi pradėti veikti nuo liepos 
1 d., pieno ir kitų žemės ūkio ga
minių importas iš Kanados dar 
apsunkinamas. Kanada dėl to

lengvatas importui iš JAV.
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MANOJO KRAŠTO UPE
• x..r f i r.»/* .Tu išrausei giliausią vingiuo- pi meilus, girdamasis pasakoji: tą rėžį per mano tėvynės kruti- — Nuo senų laikų ramiausiai nę; Išdidžiai išsitiesei keliolikos ilsiuos savuos vystykluos, dienovidžių ir kelių paralelių vingyje Čia pasikvietei savo seses mažas ir didžias į savo galingą glėbį. Taip subūręs gigantiškas jėgas, veržiesi į vakarus, ten. kur pasaulis atviras, kur didi Įaisvė, kur nėr įstatymų, nei jokių varžtų. Ten,,.vąndęnų.,dievaičio . begalinėje imperijoje, džiaugiesi Tu laisve ir galybe.;Smulkutis ir nežymūsr’esi Tu ten,; bet' išdidus ir galingas manamkrašte, štai, voš pavasariui prašvitus,' Tu pradedi daužyti savais kristalais mano tėvynės kūną, p Jciek išžudej jais mano sės i ii ūr brolių tikrų Y’Kas gal pasakyt. Tu vilioji juos kaitfios vasaros metu į^beviltiškus savo sūkurius, tamsiai giliam rudeny, Tu, pasinaudodamas audrų pagalba, stumi juos į pražūtingą verpetą savo, senei žiemužei padedant, statai jiems klastingiausias pinkles. Ir kaip nesigėdim Tu? Nieks nebandė ir net nedrįsta Tavo šėlimo numalšinti ir Tavęs sudrausti. O Tu kankini šimtmečiais mano protėvius ir• šalį' brangią. Tu pasigailėiimo ' rtėturi ir skirtumo nedarai:’ nei tikram sūnui;' nei baisiam priešui. Tavo miklus kūnas žeria, kas pakliūva ir tampa, bejėgiu atsispirti. O Tu moki išsemti jų jėgas. « •Negeras Tu buvai ir senovėje. Juk Tu davei kelią geriausią j mano tėvynę baisiausiam priešui. Leidai jam sukti lizdus savo guolio pakraščiuose. O jis’ naikino visa. Kas pasakys nuostolius tikrus? Jei ne mano protėvių karingumas ir narsa, gal šiandien Tu jau būtum prara- dę$-r ygędą.sąvo tikrą, o Tavo kūnas ir kelias, tikriausiai, būtų /apdraskyti, ūš'didilmhš pąlaųž- tas Bet argi Tu moki įvertinti tai?'".';-' ■?’ i Tiesa, kai Tu nurimsti ir tam-

Vakarietiškos kultūros atsto
vai išpažįsta mus atsidūrus esminėje kryžkelėje. Maskva patampa naujosios — žemiškosios religijos centras. Toji Maskya amžiais atžymėta būti lieptu į rytus. Rusai, kurie skolinosi iš kitų savo vardą, valdovus, sulaukė krikščioniško tikėjimo ne iš Romos. Jų galvosenai padarė nepaprastos įtakos mongolų pavergimas užtrukęs arti trijų šimtmečių. Rusų valdymas buvo centralizuotas, autokratinis. Ir šie valdovai retkarčiais pasigaudavo vakarietiškas mintis kalbėti apie laisves valdžios talkininkams. Tačiau pati tauta liko pastoviai priespaudoje. Ir toji ęusų tauta, kuri neturėjo vidujinio luomo — ir šiandieną jis

rietiško gyvenimo. Jų rašytojai, 
slavofiliški filciofai jr viešosios 
nuomonės sudarytojai visuomet 
nukreipė kar< ‘
vakariečius, loji neapkantą 
yra žymi valdančiuose, bet ‘slypi 
ir pačioje tautoje. Tat galima 
pilnutiniai suprasti, nes Hei vie
na kita tauta'Europoje' neturi

ašmenis 'prieš

Čia net prieglobstį buvau susidaręs iš didžių barčių (taip mano krašte vadinami didžiuliai ‘medžiai. Jų labai mažai pasitaikydavo). Mano lūpos žaliavo amžinai. Čia skambėjo nuolatinė daina prosenelių tavų, o mano širdy džiaugsmingiausias aidas. Gi__ w____________  _____________,paukščių čiulbesys tęsėsi nuo Į yra labai menkas — pasireiškė ankstyvo pavasario rytmečio ligi vėliausio rudens dienužės. Aplink ramiai ilsėjos žvėreliai maži ir didi savuos lizduos, o gauruotas lokys, it karalius jų, išdidžiai vaikščiojo mano pakraščiuos. Kada tai nardinau baisiai žiaurius kryžiuočius, grioviau jų tvirtas pilis. Jei ne mano jėga begalinė ir meilė saviesiems, šiandien negirdėčiau žodžio tikro iš lūpų savo sūnų. Šiandien kenčiu aš didžią skriaudą ir panieką baisią. Jau baigia naikint mano žalius .pakraščius ir tikrus sūnus žiaurus atėjūnas. Kas užtars mane, jei jūs ten toli? ... - ;— Nenusimink, mes, vaikai Tavo tikri, neužmiršom Tavęs. Einam protėvių numintais keliais Sau laisvę iškovosim, o Tavo vardas vėl skambės amžinai mūsų dainose. Drąsos, daugiau narsumo, jau taškai parinkti, gretos rikiuojamos, o ženklas dėl laisvės bus duotas. Juk Tu žinai, aš užaugau Tavo didžiam prieglobsty. Pamilau ne tik Ta- ve, bet ir visa; ilgiuosi amžinai. Šiandien nuramink mane, atsiųsk nenuilstamos jėgos Į laisvę — mano tremtį. Juk Tu nebijai nei durtuvų maskoliškų, nei jų kulkų leidžiamų. O ką Tau reiškia baisiausi sprogdinimai anų ? Koki gi varžtai dar J yra Tau? Nejaugi Tu nenori patenkinti mano ilgesio'didžiausio ir noro mažiausio — tik vieną lašelį Tavo gėlo vandens, o Nemune, brangus. Palazdys.

visuotiniu. atsidavimu likimui, o tikėjimo srityje kitur nežinomiems iškrypimams.Rusuose, jei ’būtų carų ar komunistų valdomi, įsigalėjo nepaprastas žiaurumas, pasisavintas iš Azijos. Juo Rusija pasinešė didiesiems tikslams, tuo buvo didesnis valdžios centralizavimas ir didesnis valdžios žiaurumas. Praeituose amžiuose rusų gyvenanti karta tebuvo auka jos ’’geresniam rytojui”. Tačiau tokio jėgos sutelkimo ir Rusijoje nėra buvę, kaip šiandieną turime. Rusai ir nerusai, kurie nuolat kankinami, jėga verčiami paklusti tai milžiniškai policijos aparatūrai, kuri reikalauja visiško atsidavimo Maskvos Valdžiai ir jos siekiamiems uždaviniams. Pasaulio revoliucijos palaipsnis įgyvendinimas iš jų reikalauja naujų posūkių. Vienuose jų yra mirtimi baudžiama už tai, ką išpažįsta Kremliaus valdovai tik keliems metams praslinkus. Visa tai yra tik būdas tautą disciplinuoti ir palaužti mažiausią abejonę Kremliaus neklystamumu.Šitai satrapijai, pačiai didžiausiai vergijai sukurti, talkininkavo ne kas kita, kaip vakariečiai. Pareinio socialistai Marksas ir Engelsas tvarstė “moksliškąjį socializmą” saviems, europiniams reikalams. Marksas, nors J žydų kilmės, bet buvo ir liko už- i kietėjusiu vakariečiu. Visų pirma jis neapkentė rusų ir Rusijos. Jis tiesiog rusus niekino, tačiau vis įspėdamas, kad rusai gali pavergti Europą. Rusijos istorija buvo paremta didžiausia neapykanta vakariečių ir paties^ vakS-

savyje tiek jpjatiško kraujo, kaip rusai. Rusiškoji kolonizacija Azijoje buto atmokėta azijatišku krauju. 'Protarpiais rusai patampa gerai vakariečių civilizacijos mokiniais, siekdami patobulinti savo arsenalą. Tat darė Petras I. ne kijaip elgiasi ir šiandienykščiai sonetai: O tas visos civilizacijos pakėlimas ir naujos karo technikos išmokymas skirtas sunaikinti vakarietiškai kultūrai. Pirmą kartą pasaulio istorijoje rusai yra tiek toli pasistū- mėję į vakarus ir rytus. Šis pasistūmėjimas yra atpildas -už vakariečių klaidas Azijoje ir Europoje. Taip pat tat yra atpildas už nukrikščionėjimą vakarietiškame pusrutulyje. , '•Romanų tautose mes ūžtinką- mė nemažą tuštumą, kurią siekia užpildyti barbariškas tikėjimas — komunizmas. Kiekvienoje tautoje, net ir pačiuose lietuviuose, užtinkamas bandymas pakeisti krikščioniškus pradus Kitais — “tautiniu misticizmu” ar beprincipiškumu, kurie net iš tolo nesamoj a patarnauti šiuo kritišku metu. O tuo metu vakariečių pasaulyje, kuriame apstu įvairių priešingybių, įsivyrauja

dama į savinaudą. Praktiškasis 
materializmas, dangston^as lais
ve ar demokratija, idėjinėje 
plotmėje vargu gali atlaikyti 
spaudimą teoretiškojo - dialekti
nio materializmo. Staigus* posū
kis JAV grįžti į bažnyčias pa
skubomis, negali atnešti' rimtų 
vaisių. Toks paviršutiniškas su- 
krikščioriinimas, jei jis yra be 
vidinio atgarsio, tėra tik savęs 
apgaudinėjančių mados pakei
timu. * - •

Šiame amžiuje mes pergyve
name panašų tarpsnį, .kaip bar
barų užplūdimo metu 4-5 amžiu
je Kristui gimus. Romos impe
rijos subarbarėjimas jau buvo 
beartėjantis barbarams. Tokių 
apgaulių jau apstu ir mūsų tar
pe. Bolševizmas yra kerštas va
karų pasauliui už padarytas klai
das. Tačiau jis ir nūdien nenori
mas pilnatvėje suprasti. Ikšio
linis politinis žaidimas ir laisvų
jų europiečių spekuliavimas yra 
tolygus tam Romos nusigyveni- 
mui, kai didžvaldžiai nesugebėjo 
sukurti kariuomenės • išvaikyti 
15.000 blogai ginkluotą gotų. 410 
m. Roma buvo plėšta- tris dienas. 
Buvusios imperijos sostinėje 
krikščionys pakėlė-.akis augštyn 
prisiminę Kristaus pranašystę: 
ir ateina pasaulio pabaiga.

Sutemos ir '
prošvaistės
Romos imperija viešpatavusi 

kiek ilgėliau kaip tris šimtme
čius, barbarų pavergiama. O ką

tot reiškia' lygtatr su šumerų, 
Egpito, Babilono, Persijos, Indi
jos, Kinijos ir net mongolų įsi
vyravimu? Diokletianhs ir Kon
stantinas buvo jos išmintingiausi 
politikai nuo Cezario ir Augus
to laikų. Tačiau Konstantinui 
mirus Romos imperija teliko 
vieninga vien iš vardo — ji bu
vo padalyta tarp sūnų. Praktiš
kasis materializmas ir dorovinis 
pakrikimas buvo aiškiomis ap
raiškomis. Net kaikurie vysku
pai, tapo didžvaldžiais. Tačiau 
dėl Romos imperijos žlugimo 
daugiausia sielojosi šv. Jeroni
mas, Betliejaus vienuolis. Ir kai 
jis patyrė apie Romos pavergi
mą ilgame laiške klausia: “Kas 
gi lieka Romai žlugus?” Ir tas 
niūrus klausimas būtų likęs pa
sibaisėtinu, jei pats šv. Jeroni
mas savo darbais nebūtų davęs 
atsakymo. Jo šv. Rašto vertimas, 
kuris vėliau pavadintas Vulgata, 
paruošė dirvą naujai sėklai sėti. 
Vulgata Įkvėpė Dantę sukurti 
Dieviškąją Komediją, * Mykolą 
Angelą freskus ir Paskutinį teis
mą Sikstinos koplyčiai. Šalia jų

tisu Bet visa tai buvo jau toli pa
likus 5-jo šimtmečio pradžią, kai 
uraganas ūžtelėjo Romos imperi
joje palikęs tik jos skeveldras. 
Toje trąšioje dirvoje vėl kūrėsi 
napjos galybės, bet niekada ne
buvo atkurta Romos imperija, 
nors tat padaryti nekartą buvo 
bandyta.

Nukreipkime dėmesį ir į kitą 
sritį. Stabtelkime ties tais su
krėtimo amžiais. Ar ne Miltonas 
sukūrė pačius didžiausius savo 
kūrinius Anglijoje civiliniam 
karui siaučiant? Cervantes, Le
panto kovotojas, vėliau kalinys, 
nors žaizdos trukdė rašyti, ta
čiau sukūrė Don Kichotą. Keats 
buvo kūrybingiausias siaučiant 
nuožmiam karui tarp Anglijos ir 
Prancūzijos. Juk ir tokie vokie
čiai — Goethe ir Beethovenas 
įgavo stiprų poveikį iš Napoleo
no I žygių, kurie buvo laikomi 
pavergtų tautų išlaisvinimu.mą Sikstinos koplyčiai. Salia jų Lietuvių istorijoje pasidairę iškilo eilė nepaprasto* talento mes užtiksime eilę 'pavyzdžių,kūrėjų, kurie nušvietė tuos paveldėtus tamsiuosius amžius. Barbarija buvo nugalėta. Nauja krikščionybės palaimintą kultūra. išlejdo želmenis, kurie, laiko buvo subrandinti į amžinus medžius. Atgyventos visuomeninės išraiškos buvo palaidotos. Viduramžiais, vienuolynų celėse, kurti nauji pagrindai kultūrai atsinaujinti. Tūloje vienuolyno kronikoje • prasmingai pastebėta: “Pasaulis turi mesti atgyventą rūbą, kad pasipuoštų baltaisiais bažnytiniais aprėdais”. Šis posakis nėra taip šaukiantis, kaip Iz-

Komunistai “rašo” lietuviu literatūros istoriją
- Pavergtų lietuvių pasy vaus priešinimosi kovaPraėj'ųsių metų TSRS kompartijos XIX suvažiavime Maskvoje pąbaltįečiarhs komunistams buvo prikišta, kad jie nepakankamai kovingai valą savo valdomų taūtjį sąmonę nuo “kapitalizmo liekanų, nuo prietarų, žalingų tradicijų”:*ęMaskvai reikėję* vėl paspausti šį pavasarį, kad?Pabaltijy būtų pradėta kas nors'Šių®- reikalu dą|yti. Buvo sušaukta/ Pabaltijo ^istorikų sesija Vilniuje, kuri pirmoje eilėje turėjo “demaskuoti buržuazinių nacionalistų falsifikavimus nušviečiant lietuvių tautos praeitį”. Bet netrukus po to “Tiesa” Vilniuje plūdosi, jog tarp lietuvių istorikų tebejaučiamos rimtos klaidos, “buržuazinių Įtakų liekanos”. Girdi, kaikurie “atskiri-mokslininkai dar neatsikratė^ galutinai buržuazinių 

sąjūdžių ir veikėjų idealizavimo, jog Pabaltijo tautų istorija.,. nagrinėjama atitrauktai nuo įvykių visoje šalyje. Dar toli gražu nepakankamai nušviečiama is
torinė rusų tautos parama Pa
baltijo tautoms, nepakankamai demaskuojama Vakarų grobikų agresija Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje”. (Gegužės mėnesį buvo vengiama vartoti frazė: “Amerikos-Anglijos imperialistai”). Gegužės mėnesio viduryje “Tiesa” . kaltino, kad, kaip jos “patyrimas rodo, jog dar ir dabar, šitame 

/ ideologinio darbo bare (istori
ja) buržuazinių nacionalistų li
kučiai ir susitaikėliais su jais 
(titoistiniai lietuviai komunis
tai) pasinaudodami atskirų ide
ologinių fronto darbuotojų ne
pakankamu budrumu ąr klaido
ms!, mėgina pratempti naciona
listines įtakas, užkrėsti darbo 
žmones, ypač jaunimą, naciona
lizmo nuodais”.

Nemažesni trūkumai komu
nistų buvo iškelti ir LTSR Moks
lų Akademijos lietuvių kalbos ir 
literatūros instituto surengtoje 
konferencijoje, sušauktoje ap
tarti parengtą lietuvių literatū
ros I-sios dalies konspektą. Ko
munistams šis reikalas tiek svar
bus, jog- jie reikalauja, kad 
sprendžiant “sudėtingus Lietu
vos istorijos klausimus, kuo dau
giau būtų sudaryta sąlygų pa
siektiems rezultatams kolekty-

Eskadrilės vadas davė ženklą startuoti. Du lėktuvai nuriedėjo taku ir po poros ilgų pasišokėji- mų, jau buvo ore. Po mano ME sparnais kybojo dvi naujos automatiškos patrankėlės. Visą laiką man rūpėjo, ką aš galėsiu su jomis padaryti?.Skridome link Dono. Šiaurėje, kairiajame šeštosios armijos sparne, rusai nepaliaujamai masiškai puolė. Pulkas po pulko dužo prieš plonas vokiečių linijas. Atrodė, kad priešo daliniai 
LI buvo labai demobilizuoti. Skaitlingi dezertyrai, kalbėjo . apie liūdną raudonosios armijos padėtį. Tai buvo divizijos sudarytos, Stalinui. įsakius, pagal vokiečių pavyzdį iš darbo batalionų. Pateisindamas šias priemones, Stalino Įsakymas taip baigėsi: .. Daug milionų mūsų brolių ir seserų pateko po vokiečių jungu. Svarbios mūsų tėvynės dalys pakliuvo į fašistų . ... . .. i pavergėju rankas. Tolimesnisglaudžiausią rysi su literatūros! ^sitrauį-mas išsemtų mūsų nu- vystymusi, dėl savo specifinių > mylėtos tėvynės jėgas iki pavo- ypatumų yra savaiminga groži- jingo taško. Todėl baigtis turi nes kūrybos rūšis, nagrinėtina j manymas, kad tikriausias keliąs atskirąi. Korsakas kvietė- pasisa-. sunaikinti priešą.yra įleisti jį vis kyti ir dėl XVI-XVII a. Lietuvo- i giliau ir giliau į'kraštą ir, jeigu je ir apie Lietuvą raštų lotynų ! reiktų, pasitraukti net iki Uralo, kalba svarbą, 0 taip pat, kieki šitoks pasielgimas išduotų tik plačiai ir kokiu požiūriu liestini bailumą, beprotybę ir paniką, lietuvių literdtūros istorijoje Įžy-' Priešas nėra toks jau stiprus, mieji lenkų rašytojai Adomas ' Draugai! Atsitraukimo periodas Mickevičius, Ig. Kračevskis ir i baigėsi. Daugiau nė vieno metro kt., kurie gyveno Lietuvoje ir j mūsų numylėtos tėvynės prie- plačiai naudojosi lietuviška tt- j šui! Tas, kuris pasitrauks, yra iš- matika. Korsakas mano, jog esą; davikas. Mirtis vokiškiems už- reikalinga iš naujo nustatyti fe- puolikams!”odalizmb epochos rašytojų: K. | šis paimtas priešo dokumen- Donelaičio, D. Poškos, A. Straz-Ltas buvo laikytas kaip ženklas do, S. Stanevičios, S. Daukanto, A. Baranausko ir kit. vietą. Jis reikalavo iškelti ’’buržujų” nutylėtus K. Zabitį-Nezabtiauską, Praną Savicką ir kit. Tačiau svarbiausiu uždaviniu jis laiko 

’’reikalą giliai ir konkrečiai at
skleisti ir išryškinti rusu tautos 
priešakinės kultūros ir rusų lite-:
ratūros poveikį pažangiosioms, į lingrado rajono. Tai sudarė sep- 
demokratinėms tendencijoms tyniasdešimt iš viso. Man pasiro- 
lietuvių literatūroje XIX a." pir- dė, kad vadas blogai perskaitė 
mojoje pusėje išvystyti”(!!!). skaičių, todėl pasiteiravau: Baigdamas savo padlaižišką irį teroru skambantį pranešimą, 470 ar 700? 's.-.-įsionjos ------------------ • —Nepertrauk manęs! — nu-’’Lietuvių Stalinas mokinęs, kad ’’mokslas traukė jis. — Aš dar galiu skai

Oro kovos virš Stalingrado(Tęsinys iš pr. numerio)

rinėti, užtikrinant laisvą nuomonių kovą(!) bei užkertant kelią bet kuraim monopolizavimui šioj ė srityje, tuo daugiau bus išvengta klaidų ..> Negalima pamiršti, jbg tuos barus ... mėgina į savo rankas paimti visokie elementai iš antiienininių, partijos sutriuškintų, grupių pasturlakų thrpo ir panaudoti savo linijai prastumti...” Tai visai naujos meliodijos LTSR spaudoje.
(Žemiau atpasakojama "Mokslų Aka

demijos lietuvių kalbos ir literatūros In
stituto gegužės T1 d. Vilniuje sušauk
tos mokslinės konferencijos, skirtos feo
dalizmo laikotarpio lietuvių literatūros 
istorijos klausimoms nagrinėti specialiai 
"TŽ" paruošta gautų žinių santrauka).Konferenciją atidarė LTSR MA viceprezidentas prof. J. Žiugžda. Pranešimą padarė “LT SR Mokslų Akademijos LK ir L Instituto dir. prof. K. Korsakas. Lietuvių literatūros konspektas buvo įsakytas paruošti VI LKP suvažiavimo. Institutas šį uždavinį silpnai vykdė, “už ką susilaukė griežtos, bet teisingos kritikos”. Paskutiniu metu išleistas “Lietuvių literatūros istorijos konspektas” (I d.), išleistos trys dalys “Literatūros chrestomatijos” vid. mokykloms. Šiuo metu esanti intensyviai ruošiama: .’’Lietuvių literatūros istorijos Korsakas dar primine, jog pats. konspektas (II cL) ~ ■tarybinės literatūros apybraiža“, vystytis ir žengti priekin tyti.
’’Lietuvių tautosakos rinktinė” j J56. nV°,F?®n’’£.K0V0?.’ kritikos 
ir kit. Korsakas prisipažįsta, jog ^syes”(!). Diskusijose pirmuo- 
’’Konspekto” I dalies palankus kalbėjo ValsL Pedagoginib 
įvertinimas buvęs atšauktas I ^nstlt^Į° dir. M. Ročka: Loty- j 
naujais kritiškais atsiliepimais”. 
Pranėšėjas todėl siūlė diskutuo
ti šiais klausimais: ’’Lietuvių li
teratūros periodizacija turi būti 
remiama bendrąja lietuvių isto
rijos periodizacija, ar smulkes
niems periodams nustatyti atsi
žvelgdama į literatūros istorinio 
vystymosi specifiką”, klausimas 
dėl lietuvių literatūros istorijos 
pradžios, t.y. kas laikytina pir
maisiais lietuvių literatūros pa
minklais; lietuvių tautosakos ir 
lietuvių literatūros ryšių pro
blema ir kit. Korsakas, pirmai
siais lietuvių literatūros pamink
lais laikytų XIV a. Lietuvoje pa
sirodžiusius raštus senobine sla
vų kalba, kurie ’’atskleidžia di
delį rusų kultūros poveikį lietu
viu kultūrai”. Tautosaka, prane
šėjo nuomone, nors ir turėdama

i nų kalba Lietuvoje buvo prade-i 
ta naudoti, kaip ekonominio pa
gyvėjimo išdava, valstybės cen
tralizacijai (?). VV Universiteto 
dėst drg. Palionis, rado, jog jau 
išspausdintame konspekte netei
singai nustatoma lietuvių nacio- 

i natinės literatūros kalbos forma- 
! vimosi pradžia, kuri prasidėjusi 
i ne XIX amžiaus antroj pusėj, 
bet jos formavimosi momentus 
jau galima pastebėti žymiai 
anksčiau. Jo nuomone, K. Done
laitis esą klaidingai pateikiamas. 
Klaipėdos Mok. Instituto vyr. 
dėst. Skeivys pastebėjo, jog kon
spekte klaidingai nušviestos re
formacijos nepasisekimo Lietu
voje priežastys. LTSR Švietimo 
ministras A. Knyva, pasidžiau
gė, jog šis ’’konspektas iš dalies 
atstojo šiuo metu dar trūksta-

(Nukelta į 3 psl.)

greito Sovietų Sąjungos sugriuvimo. Duotas Įsakymas, kad jis, būtų skaitomas daliniams kartu su Įsakymu pradėti puolimą tarp Stalingrado ir Kalatsch susisiekimui nutraukti: Pagal vado skai tomo Įsakymo žodžius, šioms kautynėms būva sutraukti visi tankai ir šarvuočiai iš viso Sta
— Ar jūs, vade, perskaitėte

nu

— Labai atsiprašau. Tačiau ne-

galiu suprasti, kad pasiekus mūsų šių metų operacijų pačią viršūnę, šiuo metu, kada kovos dėl Stalingrado yra pačiame tempe, mes teturime čia tiktai septyniasdešimt tankų kartu su kitokiomis šarvuotomis mašinomis. Gal kartais klaida Įsivėlė perspausdinant popierius?Pasiteiravimai patvirtino, kad skaičius ištikrųjų teisingas. 1942 metų pabaigoje vokiečių tankų divizijos buvo pasiųstos į ofenzyvą be pilnos sudėties mūšiui tinkamų '■tankų. Neįsivaizduojami žygiai, kurių rusų atsitraukimai pareikalavo, ir Hitlerio liguisti patvarkymai nuo Voronežo į Dono žemupį ir vėl atgal į didįjį Dono lanką dar labiau tankų pajėgas sumažino. Mūsų tankai, kaip ir lėktuvai, neturėjo dulkių koštuvų, kurie taip yra reikalingi stepių smėlyje ir dykumose. Tankų gedimaį pasiekė labai didelę -proporciją. Kovos prie EI Alamein prarijo visą naują gamybą. Aviacijoje lėktuvų-trūkumas buvo toks didelis, kad dalinys iš 42 mašinų tinkamų skridimui retai teturėjo daugiau kaip 10.Buvome virš Stalingrado. Susijaudinę šauksmai ausinėse rodė, kad kažkur netoli oro kautynės buvo prasidėję. Atydžiai tyrinėjau vietovę. Išdėliotos vėliavos su svastikom rodė mums, kur yra frontas. Tik 10 ar 20 mylių atstumoje ant kito Volgos kranto buvo rusų aerodromai. Jų lėktuvai jau kapoja debesų uždangalą, smigdami puolimui. Vienas iš jų, atrodo, pasimetė nuo savo kolegų ir atsirado mūsų priekyje. Vos mažo pakreipimo tereikėjo mano vadui majorui Ewald, kad atsirastų šūvio padėtyje. Jis šovė ir matėsi, kad rusas buvo kliudytas. Kadangi Ewald jau buvo virš ruso lėktuvo Lagg, tad aš pasukau paskui rusą, .kad darbą užbaigčiau su savo trim patrankėlėm.Majoras pradėjo šaukti per radiją:.Palik jį man! Palik jį man!— Gerai, majore, — atsakiau.Mano atsakymas skambėjo labai šaltai ir aštriai, nes nebuvo mados mūšio metu vienas kitą

vadinti pagal laipsnį. Buvo nebe pirmas kartas, kad majoras panašaus dalyko manęs prašė ir nebe pirmas kartas, kad jis paskui nebespėdavo. Ir dabar, kol majoras sugebėjo atsistoti vėl. į šūvio padėtį, rusas spėjo ant pilvo nusileisti ant žemės. Priešlėktuvinės dūmų pėdsakai į rodė, kad jo pasirinkta nusileisti vieta nebuvo bloga. Ewald dabar visai kitaip prabilo: '— Eisiedel, padėk jį sti savo patrankėlėmis!Nusileidimas ant pilvo priešo lėktuvo savoj teritorijoj, nebūtų buvęs užskaitytas kaip nu- mušimas,.. jeį.: jis būtų paliktas sveikas. Įsakymas pavėlavo, nes aš' jau ■ smigau atakuoti ant žemės esantį lėktuvą, bet pykdamas dėl tokio eksperimento jau gilokai priešo teritorijoje nebeiškenčiau:— Bet. vade, ar jūs-nenorėtumėte šį karta pats... — Paleidau šūvių seriją. Nuo mano penkių automatinių ginklų Lagg išsiskyrė ir užsidegė. Patraukiau vėl augštyn. (Bus daugiau).Vertė P. Brakas.

kurie sutemų laiko tarpiais, pra- varžomis, tampa tautos kelrodžiais. Tiesa, mes savosios imperijos tarpsnyje buvome pernelyg įjungti į kovas už savo buitį. Tautos kultūrinis subrandini- mas buvo atidėtas šimtmečiais. Tačiau lietuvių tauta ištvėrė ir be stipraus savaimingo kultūrinio palikimo. Pačioje tautoje glūdėjo tai, kas neleido sutapti su kitais ir išnykti.Šiuo metu lietuvių tauta jau padariusi gerą pradžią apipavidalinti savo vidinį “aš”. Ir tai yra nuopelnas jau pamažu ųž- blėstančios kartos. Šis kosminis jėgų susikirtimas, kuris žemės rutulį padaro kovos objektu, mus įpareigoja ištverti iki galo.' Šiuo metu, kovodami už savo tautos teises ir teisingumą, mes patampame visuotiniais kovotojais. Tos kovos ginklu yra visos priemonės: politinės, kultūrinės, dorovinės ar kitos.' Tos sutemos tegali būti pasiteisinimas tik silpniems nuleisti rankas. Ne rytoj, bet šiandien mes turimė panaudoti yisas^ priemones savo pilnutinei pareigai atlikti. Šių sutemų metu, tarytum didžiausio įkarščio mūšyje, turi būti parodomas visuotinsi pasiaukojimas ir kūrybingumas. Nelaikydamas tinkama vieta mūsąsias sutemas čia aptarti, tenoriu pažymėti, kad daugelyje sričių jau pradedama kūrybinėje srityje įsisprausti į tam tikrus formalinius renius, kuriuos daug kur lydi tarpusavio bičiuliškas ko- dilavimas ir nesaviškio priklus žnybčiojimas. Visuomeninėj srity žinomas nusigyvenimas ligi suirutės, garsios begriūvančios istorinės Lenkijos seimuose. Ir kaip tik toje srityje mes negalime užmiršti mažažemio ūkininko tradicijos: nesugebėti jėgų organizuoti, o tenkintis tik savomis, nors vežimas nejudėtų iš vietos. (Bus daugiau).
Lietuviai važiuokite vasaroti j

O. ir E. NARUŠIŲ VASARNAMĮ 
“FOUR OAKS” TOURIST HOME 

Leamington, Ont., 318 Erie St. South.. LIETUVIAMS PRIEINAMOS KAINOS Greitas ir geras patarnavimas, lietuviški valgiai, saulėtas Erie ežero krantas
Point PeHe National Park — gera'vieta žuvauti, laiveliais plaukioti. Golfo žaidi

mo aikštė, šokiams ir roller skating pavilionas. 35 mylios nuo Detroito.
.Vietų rezervavimui skambinkite telefonu 233R, Leamington, Ont.

OLIVER REAL ESTATE
2273 BLOOR STREET WEST. TORONTO

Dupleksos 10 kamb., vandeniu apšildomas, du atskiri įėjimai, dvi 
virtuvės ir dvi vonios. Kiemas ir privatus įvažiavimas į gorožę. Įmo, 
keti apie $5.000. High Park Ave., — Glenlake.

$18.500. Per du augštus 7 kamb., vandeniu-alyva apšildomi. Kiemas ir ga
ražas. Colbech — Runnymede Rd.

$23.000. 11 kamb. ir 2 saulės kamb. 3virtuvės 3 vonios, nepereinami kam
bariai, puikus atskiras namas ir mūro garažas. Constance-Indian Rd.

$3.500 Įmokėti, 5 kamb. ir garažas. Pilna kaina $11.000. Gludenen — 
Bloor St

$15.500.

P. LEDAUSKAS
TELEFONAS RO. 2301 

2273 BLOOR ST. W. (prie Runnymede)

tei d y kla TERRA atpigino knygas
Vasara, atostogas gamtoje •— tat geriausia proga pmimiirti lietuvišką 
knygą. Kiekviena šių knygą įdomi. Vertingo it būtina jutą knygą lentynoj:

1. Marius Katiliškis, UŽUOVĖJA, apysakos ................
2. Antanas Škėma, ŠVENTOJI INGA, novelės ............
3. Dr. P. Jonikas, LIETUVIŲ KALBOS ISTORIJA .....
4. Putinas, KELIAI IR KRYŽKELIAI, poezija ..............
5. Kazys Binkis, LYRIKA^ poezijos rinktinė ..............
6. Prosper Merimee, KOLOMBĄ, romanas ............
7. August Gail it, TOMAS NIPERNADIS, romans .....
8. Francois Maurpc, GIMDYTOJA, romanas ............
9. Luigi Pirandello, PIRMOJI NAKTIS, novelės .........

10. L. DdvydėAos, BROUM«Q0MEIKOS, romanas
11. Kazys Boruta, B ALTARAGIO MALŪNAS, romanas
12. Balys Sruoga, KAZIMIERAS SAPIEGA ...................
13. Balys Sruoga, GIESMĖ -APIE GEDIMINĄ .......
14. Guy de Maupassant, KAROLIAI, novelės ...............
15. Axel Munthe, SAN MiCHELE KNYGA I .................
16. Axel Munthe, SAN MICHĖLt KNYGA II ..............
17. Paer Logerkvist, BARABAS, romanas ...................

Ritą hkfyklą fehfiniei:
18. J. Simonoityt*, AUKŠTŲJŲ ŠIMONIŲ LIKIMAS ...
19. A. Boronos, DEBESYS PLAUKIA PAŽEMIU .........
20. Šatrijos Rogono, SENAME DVARĖ ................. ......

Pirkdami TtRROS leUtnig t»ž $10 or dougtau, gaunat* T 
nariams toikomg 30% nuolaidu. Pasinaudokite iiua papigie 
mūsa knygg brangumu.

UŽMkymame adresas: TERRA, 748 W. 33rd StMM, CMcuga 14. Rt.

$3.50.
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Lietuviškai kalbąs kailininkas
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mūsų firmos atstovas P. MALIŠAUSKAS

57 Queen Str. W., Toronto. Telef. EM. 8-4263 
NAUTA BROS./

A



i

5

1953. VII. 2. Nr. 26 (183) TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI 3 PUSE

JAV-bės ginklavimąsi tęsia
Kaikuriuos, net visą eilę kon

gresmenų; išgąsdino dabartinės 
JAV administracijos taupymas, 
^‘karinio biudžeto sąskaita”. 
Skelbta, jog karo aviacijai ne
plaunami “sparnai”, uždaromos 
7 kareivinių stovyklos, sumaži
namas atomo biudžetas. Buvo 
prisiminta, jog, kaip tyčia, 1954 
metais pranašautas III pasauli
nis karas. Nuramino prieš kon
gresą pašauktas pasiteisinti 
Krašto gynybos m misteris Wil
son: “When the shooting stops, 
the war is not over”. Jis užtik
rino, jog 20 JAV atominių divi
zijų pajėgs sutriuškjnti dabarti
nę 175 divizijų Sovietų užpuoli
kų armiją. Wilson pareiškė, kad 
“pavojus laisvam pasauliui nėra 
nei kiek sumažėjęs”. Bet jis at
sisakė pateikti čia žvalgybos 
duomenis. Patikslino riksmą dėl 
karo aviacijos eskadrilių sumaži
nimo iki 120, nurodydamas, kad 
sudėjus karo laivyno ir jūrų pės- 

1 tininkų aviacijos eskadriles, JA 
V-bės 1956 metais liepas 1 d. tu
rės 176 pačių moderniausių lėk
tuvų eskadras. Netrukus kalbė
jęs pats prezidentas nurodė, jog 
dabartiniai 25 JAV sprausmi- 
niai bombonešiai su dabartinė
mis A ir H bombomis, vienu 
skridimu galį tiek pat sunaikinti 
priešo teritorijoje, kiek buvo 
įvykdyta per visus 1942-45 me
tus. Bet kongresmanams prita
rė kaikurie karo vadai— jie vis- 
tiek norėtų daugiau. Gen. Ridg
way, kalbėdamas Europoje, gąs
dino savo bosus ir europiečius 
(kiekvienas amerikietis Europai 
apginkluoti sumoka į metus $69, 
kai europietis — $58) nepamesti 
burumo, nes, pastarųjų metų bė
gyje “TSRS sistematingai stipri
no savo pajėgas... motorizuotos 
sovietų divizijos Vokietijoje bu
vo uoliai apmokomos, šarvavi- 
mas gerinamas, tankai moderni- 
nami; daugelis Sovietų karo 
aviacijos eskadrilių buvo pakeis
tos sprausminiais lėktuvais; vi
soje Europoje beveik užbaigtasEuropoje beveik užbaigtas

didžiulių karo aerodromų tink
las; karo laivynas nuolat stipri
namas, susikoncentruojant prie 
povandeninių. Sovietai plušo ir 
atominiame ginklavime”, — pri
minė gen. Ridgway, kuris netru
kus perims JAV generalinio šta
bo kariuomenės viršininko pa
reigas. Su šiomis reformomis Va
šingtone kaikas kėlė triukšmą 
dėl labai greitu laiku ten numa
tomų karinių reformų, kęičiant 
ne tik strategines koncepcijas, 
bet net ir dėl prezidentinių “ten
dencijų” militarizuoti ir “suprū- 
sinti” JAV generalinį štabą, ku
rio viršininkas ligi šiol beveik 
neturėjęs balso. Vašingtone pra
ėjusiom savaitėm pravestas ki
tas nutarimas, kai NATO tūla 
komisiją prancūzų maršalą Al- 
phonse-Pierre Juin paskyrė “gy
vybinės svarbos” centrinės Euro
pos sausumos, oro ir jūros pajė
gų viršininku. Tuo būdu, jis va
dovaus apie 20 sąjungininkų di
vizijų, apie 2.000 lėktuvų karo 
aviacijai ir mažiesiems karo lai
vams. (Rytų Europos egzilai 
svarstė jo nusistatymą dėl kai- 
kurių komplikuotų centrinės Eu
ropos teritorijų problemų. Pvz. 
Vilnius, Lviv). ,

Amerikiečių spaudoje tilpo ir 
kitos “smulkmenos” liudijan
čios Wilsono'nuomonės tikrumą.

66 taktinės žvalgybos eskadri
lė greitu laiku persiunčiama Vd- 
kietijon naujai pastatyto n bazėn. 
Ją sudaro 50 lėktuvų. Picatinny 
arsenale, netoli N.J. buvo paga
mintas pirmasis atominės arti
lerijos sviedinys. Jame A sviedi
niai dabar gaminami serijomis. 
“National Presto Industries, 
Inc.”, Eau Claire, Wise., už 17 
milionų dolerių stato 105 mm 
artilerijos sviedinių gamyklą. 
Visdėlto, kaip lengva sovieti
niams šnipams JAV, į kurias 
tam tikros tautybės sovietų 
agentas, “Amerikos Legijono” 
apskaičiavimu, be didesnių kliū
čių gali atvykti per metus.

A. Zienius.

KOVA DĖL VOKIETIJOS
Dėl bolševikų pasiūlymų, ku

riais stengiamasi tariamai siekti 
Vokietijos suvienijimo, ir ry
šium su tuo Rytinėje Vokieti
joje paskelbtų tam tikrų paleng
vinimų pasaulinėje spaudoje ir 
radijo komentarubse pasirodė 
įvairių vertinimų. Tačiau daugu
mas lasivojo pasaulio spaudos 
organų visus juos

vertina kaip sovietų takti
nes nuolaidas, kuriomis no
rima suskaldyti Vakarus ir 
Vokietiją atplėšti nuo įsi
jungimo į Vakarų gynybos 
sistemą.

JAV valst. sekret. Dulles šį bol
ševikų žygį laiko pastanga nu
raminti Europą, kad bolševikai 
nesiruošia jos staiga pulti. Ta
čiau laisvasis pasaulis dėl to sa
vo budrumo neprivalo nė kiek 
sumažinti, ypač po paskutinių 
skerdynių- Berlyne. Vokietijos 
kancleris Adenaueris atsako 
trumpai ir aiškiai: užtenka žo
džių, reikia faktų. Sovietų vy
riausybės ir jų satelitų tikini
mu, Vokietijos dabartinės sienos 
rytuose esančios nustatytos Pots 
damfo konferencijos. Tačiau su 
tuo vokiečiai negali sutikti.

BBC radijo komentatorius sa
vo apžvalgoje birželio 12 d. pa
žymėjo, jog

bolševikams visai nerūpi pa
lengvinti vokiečių likimą iš 
esmės, bet visai kiti tikslai, 

būtent:«-k pademonstruoti savo 
“gerą valią”, 2. ateiti į pagalbą 
vokiečių komunistams ir jų arti
miesiems per busimuosius Vo
kietijos fed. parlamento rinki
mus, 3. apraminti gyventojus 
Rytinėje zonoje, nes ūkinė pa
dėtis ten yra pasidariusi tiesiog 
katastrofiška. Su savo “mokymo 
reforma” Grotewohlis faktiškai 
kapituliavo evang. vysk. Dibeli- 
jui. To paties Dibelijaus užtari
mu buvo paleistas “paimtas su
kilėlių į nelaisvę” ir atgabentas 
automobily į vakarus Rytų zo
nos min. pirm, pavad. Nuschke.

Komunistai “rašo” lietuvių literatūros istoriją
(Atkelta iš 2 psl.)

lietuvių literatūros istorijos 
dėstymo priemones, yra rimtas 
mėginimas duoti marksistinį lie
tuvių literatūros feodalizmo lai
kais nušvietimą ir įvertinimą”. 
Drg. Knyva, kaip ir Korsakas, 
ypač rūpinosi, jog konspekte... 
’’išleistas toks svarbus klausi
mas, kaip lietuvių kalbos gimi- mone, daug padėtų lietuvių lite- 
niškųmo su rusų kalba klausi
mas”.

mus

t 
tuvių literatūra parašyta lietu
viškai. Todėl jis literatūros nę- 
lietūvių kalba nelaikytų lietu
viška, bet tik “ta aplinka, fonas, 
šaltiniai, kurie nušviečia lietu
vių literatūros formavimąsi”. Li
teratūrą rusų ir lotynų kalba 
studijuoti reikia,-feet tik kaip iš
takas liet. lit. atsirasti. Jo nuo-

ratūros formavimosi nušvieti-
Ypač jis esąs svarbus to- mui nors trumpa senųjų tautosa- 

dėl, kad ’’buržuaziniai kalbinin- kos sluogsnių charakteristika, 
kai falsifikavo ir nutylėjo tą fak- kurią į konspektą įjungti būtina, 
tą, nors lietuvių ir rusų kalbų Rusas* profesorius ginčija prof.
giminiškumas yra žymus pagrin
dinio žodyno fondo ir žodyninės 
sudėties bendrumais, o taip pat 
gramatinės sandaros, morfologi
jos ir sintaksės bei fonetikos dės
nių artimumu”. Valst. Grožinės 
literatūros leidyklos redaktorius 
Tornau prikišo konspektui, kad 
buvo sumenkinta A. Strazdo- 
reikšmė. Tornau piktinosi, kad 
konspekte rašoma, jog A. Bara
nauskas ’’savo kūryboje išreiš
kęs liet. liaudies protestą prieš 
carizmą ir baudžiavos priespau
dą”. bet nieko neužsimena dėl jo 
simpatijų ’’klasinei kovai”. Lite
ratūros nelietuvių kalba klausi
mu pasisakė VV Univ. prof. K. 
Jablonskis. Jo nuomone raštai ne 
lietuvių kalba įtrauktini į lietu
vių literatūrą, jei jie rašyti lie
tuvių ‘ir jeigu skiriami lietu
viams. Jis manytų, jog rašto at
siradimą reikia surišti su krikš-

• čionybės atsiradimu. Prof. Jab-
• lonskis dėl to siūlo metraščius 

ir kronikas rusų, lenkų, lotynų 
kalbomis neskirstyti atskirai, 
bet nušviesti kartu. Pasitaiko 
konspekte painiavos, neskiriant 
metraščių nuo istorinių pasako
jimų, kurie tik vėliau fcuvo 
įtraukti j metraščius, kaip pvz.: 
“Lietuviškos giminės pradžia”, 
Vytauto pagyrimas” ir kit. Jis 
siūlė šalia įtrauktų Baužos ir 
Jucevičiaus, įtraukti ir vieno ak
tyviausių 1831 metų sukilimo da
lyvių Jono Goštauto knygą “Po
nas Teisėjaitis arba pasakojimas 
apie Lietuvą ir Žemaičius”, ra
šytą lenkų kalba. LTSR MA tik
rasis narys filologijos mokslų 
daktaras prof. B. Larin, savaip 
galvojo apie senuosius raštus ne
lietuvių kalba. Jis ginčijo, jog 
pagrindinis kiekvienos literatū
ros požymis yra jos kalba. Lie-

Jąblonskio teoriją, kad ilgesnis 
laikotarpis būtinas tarp rašto ir 
literatūros atsiradųno. Jis argu
mentuoja rusų pavyzdžiais ir 
siūlo pasispausti ieškant dar ne
žinomų lietuvių kūrinių. Larin 
nurodė, kad j konspektą buvo 
mechaniškai įvesti kaikurie isto
rinio vystymosi reiškiniai, ne
atsižvelgiant į literatūros vysty
mosi specifiką. Nebuvo išryškin
ti, jo nuomone, ir neoklasicizmo 
bruožai Donelaičio ir Stanevi- 
čioš kūryboje. Neiškeltas ir XIX 
a. pirmosios pusės lietuvių ro
mantinės literatūros savitumas. 
Kiti konferencijos dalyviai, lie
tuviai komunistai, puolė pfof. 
Larino mintį, kurioje jis “nei
giamai atsiliepė apie reikalingu
mą studijuoti rašytojo pasaulė
žiūrą”. Larin toliau dar suabejo
jo dėl konspekto .atsiliepimų 
apie Donelaitį, “kaip grubų”, 
Strazdą “šiurkštų bei vulgarų”. 
Tokie terminai tarybiniams kul- 
•tūrininkams, jo nuomone, netin
ką. Jis taip pat draudė vokiškuo
sius žodžius Donelaičio ir Straz
do kūryboje vadinti “germaniz
mais”, nes jie buvę pasisavinti iš 
’’liaudies”. Skuodo vid. mokyk
los mokyt.' drg. Pečeliūnas pri
kišo, kad konspekte kaikurių ra
šytojų charakteristikos buvusios 
pateiktos ’’izoliuotai” ir visiškai 
jame buvo išleistas eilėdaros 
klausimas. Biržų vidurinės mok. 
mokyt. Stonkus išreiškė pageida
vimą, kad Institutas kuo grei
čiausiai išleistų, bendradarbiau
damas su rašytojais ir istorikais, 
“Lietuvių literatūros istorijos 
vadovėlį”. Jis.siūlytų liet. lit. is
torijos periodizacijos pagrindu 
imti istorikų pateiktą Lietuvių 
istorijos periodizaciją... VV 
univ. lietuvių lit. katedros vedė-

ja drg. Lukšienė prikišo kon
spektui, kad jame neišryškintas 
S. Daukantas. Rašytojas M. 
Sluckis iš vis konspekte nerado 
“politinio-idėjinio kovingumo ir 
aiškaus kryptingumo”. VV Pe
dagoginio instituto doc. Mironas 
rado netikslumų'lietuvių kalbos 
nušvietime. Jis kaltino didžiau
siu nusižengimu Stalino mokslui 
apie kalbas, “tvirtinant, jog lite
ratūrinė kalba atsiradusi susi
maišius augštaičių ir žemaičių 
tarmėms”. Jis taip randa netiks
liai naudojant žodį — “svetim
žodžiai”. LTSR Tarybinių Rašy
tojų Sąjungos valdybos pirm. J. 
Šimkus dėl konspekto koliojosi, 
kad nebuvę nei tinkamos organi
zacijos, nei autorių kolektyvo. 
’’Reikia pripažinti, kad Rašytojų 
Sąjunga, jos nariai dar žymia da
limi labai silpnai prisideda prie 
literatūrinio palikimo įvertinimo 
darbo”. V V univ. rusų literatū
ros katedros vedėjas Kušeliov, 
padaręfe visą eilę pastabų speci
finiais literatūriniais klausimais, 
prikiša, kad konspekte “ypač 
silpnai išspręsta. įtakų problema, 
“silpnai parodyta rusų literatu-, 
ros įtaka lietuvių lijeraturai”. 
Pagal jį lietuviai nesistengia su
rasti “naujų įrodymų” apie lie- 
tuvių-rusų literatūrinius ryšius”. 
Ir trečias oficialus LTSR mas- 
kolbernių bosas prof. J. Žiugž
da konspektui davė už vis dau
giausiai pylos. Ir jis, “ypač”, pri
kišo, kad konspekte “neaiškiai 
nušviesta Lietuvos įjungimo į 
Rusiją progresyvi reikšmė(!), 
dėl ko ir vertinant kaikuriuos 
rašytojus, neatsispindi Lietuvos 
prijungimo prie Rusijos teigia
mas poveikis rašytojo augimui” 
(Bene geriausias pavyzdys J. 
Šimkaus ankstyvesnis priekaiš
tas lietuvių rašytojams. A.). 
Žiugžda ''ilgai šnekėjo apie tai, 
kaip ’’Lietuvos įjungimas į Ru
sijos imperijos sudėtį buvęs 
ypač reikšmingas faktas, padė
jęs vystytis lietuvių literatūrai. 
Iš kitos pusės, padidėjo valstie
čių judėjimas Lietuvoje, veikia
mas demokratinio pažangaus ju
dėjimo Rusijoje”. Žiugžda mano, 
jog konspekte perdaug prikiša
ma vien kryžiuočiams, kai Lie
tuva jpk nuolatos būdavus puo
lama visos Europos riteriu. Vi
sad paskutiniu laku toks uolus 
maskolbernis A. Venclova kon
ferencijoje išdrįso pasiūlyti, jog 
’’reikia iškelti rašytojų ne vien 
tuos kūrinius, kuriuose išreikš
tos pažangios idėjos, bet nagri
nėti ir tą kūrybos dalį, kurioje 
yra reakcingų bruožų”.

Venclova draudžia Mickevičių 
ir Kraševskį vadinti ’’lietuviais”, 
vien dėl to, kad jie rašę lietuviš
ka tematika. Konferencijoje dar 
kalbėjo šie ’’vadovaują” paverg
tosios Lietuvos kultūrininkai: 
LTSR MA istorijos ir teisės in
stituto moksl. bendr. ist. moksl. 
kandidatas J. Jurginis, WU L. 
literatūros katedros dėstytojas 
Sprindys, WU istorijos filolo-

Panašiai pasisakė ir vokiečių 
SWF komentatorius, pabrėžda
mas, kad

bolševikams ypač rūpi su
skaldyti Vakarus, užtęsti jų 
apsiginklavimą ir stiprėji
mą, o Vokietjią išlaikyti jei 
ne bolševikams palankią, tai 
bent “neutralią”.

Tačiau bolševikai nieko nekalba 
apie laisvus demokratinius rin
kimus. Šie jų pasiūlymai yra tik 
dalis Maskvos politikos. Ekono
miniame gyvenime bolševikai 
elgiasi laikydamiesi dėsnio: “ge
riau imti, nei duoti”. Todėl ne
nuostabu, kad sovietinę zoną 
privedė prie tokios ūkinės kata
strofos. Kam bolševikams rūpi 
pavėikti būsimus rinkimus, ne
tenka nė aiškinti. Tuo jie taip 
pat norį paremti Churchillį ir 
paruošti bolševikams palankes
nę dirvą per busimąją konferen
ciją. Tačiau bolševikų padary
tų skriaudų gyventojai niekad 
neužmirš. Jeigu bolševikams 
tikrai rūpi taika, Vokietijos su
vienijimas ir jos gerovė, tegul 
duoda tam tikrų įrodymų, su
spenduoja Rytų zonos bolševiki
nius įstatymus, garantuoja visas 
demokratines laisves, paleidžia 
politinius kalinius, sutinka pra
vesti laisvus rinkimus ir išspręs
ti visus teritorinius klausimus. 
Kol to nebus padaryta, tol Mas
kva tebus matomas senas piktas 
žvėris, nes prireikus ir vilkai 
gali tapti avinėliais, pažymėjo 
SWRF.

Britų liberalų “News Chro
nicle” reiškia nuomonę, jog

bolševikai viską darys, kad 
tik per busimuosius rinki
mus nebūtų išrinktas Aden
aueris su koalicija, o Vokie
tija įjungta į Vakarų gyny
bos sistemą.

Tuo atveju, jei iš Vokietijos bū
tų sutikta atitraukti visų kariuo
menes, tai rusų pasitraukti! tik 
už Oderio-Neissės linijos. Švei
carų ”Bund” rašo, kad

Malikas Maskvos tikslus jau 
pranešęs Churchilliui.

Busimojoj konferencijoj pagrin
dinę problemą sudarys Vokie
tija. Rusija Jaltos ir Potsdamo 
sutartimis stengsis garantuotis, 
kad Vokietija negalėtų dalyvau
ti jokioje Vakarų gynybos sis
temoje. Todėl ir Adenaueris ’’kol 
kas nieko pozįtyyaų* iš 4 konfe
rencijos nelaukia”, pažymi vo
kiečių vyriausybės oficiozinis 
’’Bulletin” Nr. 109/1953. ”Neue 
Zūricher Zeitung” iš Vašingtono 
praneša, kac? situacija iš esmės 
spręsti Vakarų-Rytų problemas 
nėra palengvėjusi. Matomi pa
lengvinimai tėra tiktai vietinio 
pobūdžio. Amerikiečių spaudos 
daugumas plačiai nagrinėja bol
ševikų pasiūlymus ir -pažymi, 
kad jais iš tikro nesiekiama Vo-

f Puola Čikagos ABN
kietijos gyventojų gerovės.

Niujorko radijo komentatorius 
palygina Vokietijos įvykius su 
praėjusiais rinkimais Italijoje ir 
daro išvadą, kad ten

balsuotojai toli gražu ne
įvertino Italijoje padaryto
sios pažangos.

Be abejo, ten reikės dar daugiau 
reformų. Italijai prezid. Eisen- 
howeris dėf pasiektųjų laimėji
mų pareiškė savo pasigėrėjimą. 
Tačiau Italų įstatymleidybiniuo- 
se organuose susidaręs faktinis 
jėgų santykis verčia amerikie- 
čuis nusivilti, nes paaugo ne tik 
komunistų ir kairiųjų socialistų 
skaičius, bet ir kitų radikaliųjų. 
Baiminamasi,' kad padarytosios’ 
pažangos, pasidavus galimam 
spaudimui iš šalies ateityje gali 
kraštutinieji elementai nepaste
bėti ir Vokietijoje, nors satelit. 
kraštuose, palyginant su Vokie
tį a, viskas smunka. Amerikos 
Balsas birželio 13 d. pažymėjo, 
kad esminė skriauda bolševikų 
pavergtiesiems neatitaisyta, o 
užtektų tik vieno plunksnos 
brūkštelėjimo — ir austrai, vo
kiečiai ir visi kiti būtų laisvi 
Deja...

Vokiečių socialdemokratų šu
las Wehneris ir kiti reikalauja, 
kad būtų sugriautas Rytinėje 
Vokietijoje Ulbrichto režimas, 
kur dabar pradėta kaltė už visus 
nepasisekimus versti masiškai 
suiminėjamiems įvairiems pa
reigūnams. Visoj Vokietijoj vė- 
laivos nuleistos iki pat stiebo, 
bolševikų žvėriškumu baisiau
sias pasipiktinimas, o už para
mą bolševikinio teroro aukoms 
kaikur balsuoja net komunistai 
atstovai. Tai veikia sensacingai.

Vrž.

Parapija-
(Atkelta iš 1 psl.) 

nigų Vienybė visuose savo su
važiavimuose tuos reikalus nuo
lat gvildena ir bando uždegti 
netgi tuos, kurie sudėti iš “nede
gamos medžiagos”. Tai padrąsi
nantis reiškinys. Tačiau šalia šio 
sąjūdžio galima būtų ieškoti ir 
kitų kelių. Antai neseniai JAV 
lietuvaičių vienuolių kongrega
cijos sudarė pastovų organą de
rinti jų veiklai. Iš vyriškos pu
sės iki šiol panašaus žingsnio ne
teko girdėti. O ir jiems senelis 
Jakštas drįstų^pasakyti: “Kai du 
stos. !” Darbo barai platūs, ir 
visų mūsų veinuolijų suėjimas 
draugėn būtų lietuviškos visuo
menės sveikinamas! Pvz. kodėl 
negalėtų visos mūsų vienuolijos i
turėti bendro sekretonjato, ku
ris. derintų jų veiklą visoj išei
vijoj? Na. o parapijos? Argi ir 
jos negalėtų sudaryti Lietuviš
kųjų Parapijų Tarybos? Sakysi
me, Kanadoje. Čia turime pen-

Progresyviųjų Konservatorių platforma
Jei Progresyviųjų Konserva

torių partijai ateinančiuose rin
kimuose, rugpiūčio mėnesį, bus 
patikėta vyriausybė, mokesčiai 
bus sumažinti puse miliardo do
lerių, pareiškė George Drew, 
Progresyviųjų Konservatorių 
partijos lyderis, kalbėdamas 
Guelph, Ont., penktadienį, bir
želio 19 d. ' ' ■

Šia kalba pradėdamas savo
sios partijos rinkiminę kampa
niją, Mr. Drew, užtikrino, kad jo 
partija Parlamentą sukviestų 
specialiai sesijai spalio mėnesį ir 
tuoj pat nubalsuotų mokesčius 
sumažinti.

Jis taip pat prižadėjo, jog jo 
partija pravestų namų statymo 
programą, kurios dėka dirban
tieji vyrai ir moterys būtų už
tikrinti naujais butais prieina
ma kaina. Progresyviųjų Kon
servatorių- partija saugos darbi
ninkus nuo rasinės ir religinės 
diskriminacijos.

2.000 Guelph gyventojų karš
tai pritarė konservatorių parti
jos lyderio mintims ir. pažadams. 
Radijo ir televizijos audiencija 
turėjo progos jo kalbą sekti na
muose.

Pagrindinės opozicinės parti
jos vadovas Drew kaltino dabar
tinę vyriausybę pinigų švaisty
mu ir ekstravagantiškumu, ypa
tingai paliesdamas Kanados ka
rinį biudžetą ir neseniai skelb
tus kariuomenės stovyklose 
skandalus. Jis taip pat prikišo, 
jog Otavos Liberalų vyriausybė 
atsitolino nuo tautos tapdama 
autokratiška ir nepaisydama

gijos fakulteto dekanas Meš
kauskas, WU dėst. Kostelnickis, 
WV Ped. instituto literatūros 
katedros dėst. Vaitiekūnienė, ra
šytojas Julius Butėnas, iš viso 23 
kviestifiiai žmonės.

(Reikia manyti, kad ’’Voice of 
America” lietuviškasis skyrius 
nepraleido progos išaiškinti ru
siškosios ”ir visos komunistinės 
sistemos tikslų LTSR”. Būtų la
bai sveikintina, kad būtų su
ruošta net lituanistų specialių 
paskaitų serija). Ataras.

Balandžio 12 d. Čikagoje Ame- 
rikiečių-Sovietų Draugystės Ta
ryba suruošė Roosevelto ir Sta
lino mirties paminėjimą. Anti- 
bolševikinė Tautų Santarvė, ku
riai vadovauja mūsų bendradar
bis prof. Gediminas Galva su
ruošė demonstracijas. Jų metu 
keli lauželiai sukurti, kuriuose 
buvo sudegintos raudonukų vė
liavos, plakatai. Prezidentui Ei- 
senhoweriui neseniai užsiminus 
apie komunistinių knygų degini
mą ’’America Kaus” bibliotekose, 
Amerikos ’’ružaviniai” intelek
tualai, susimetę Amerikos uni
versitetuose ir spaudoje, pakėlė 
triukšmą. įdomu. jog pirmutinis 
ABN (Antibolševikinę Tautų 
Santarvę) apkaltino “knygų” 
deginimu- .JAV komunistinio 
laikraščio “The National Guard
ian” redaktorius Mr. Bclfrage, 
kuris, iškviestas Kongresan dėl 
subversyvinės veiklos, atsisakė 
prisipažinti ar jis yra komunis
tas. Tačiau jo kaltinimas buvo 
tęsiamas toliau laiške “The New 
York Times” tūlo intelektualo 
C. C. Burlingham. Rašydamas, 
jog Čikagoje anuomet buvo mi
nima tik Roosevelto mirtis, jis 
kaltina “mob”, kuri įsiveržusi į

sako, kad senatorius Hendrick- 
sonas gegužės 6 d. atsakęs į laiš
ką, jog jis šiuo metu organizuo
jąs pakomisės štabą ir dr. La
mont problema būsianti svars
toma pirmajame posėdyje. Laiš
ko į NYTimes rašeiva pyksta, 
jog nieko daugiau iš pakoniisės 
nebuvo girdėti. Aim.

e* .  •

Prancūzija lietuviams, estams 
ir latviams taiko 1951 m. liepos 
28 d. Ženevos Konvenciją pabė
gėlių statuso klausimais. Tpdėl 
lietuviai socialinio draudimo ir 
darbo tvarkymo srityje naudo
jasi. kaip negalį grįžti į sąvo 
kraštus (rėfugiės), tokiomis.pat 
teisėmis, kokias turi ir prancū
zai. Tik reikia apsirūpinti ati
tinkamais pažymėjimais (Cėrti- 
ficat de Rėfugiė) iš Office Fran- 
ęais de Protection des Rėfugiės 
et Apatrides, 7, rue Copernic, 
Paris (16). •

Latvijos atstovas Londone K. 
Zarinė briželio 1 d. atsilankė Buc
kingham rūmuose ir įteikė karū
nacijos proga D. Britanijos bei ’ 
Kanados latvių org-jų adresą.

Nauji ženklai ...
Kruvini įvykiai Korėjoje , irkomunistų biblioteką ir sudegi- „ K.ru.vml gykiai Korėjoje., ir 

nusi virš 100 knygų, jų tarpe dr. Rytiniame Berlyne įrodė, kad 
Corliss Lamont “Soviet Civili- diplomatų suktos konferencijos 
zation”. Girdi, Lamont balan- lr..kalbos, §ah eitl vlenu “Fi
džio 25 d. parašęs laišką senato- I Pejin}° keliu, o prispaustieji, 
riui Hendricksonui, Kongreso ; aPie kuriuos tos kalbos eina pa- 
Civilinių Teisių pakomisės pir- JeSla Padaryti ^savarankiskas 
mininkui, reikalaudamas, kad ■ tiks,lias ,lsvadas. Tai yra geras 
pravestų tyrinėjimą, kaip ”bu- ženklas ir mums, belaukiantiems 
vo pažeisti įstatymai, teisės; ko- išsilaisvinimo. . . .
dėl Čikagos policija palaikė an- Vienas vokietis riaušininkų 
tikomunistų pusę ir leido degin-; p}lni°j pasakęs Kanados laikras- 
ti knygas ir kad išaiškintų ir nu- ■ f1? korespondentui, kad naes su- 
baustų žmones, kurie šias riau-! kelsime tokią revoliuciją, kokios 
šes sukurstė’,’. Mr. Burlingham dar. niekada nėra buvę. Reikia

• tikėtis, kad sitos Berlyno nauses
■ yra tik dalinis priešo jėgų ir po-ne grybas ‘ zicijų išžvalgymas, o ugnis seksO ’ ** * ■ toliau, kuri apimš visą Rusijos

kias parapijas (bent šiuo metu).J vergų imperiją.
Juk nebūtų sunku suorganizuoti Taip pat ir pietų korėjiečiai, 
tarybą, kurion įeitų visų parapi- pasakę savo efektyvų veto ame- 
jų (ir misijų) atstovai (ne tik rikonams, parodė, kad laikas, 
kunigai), kurie spręstų jų galio- i •kuomet kiekvienas šoko, kaip • * • 1 T ■ < ' .1 . « • V '.i’'. V I «•

dėl Čikagos policija palaikė an

Taip pat ir pietų korėjiečiai,

je esančias problemas. Svarbu, 
kad joje dalyvautų ir pasaulie
čiai, kuriems tenka taip pat ne
maža dalis atsakomybės. Sun
kiau tai būtų siūlyti JAV, kur 
yra 103 liet, parapijos. Bet ir ten 
ar nevertėtų paieškoti galimų 
būdų esamoj būklėj vienaip ar 
kitaip stipriau apjungti lietu
viškas 'tvirtoves. Tada pasiprie
šinimas pavojams būtų dar žy
mesnis ir su juo būtų daugiau 
skaitomasi. Tos tvirtovės praei
tyje atlaikė daugel smūgių, bet 

j tie smūgiai yra apardę kaikurias 
silpnesnes vietas. O pavojai dar 
nesibaigia. Puolimų bus. Reikia 
todėl tąsias tvirtoves modernin
ti, stiprinti sutelktinėmis jėgo
mis. Parapijos — ne grybai, po 
lietaus neišdygs. Tik širdžių ir 
rankų jėga jas sutelksime, pa
statysime, atnaujinsime.

K. Pr. Gaidamavičius.
rinktųjų tautos atstovų .parla
mente nuomonės. Mr. Drew pa 
neigė kažkieno skleidžiamus 
gandus, jog konservatorių vy
riausybė sumažintų pensijas, šei
mų priedus ir kitokią pašalpą. 
Girdi, net pats liberalų partijos 
lyderis premjeras St. Laurent 
šiuos plepalus paneigęs. -

Be to, partijos vardu Mr. Drew 
žadėjo: pravesti sveikatos įstaty
mą, kuris visiems kanadiečiams 
užtikrintų medicinos ir chirurgi
nę priežiūrą bei gydymą; pa- 
griežtinti įstatymus prieš asme
nis, kurie užsiimtų ’’komunistine 
ar kitokia pogrindine veikla”; 
peržiūrėti darbo apsaugos įsta
tymus; sudaryti komitetą, kuris 
išstudijuotų Senato reformos 
klausimą (šiuo metu Kanados 
Senatą sudaro asmenys paskirti 
į jį visam amžiui); panaikinti 
mokesčius medžiagoms ir įran
kiams, kuriuos užperka savival
dybės ir mokyklos, taip pat su
mažinti savivaldybinius nuosa
vybės mokesčius; sušaukti pro
vincijų ir federalinės vyriausy
bės atstovų suvažiavimą, kuris 
aptartų visos šalies mokesčių sis
temos tikslumą, kad būtų paša
lintas pinigų švaistymas ir išlai
dumas, tuo būdu sutaupant pini
gų; grąžinti Parlamentui jo tei
ses panaikinant vyriausybes Pa
vojaus Atvejų ir “Secret orders- 
in-council” įstatymus pagal ku
riuos vyriausybė darė sprendi
mus be Parlamento žinios ir pri
tarimo; užmegsti su kitais kraš
tais glaudesnius prekybos ry
šius; sudaryti ”ą National Agri
cultural Board”, kuri nustatytų 
žemės ūkio produktams norma
lias pardavimo kainas; peržiūrė
ti prekių paskirstymo visoje ša
lyje sistemą ir kaštus; peržiūrė
ti Civilinės Tarnybos nuostatus, 
kad vyriausybės tarnautojams 
būtų užtkirintas tinkamas už
mokestis ir jų darbas; parengti 
valstybinę programą šalies tur
tams Kanados tautai užtikrinti, 
ir stiprinti ir palaikyti sąjungas 
su kitomis laisvomis tautomis.

(Prisiųsta Pr. Konservatorių 
partijos rinkim, komisijos)

boišmanydamas už “Camel” po- 
kelį, yra praėjęs. Dabar lieka 
kalbėti faktais ir parodyti gerą 
norą ką nors išlaisvinti, o ne tik 
tąsytis neužbaigiamose konfe
rencijose ir susitarti pagal savo 
naudą ir reikalą.

“Šaltasis karas” eina karštyn, 
ir jame pasireiškia vienas gana

sąlyginis, nežiūrint ką jis liestų 
— Korėją, Vokietiją ar Egiptą...

Gal būt ir mūsų egzilų politi
kai ir laikraščiai atkreiptų savo 
dėmesį į vykstančią akciją ir pa
darytų savo išvadas lietuviškoje 
ir europietiškoje plotmėje, bei 
painformuotų visuomenę, o ne 
tik karštai darbuotųsi išskaičia
vimuose, kiek mes nukentėjome 
nuo okupantų, kas tikriausiai 
yra naudinga ir įeina tik į mūsų 
šiandieninių bosų planus.

V y tautas Šimkus.

į TARP MD§U KALBANT^
Rašo LAIMA KUTVĖLIENĖ ' / •

Vosoro yro malonus laikas Kanadoje. Kai skaisti saulė Įšildo žemę ir išlais
vino užšalusius vandenis, atrodo, kod kanadiečiai vėl atgimsta iš naujo. Žmo
nės. kurie vis skubėdavo, net -neturėdami laiko gerai’ 
posisvcikįnti, dobor sustojo -ir maloniai vasaros sau-' 
leįe su požjstomois pasikalbo. Mes kaip tik šiuo laiku 
pasistengiame susipažinti su tovo kaimynais — ir su
teikiame progos jiems pažinti mus...

Siame kraštutinio klimato krašte (kos šj kraštų pavadino "švelnaus klimato 
zono'y, tikrai, nėra iš viso čia gyvenęs)-ypač nelengva vasaros metu gaminti 
’maistą. KAI dar neturėjau GURNEY krosnids, karščių metu tiesiog bijoda
vau kurti krosnį. DABAR, sunkiosios Fiberglos insuliacijos mūsų GURNEY 
krosnyje dėka, šie rūpesčiai pradingo. Virtuvėje jau nebekorščiousia patalpa 
mūsų name. Krosnies šiluma lieka, kur jos vieta — GURNEY viduje.

Vosora ir kelionės — du neišskiriomi dolykoi. Jeigu jūs rengiotės kelionėn, • i
pesinoudokite mono potorimu — įsigykite vod. Kelionės čekius (Travellers' 
CHequeO. Mūsų IMPERIAL BANK skyrious vedėjos pasiūlė juos mums ir, nuo 
to momento, mes juos visuomet vartojome. Tik čekio pirkėjas turi teisę 
juos iškeisti; del to jums nėra reikalo baimintis, kad juos pomesite, ar kos 
nors povogs. Jeigu keliaujate Kanadoje, vartokite IMPERIAL BANK OF CAN
ADA Kelionės Čekius, o jei važiuojate užsienin,, IMPERIAL BANK OF CAN
ADA goli jums parūpinti čekius, kuriuos galite iškeisti bet kurioje valsty
bėje. Sis bankas yra tikrai pagal priežodį: "Bankas, išaugęs iš savo darbo".

Vosoros karščius nelengvo pernešti kūdikioms — šiuo loiku jų švelni odo 
ypoč yro jautri. Suteik savo mažiesiems malonumo — vartok CURITY 
vystyklus. Sandaresni, lengviau išplaunami ir greičiau išdžiūsta už seno
sios modos vysryklus. CURITY vystyklai yro tikro NAUJENYBĖ. Man malonu 
jums pranešti, jog ir dobor dar galiu pasiųsti jums po vieną CURITY vys
tyklų povyzdj, jeigu tik atsiusite savo adresą ir 25c pašto išlaidoms. Rašy
kite: Core of CURITY, 73 Adelaide St. W., Room 342, Toronto.

Žinot ką, oš užtikou tikrų "senojo kontinento" skonto 
duonų. Jų kepo DEMPSTER'S kepykla. Jeigu jums at
rodo, kaip ir man, kad čia daugelis duonos rūšių yro 
be skonio-, prašykite savo pardavėjo DEMPSTER'S du6- 
nos... Man paaiškino, kad DEMPSTER’S kepėjai su
daro tikros "Jungtines ’Tautos", nes Čia iškepamo daug 
įvairių rūšių. Duonos skonis — tikros "namų kepimo"

skonis, deigu jūs planuojate važiuoti piknikon, užsisakykite duonos supjaus
tytos riekėmis — sutaupysite laiko. Gero vėjo!
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faverg toje tevyneje
Vada ALMUS

namų ir ūkinių pastotų, priklausančių 
Mosėdžio apylinkės tarybai. Šių namų re
montu niekos nesirūpino. Eilė pastatų 
Kęstučio, Vytauto gatvėse yro lobai blo
goje padėtyje: kiauri stogai, dėl ko puvo 
lubos, sienos.

Paminėjo J. Gruodį
Balandžio 16 d. * tarybinėje spaudoje 

doc. J. Gaudrimas paminėjo 5 metų žy
miojo lietuvio kompozitoriaus J. Gruo 
dž'io metines. Jis buvęs ištikimos "rea
listinės klasikinės muzikos tradicijoms ir 
pagrindinė savo* originalięjo kūryba liau
dies menor elemenetais. Gaudrimas pa
pasakojo ko i kurių įdomių Gruodžio gy
venimo komunistinėje tironijoje paskuti-, 
niųjų dienų prievartavimo smulkmenų. 
1949 m. kompartijos neabejojamai pri
verstos jis raginęs "lietuvius kompozi
torius stoti į socialistinio realizmo kelių." 
J, Gruodis savo straipsnyje "Tiesoje" 
"pasmerkė" "formalistinę kryptį muzi
koje* ..." tada, kai buržuaziniuose kraš
tuose kompozitoriai skęsta atitrukusioje 
nuo liaudies dekadentiškų disonansų jū
roje, tada, kai tuose kraštuose liaudžiai 
tepasiekiami Šlykštūs operečių "Šlage
riai", Tarybų Sąjungos didele dalis kom
pozitorių tęsio didžiųjų rusų klasikų tra
dicijas . . . mums, Tarybų Lietuvos rei
kia .. . eiti tuo keliu, kurį mums nuro
do partija. Mūsų laiudis išugdė, išnešio
jo labai originalų ir lobai gausų muzikos 
turtų, iš jo ir kurkime originalių, darbo 
žmonių suprantama, . . . Lietuvos muzi
kų .. ." Gaudrimas, kaip žinomiausius 
Gruodžio kūrinius nurodo: Visur tyla, 
Burtai, Rūta, Rugiagėlės, o ypač Aguo
nėlės. Po 1945 metų jis parašė Kalvis, 
Alyvos, Diemedžiu žydėsiu. Tpi solinės 
dainos. IŠ chorinių dainų Gruodis pagar
sėjęs: Mergužėle mano miela, Aš ne gert 
atėjau, Skčlhba, skamba kankliai,. Žve
jai, Šiltas, gražus rudenėlis ir kit. Po 
1945 metų jis sukūręs: Mes, LTSR lie
tuviško junginio ^tiaršų,- Šlamėkite vėlia
vos ir kit. Iš Fartepioninės muzilSos Gaud
rimas primena jo fortepionines variacijas 
liaudies dainos tema "Oi berneli nesvo- 
liok". Gausiausia Gruodžio fortepionines 
kūrybos forma buvo fugos, kurioms jis 
mokėjo pritaikinti vertingas, įdomias te
mas. Gaudrimas iškelia Gruodžio kameri
nės muzikos kūrinį Sonata D-moll. Šioje 
sonatoje "jaučiamas nacionalinis kolori
tas, vietomis praskamba varijuoti liau
dies dainų motyvai. Jos forma yra aiški, 
muziku sultinga, tačiau joje yra ir for
malistinių f tendencijų". Gaudrimas ypač 
augštai vertino Gruodžio nuopelnus lie
tuviškoje simfonetikoje. Girdi, jis pir- 
mpsis iš lietuvių kompozitorių panaudo
jęs liaudies sutartines. 1923 m. Gruodis 
parašęs stambaus masto simfoninį kūri
nį "Simfoninį prologų". Be to, jis para
šė mužiką visai eilei dramos veikalų ir 
vieno veiksmo baletą pagal lietuvių liau
dies pasaka "Jūratė ir Kastytis". Po 
1945 m. jis parašė savo stambiausi kū
rinį "Simfoninės Variacijos".

Įdomiausias yra Gruodžio tarybinis 
įvertinimas... "Nors sveikas, tikrai 
liaudinis jo kūrybos pagrindas buvo sa
vo laiku apneštas Vakarų buržuazinio 
dekadentinio meno įtakos, tačiau rusų 
klasikinės muzikos jaunystėje įdiegta 
liaudies meno meilė ir draugiška tarybi
nių kompozitorių parama nurodant klai
das, padėjo kornpozitOriui atsistoti į tik
rąjį kelią.

WELLAND, Ont. Hamilton, Ont

Kovolenko foko, lietuviai nieko 
nežinoję apie mašinas

Savo interview "Tiefti" LTSR Žemės 
ūkio ministerijos MTS valdybos viršinin
kai drg. J- Kovolenko pareiškė: "'Dar 
ta»p 'visai * neseniai* Lietuvos Valstietis ne- 
žmop, kos tai yrp traktorius^# ir kitos 
mašinos" . . . Girdi, didelę .paramų sutei
kia broliškosios respublikos. "Šių metų 
pabaigoje TL bus traktorių t f i s (cen
zūra išskuto) daugiau nei Šių metų pra
džioje . . . Lietuviai pirmų kartų savo 
g^vėhthne" pamėtys vėfd •vorikh'ūs"; Ga
liausiai savo pasikalbėjimų su ’"'Tiesa'' 
Kovolenko užbaigia šitaip: "Su broliškų
jų tautų ią visų. pirma, didžiosios rusų 
tautos pgrama Tarybų Lietuvos žemes 
ūkis apsiginkluos priešakinę technika". 
Įdorn^į i£ į»u(, jis,,atsirado, kp41pięmajų 
mašina pamatė Lietuvoje?'

Reikalauja pašalinti buvusius .
• ,Svb<»-Į*kini"lsMr.' .
"Tiesa" praneša iš Marijampolės ra

jono, jog partijos apsileidimo dėka, at- 
#sakomingose vietose dirbo buožės. Pvz. 
Sūdavijos eržilų depo direktoriumi jau ft į I -
treti meter yra " buržuazinis nacionalis
tas, hitlerininkų pakalikas J. Daulenskis. 
Marijampolės gyvulininkystes techniku
mui vadovauja buvęs 60 ha ūkininkas 
Aleksandravičius. ""Černiachovskio"' var
do kolchoze daržininkystei vadovauja 
"buožiška"" išpera* Miežlaiškienė. Kores
pondentas Verkulevičius reikalauja jiems 
' tarybinio, teisingumo"'^

Tarybinės pramonės pavyzdys 
Vilniuje

Vilniaus "Puntuko" liejirno-mechanr 
nis fabrikas turi prižiūrėti odos avalynės 
pramonės mašinas ir reikalui esant tai
syti. "Tiesos" inspekcijos išvados: fab
rike nesutvarkytas techninis normavimas, 
daugelis 'mechaninių procesų atliekami 
ranka, nepilnai išnaudojama tarybinė 
technika. Fabrike daug brokdarių. Feb- 
rike beveik nėra vaizdinės agitacijos, blo
gai . vedama soclenktynių . lentele, silp
nai verkia sieninis laikraštis. Pašlijusi 
fabrike darbo drausmė. Žmonės, dažnai 
neblaivūs ateina Į darbų, įskaitant patį 
direktorių Astafyev. Fabrikas apkrauna
mas įvairiomis užduotimis nieko bendra 
neturinčiomis su fabriko paskirtimi. Jam 
pavedamo pagaminti daiktai, kuriems 
įmone neturi atatinkamų priemonių. 
Vykdydamas * griežta įsakymo kolekty
vas, pradėjo gaminti elektros įjungiklius 
amatininkišku būdu. Todėl vietoje 400 
pirmame ketvirtyje pagamino. . •. 2.

Krito mokslo pažangumas .
Komunistei’ nurodo?• jog Tauragės ir 

Varnių rajono mokyklose mokslo pažan
gumas del jiems nesuprantamų priežas
čių žymiai krito. Jie kaltina dėlto Švie-. 
timo ministerijų, kuri tinkamai neprižiū
rint!. Palietusi šių problemų, "Tiesa"* ra
šo, jog mokytojų kilniausia' pareiga yra 
"skiepyti moksleiviams tarybinio -patrio
tizmo, ' žtdutų draugystės • idėjas, ugdyti 
juose neapykantą Amerikos-Anglijos im
perialistams ir jų talkininkąrns — įvai
raus plauko buržuaziniams nacionalis- 
tarps,; reąkcingająi dvastškijai, stiprinti 
budrumą". Reikalauja, kad būtų page
rintas auklejimasis darbas ir su pačiais 
mokytojais../ ; i

Išvežtųjų trobesiai pūva
Išvežtųjų ir besislapstančiųjų trobesiais 

niekas nesirūpina. Skuodo rajono Mosė
džio miestelyje yra nemaža gyvenamų

Liepos 5 d. KLB Welando apy
linkės valdyba ruošia liūdnųjų 
birželio 14-15 djenų minėjimą. 
Minėjimas įvyks St. Mary baž
nyčios rūsyje, kur laikomos Wel
lando ir apylinkės lietuviams pa
maldos.

Minėjimas prasidės pamaldo
mis už nužudytus bei ištremtus 
į Sibirą lietuvius.

Po pamaldų V. Morkūno pa
skaita ir Pr. Naiduškevičiaus sa- 
vanorių-kūrėjų vSrdu žodis. 
Taip pat bus ir meninė dalis: A. 
Skaistienės montažas, kurį atliks 
Wellando ir apylinkės scenos 
mėgėjų būrelis.

Kviečiame visus kuo skaitlin
giausiai minėtame minėjime da
lyvauti. Apylinkės V-ba.

Šalpa. Birželio 7 d. įvyko Wel
lando apylinkės lietuvių susirin
kimas, kuriame be kitų svarsty
tų klausimų buvo ir apylinkės 
valdybos rinkimas. Išrinktieji į 
valdybą pareigomis pasiskirstė: 
pirm. Juozas Blužas, vicepįrm. 
Pranas Naiduškevičius, kasinin
kas Vincas Morkūnas, meno, šal
pos reik. Mikas Šalčiūnas, sekr. 
Kazys Stankevičius.

Nariais liko: Antanas Kalvai
tis, Antanas Stankevičius ir Br. 
Jackevičius.

Naujoji valdyba pagal KLB 
šalpos Fondo Centro Komiteto 
aplinkraštį iš gegužės 29 d., 
vargstantiems tautiečiams Vo
kietijoje šelpti, viešos rinkliavos 
iki birželio 24 d. nebesuspėjusi 
padaryti, kreipėsi į Wellande 
veikiančias organizacijas, pra
šydama paskirti tam reikalui au
ką iš savų kasų. Buvo kreiptasi 
i: Wellando ir apylinkės scenos 
mėgėjų būrelį, KL Tautinės Sąj. 
Wellando skyrių ir Wellando ir 
apylinkės medžiotojų, meškerio
tojų klubą “Lituanica”. *

Reikalo svarbą suprato ir j 
apylinkės v-bos prašymą atsilie
pė paaukodamos po $10 sekan
čios organizacijos: Wellando ir 
apylinkės scenos mėgėjų būrelis 
ir Wellando ir apylinkės medžio-- 
tojų ir mešk. klubas. Šioms orga
nizacijoms apyl. v-ba taria nuo
širdų ačiū.

Apyl. v-ba iš savo kasos tam 
reikalui paskyrė $20 ir pinigus, 
viso $40, pasiuntė KLB Šalpos 
Fondo Centro Komitetui.

Apyl. v-ba, buvusiai valdybai, 
dirbusiai nors* ne ilgą laiką, bet 
padariusiai labai daug, už nu
veiktus darbus nuoširdžiai dėko
ja. Apylinkės v-ba.

KLB Hamiltono Apytinkis Valdyba 
nuoširdžiai 4ok6ja visiems taip įspūdin
gai dalyvavusiems birželio 14 d. trė
mimų minėjimo demonstracijoje. Jūsų 
gausus ir tvarkingas žygiavimas miesto 
gatvėmis prisidėjo prie mūsų Tėvynės 
kančių kelio pagarsinimo kanadiečių 
tarpe, parodydamas vispusiškų solidaru
mų ir susiklausymų. Si protesto manifes
tacija atkreipė daugelio akis, sukeldama 
užuojautos musų pavergtai Tėvynei ir 
duodama naujų nuoširdžių draugų Lie
tuvai iš kanadiečių tarpo.

Mes ypatingi padėkų reiškiame para
pijos klebonui kun. dr. J. Tadarauskui 
už pamaldas išvežtųjų intencija ir jaut
rų pamokslų. Rūta choro vadovui V. Un- 
tuliui, choro seniūnui A. Feravičiui -ir 
visiems choristams už programos išpil
dymų ir žygiavimų eisenoje su tautiniais 
rūbais tariame širdingų ačiū. Tautinių 
šokių grupes dalyviams su jų vadove V. 
Ponavaite, nešusiems vėliavas ir vaini
kų, nuošridi padėka. Visų demonstracijos 
laikų per garsiakalbį kalbėjusiai Ir aiš
kinusiai šios liūdnos dienos sukakti E. 
Norkienei nuoširdus očiū. Ir visiems pa- 
vieniems lietuviams, kurių -žygiavo virš 
500, sudariusiems įspūdingų eisenų^ pri
klauso mūsų gili padėka.

Atskira padėka priklauso svečiams 
Mrs. Edith Hyder už pasakytų kalbų sa
lėj minėjimo metu ir Mr. Stanley Wm. 
Frolick, specialiai atvykusiam iš Toron
to ir kalbėjusiam padedant vainikus prie 
Žuvusių Karių paminklo.

Ačiū, ačiū visiems.
KLB Hamiltono Apylinkės^ V-ba.

Lietuviai
BAU* savo pastarojo meto in

formacijoje skelbia: “Iš Ameri
kos lietuvių spaudos patirta, kad 
PLB Vok. Kr. Valdyba užpirko 
Hūttenfelde namus, į kuriuos 
numato perkelti Vasario 16 d. 
gimnaziją”....

Nejaugi BALF ištikrųjų tik iš 
spaudos apie tai tesužinojo. Tai 
gal dar senojo Vok. Kr. Valdy
bos ’'užsigavimo” vaisiai.

BALF valdyba, kartu su LOK 
atstovais, nuodugniai išnagrinė
jusi pasirodžiusius tuo reikalu 
spaudoje straipsnius ir susijusias 
su tų namų pirkimo problemas, 
priėjo išvados, kad Vasario 16 
d. gimnazijos šelpimas .pasidarė 
specifinė ir ilgalaikio pobūdžio 
problema ir dėl to reiktų steigti 
specialų komitetą Amerikoje iš 
BALF ir ALT skirtų asmenų”. 
Galutinai tą spręs augščiausieji 
organai.

Liet, vaikų stovykloms Vokie
tijoje BALF jau gavo $432 aukų.

Tremtiniai Vokietijoje, kaip 
matyti iš BALF įgaliotinio pra-

E

TORONTO, HAMILTONO IR JŲ APYLINKĖMS

Kontraktorius K. TRUMPIO KAS
Nuo s., m. sausio mėn. atidarė savo skyrių ir TORONTE. Tuo 
tarpu ĮRENGIAMI NAUJI OIL BURNERIAI į naujas ar senas 
krosnistpapigintomis kainomis ir išsimokėjimui iki dviejų metų.

Dėl informacijų ar įrengimų prašome kreiptis:
TORONTE* 693 DOVERCOURT RD. Telef. LO. 8951 

HAMILTONE: 18 SPADINA AVE. Telef. 92035.

Paminėta birželio 14-tojL Bir
želio 20 d., sekmadienį, po pa
maldų, Delhi RK bažnyčios sa
lėje, KLB Apyl. V-ba suruošė 
1941 m. birželio mėn. išvežtųjų 
minėjimą. Minėjimą atidarė Ap. 
V-bos sekretorius J. Mikelėnas, 
taręs trumpą žodį, pakvietė teisi
ninką V. Ignaitį skaityti paskai
tą. V. Ignaitis, gyvai apibūdinęs 
klaikų azijatų siautėjimą Lietu
voje prieš 12 metų, suglaustai 
perbėgo skaudų tėvynės neteki
mo laikotarpį ir ragino nepraras
ti vilties atgimstančiai tėvynei. 
Minėjimas, baigtas Tautos him
nu. Po minėjimo padaryta rink
liava Tautos Fondui.

Pašventintas paminklas. Ge
gužės 14 d. J. ir O. Stradomskiai 
suruošė gražias savo mirusio 
pusbrolio a.a. Juozo Stradoms- 
kio metines ir ta proga pašventi
no ant jo kapo paminklą.

Šalia -dviejų tragiškai žuvusių 
jaunuolių, Vabalo ir Budrio, 
kuklaus paminklo, Delhi RK ka
pinėse išdygo dar vienas puoš
nus a.a. Juozui paminklas.

Tą pat' dieną už velionį buvo 
laikomos ’gedulingos s?.’ Mišios, 
kuriose dalyvavo pilna bažnyčia 
žmonių. Po mišių ir paminklo 
pašventinimo visi dalyviai buvo 
pakviesti pietų į Mil-Mar Manor 
restoraną. *

Senas biznis — nauji šeiminin
kai. Tarp Delhi ir Tįllsonburg, 
Courtlando miestelyje, Weise 
Abatto skerdykla ir mėsos ap
dirbimo įmonė buvo žinoma pla
čios apylinkės savo gerais mėsos 
išdirbiniais ir neaugėtomis kai
nomis. P. Weisas yra kilęs iš 
Kauno ir šį biznį čia išlaikė arti 
dvidešimt metų-. Prieš pora mėn. 
šią Įmon£ nupirko energingi biz
nieriai iš naujųjų ateivių: Zig
mas Paulionis, Dovas Bendikas 
ir Bronius Sčeponavičius.

Nauji biznieriai numato šį biz
nį gerokai praplėsti. Jie turi To
ronte savo krautuvę, prie kurios

Hl, Ont.
ruošiasi įrengti šaldytuvus, iš 
kurių su savo gaminiais galėtų 
galimai daugiau rinkos užka
riauti Toronte.

Kiekvieną šeštadienį jie daro 
papigintomis kainomis išparda
vimą. Kaikurios mėsos gaminius 
parduoda 50-60% jų vertės.

Z. Paulionis, atvykęs į Kanadą 
prieš 4 metus, ten pat atliko dar
bo sutartį, o šiandien jau virš 30 
tūkstančių dolerių vertės biznio 
savininkas. Koresp.

Pirmoji gegužinė Delhi
Kanados Lietuvių Bendruo

menės Delhi apylinkė-liepos 5 d., 
sekmadienį, 2 vai. pp., pp. Norkų 
tabako ūkyje ruošia Šio sezono 
atidarymui, pirmą gegužinę-pik- 
niką. •'

Gros gera muzika. Veiks pui
kus bufetas. Gegužinės vieta 
randasi prie Turkey Point kelio, 
maždaug pusė mylios nuo 3-čio 
higway. Turkey Point kelias ran
dasi 7 mylios nuo Simcoe va
žiuojant įj^elhi pusę ir 4 mylios 
nuo -Delhi važiuojant į Simcoe 
pusę 3-čiu higway. Skaityti Iže
lio rodykles. Rodyklės rodo: 
Turkey Point ir Normandale 10 
mylių. Prie pasisukimo į gegu
žinės vietą bus iškabintos lietu
viškos vėliavėlės.

Maloniai kviečiame visus kuo 
skaitlingiausiai dalyvauti ir jau
kiai praleisti sekmadienio po
pietę. Apylinkės Valdyba.

Lietuvių gyvenimas Vokietijoje
Vasario 16 d. gimnazijos rūmų 

buvo ieškota pusantrų metų, 
bet galiausiai jie buvo surasti 
prie Mafinheimo, 'Hūttenfelde. 
Dabar gimnazijoj yrą ^rtP200 
mokinių, persikėlus bus dar 
daugiau, kažin ar visus payyks 
ten net sutelkti.

Liet. Sielovada • Vokietijoje 
ten pat norėtų įkurti ir našlai
čių vaikų prieglaudą. Tokių vai
kų šiuo metu Vokietijoje yra 
apie 12,-visi jie yra išskirstyti 
po vokiečių prieglaudas. Sutelk
ti į krūvą, jie ten galėtų eiti 
lietuvišką pradžios mokyklą. 
Tiek krašto valdyba, tiek sielo
vados įstaiga ir gimnazijos bei 
mokyklos vadovybė rūpinsis su
daryti visas sąlygas, kad gim
nazijoje ar mokykloje vaikai 
būtų gražiai, tinkamai auklėja
mi. Tikimasi, kad su laiku tai 
bus įmanoma padaryti. Dabar 
parinkto j vietoj, be kitų sąlygų, 
ir klimatas žymiai geresnis, nei 
Diepholze. Tai ar tik ne pati 
geriausia vieta klimatiniu at
žvilgiu visoje Vokietijoje. Ir 
“strategiškai” vieta patogesnė 
nei kitur. Gimnazijos kurdini- 
mu patenkinti -taip pat apylin
kės žmonės, kurie teiraujasi, ar 
ir jų vaikai galės gimnaziją lan
kyti. Šiaip iš vokiečių kliūčių 
gimnazijai steigti, kaip pažymi 
t. Bernatonis, nematyti.

Gimnazija susidomėjo ir. vie
tos vokiečių spauda. Ypač di
delį susidomėjimą ja rodo lie
tuviai tremtiniai. Veik kiekvie
nas vyras iš darbo sargybų kuo-

pų yra pasižadėjęs jai remti 
skirti vienos dienos uždarbį. To- 
Įdų vyrų yra apie 700. Gal ne 
visi savo pažadą ištęsės, bet tai 
vis tiek graži pradžia. Schwetz- 
ingeno kuopa yra pasižadėjusi 
padėti laisvalaikiu savo darbu 
— sutvarkyti aikšteles ir kita. 
Kap. Vilkutaičio kuopa pasiža
dėjo atlikti visus dažymo dar
bus. Sielovados įstaiga yra iš
leidusi specialius aukoms rinkti 
lapelius. Šveicarijos Evangelikų 
Bažnyčios Šalpos Komitetas yra 
atsiuntęs 10.000 DM.

Gyvenimas Vokietijoje. Lietu
vių Vokietijoje pastoraciniais 
reikalais rūpintis yra likusių 21 
dvasininkas. Kas ryškiai krinta į 
akis, tai žmonių skurdus gyveni
mas, trūkumas tinkamos, ypač 
religinės spaudos, ryškiai paste
bimas gyvenimu nusivylimas. 
Daugumas likusių tremtinių ne
galėjo niekur emigruoti, išvyku- 
sieji daugiau ar mažiau likusius 
Vokietijoje užmiršo — žmonėse 
kyla apatija ir vilties netekimas. 
Nors ir keista, bet, pasirodo, li
kusieji Vokietijoje lenkai yra 
turtingesni. Jiems ypač padeda 
gerai JAV-bėse > veikianti lenkų 
katalikų šalpos organizacija ir jų 
darbo kuopų vyrai. Lietuvių yra 
3 darbo kuopos, o lenkų — apie 
40. Tad iš viso šelpti savo tautie
čius padeda apie 8.000 lenkų dar
bo kuopų vyrų, o jų likusių Vo
kietijoje yra apie 40.000. Lenkai 
yra labai griežtai susiorganizavę 
ir savo įmokas šalpos reikalams

/

pasaulyje
* . « • 

nešimo, 'labai stinga net maisto. 
Pranešime nurodomi pavyzdžiai, 
venti iš 130-163 markių, ko .toli 
kad 4 asmenų šeima turi pragy- 
gražu neužtenka.

Atleido Schreiberj. Vokietijos 
pabėgėlių ministerijos valstybės 
sekretorium vietoj dr. O. Schrei- 
berio, buv. Klaipėdos krašto di
rektorijos pirmininko, paskirtas 
dr. Nahm.

PLB Vokietijos Krašto Valdy
ba kreipėsi į Laisvosios Europos 
Universiteto prez. Strasburge, 
dr. L. Tyson, prašydama gimna
zijos namams paramos ir aplan
kyti asmeniškai gimnaziją Diep
holze bei kvietė aplankyti nau
jai įsigytuosius namus Hūtten- 
feldėje.

Tuo reikalu Kr. Valdyba pa
laiko glaudų kontaktą su Stras- 
burgo LE Univ. lietuvių studen
tų globėju dr. J. Grinium, kuris 
namų reikalais daromiems žy
giams nuoširdžiai pritaria ir sa
vo. patarimais prisideda.

Dr. L. Tyson įteikto rašto nuo
rašas pasiųstas LĖK pirmininkui 
V. Sidzikauskui, kuris tai pat 
prašomas padėti gauti iš LĖK 
materialinės paramos Vasario 16 
gimnazijos namams apmokėti ir 
įrengti.

Vokietijos senelių prieglaudo
se, kur yra nemažai ir lietuvių 
bei kitų pabaltiečių, labai nepa
lankiai sutiktas nuostatas, kad 
prieglaudos įnamiams mirus, jų 
palikimą paveldi ne giminės, net 
ne žmona ar vyras, jei ir ten pat 
gyventų, bet prieglauda. Tai pa
remta 1924 m. vasario 13 d. įsta
tymu.. Kaikurie seneliai, kurių 
sūnūs yra žuvę kare, turi teisę 
gauti pensiją, bet ir ją gauna 
preiglaudos administracija.

vykdo labai tiksliai.
Lietuviais, kaip tautine grupe, 

iš vokiečių nieks nenusiskundžia, 
nebent tik pavieniais žmonėftiis. 
Apskritai visos vietos įstaigos 
žiūri į lietuvius palankiai.

Rašomų priemonių vargo mo
kyklose gal ir užtektų, nes jomis 
nuolatos rūpinasi BALFas, bet 
ypač trūksta vadovėlių. Pzv, Ha
nau yra tik viena knyga, kuri 
vieną kartą paliekama vienam 
mokiniui, kitą kartą kitam. Bū.-... 
tiniausias reikalas,— parūpinti 
vado vėlių.. Senieji išsibaigę, nau
jųjų neišleidžiama, nes leidė
jams yra grynas nuostolis, b mo- / 
kyklos be vadovėlių skursta. Sa
kysim, kas nors atsiųstų iš Ame
rikos Bendoriaus Geografiją ar
ba trims vaikams po vieną vaikų 
laikraštėlį — jau būtų šis tas, o 
dabar tenka vargti be to.

K. Wiles J. J. Ellis
REAL ESTATE

$11.500, Runnymede-Anriette mūri
nis, 6 komb., pusiau - atskiras, 
dideils kiemas, garažas; įmokė
ti $3.500.

$12.500, Durtdos -— Howard Park, 
atskiras, mūrinis, 6 kamb., gara
žas; įmokėti $2.500.

$14.000, Pacific —*> Bloor, mūrinis, 6 
kamb., pusiau atskiras, alyva šil
damas, garažas; .įmokėti $5.000

$14.500, Annette — Keele, 7 kamb., 
pusiau atskiras, mūrinis, gara
žas, labai geras namas; įmokė
ti $6.000. - t

$14.900, Grace — Harbord, 8 k., 
mūrinis, pusiau atskiras, alyva 
šild., garažas; įmokėti $5.500.

$15.500, Marion prie Roncesvalles, 
8 kamb., pusiau atskiras, vieta 
garažui; įmokėti $5.0(J0. Ba
lanse viena atvira skola.

$15.000, Bloor — Lansdowne, 7 k., 
pusiau atskiras, mūrinis, gara
žas; įmokėti $4.000.

$15.5000, Annette — Runnymede, 9 
kamb., atskiras, mūrinis, 3 vir
tuvės, garažas; įmokėti $5.500.

$19.500, Wright — Roncesvalles, at
skiras, mūrinis, 10 kamb., 3 vir
tuvės, vandeniu šildomas; įmo
kėti $7.000.

Stambiausias Toronto 
Realtorius

383 Roncesvalles Avė.
LA. 8000

Mūsų firma su keturiomft 
kontoromis Toronte ir virš 100 
tarnautojų tikrai gali pasiūly
ti patį didžiausį namų ar biz
nių pasisirinkimą.

. Šios savaitės pavyzdžiai:
$36.000 pilna kaina. Didelis, kampi

nis 3 krautuvių namas Dundas 
gatvėj. Didelės pajamos, neaugė
tas įmokėjimos.

įmokėti $10-15.000. Tikrai gera pro
ga nusipirkti gerų, 18 metų se
numo, 2 butų namų ir self-serv
ice krautuvę-grosernę. Savaiti
nė apyvarta apie $3.000.

Churchill — Do ve r court,
$14.000, įmokėti $3.500-4.000, 
didelis, šviesus, mod. virtuvė, 
9 kamb. namas. Atskiras įvažia
vimas. Viet 5 garažams.

*.
Havelock — Bloor,
, $12.600, įmokėti $3-3.500,

naujas pečius, garažas, didelis 
kiemas. Arti parko. Priedo apy
naujo šaldytuvas irvirt. krosnis.

ir daug kitų namų, didelių ir mažų, 
įvairiomis kainomis visuose lietuvių 
mėgiamuose rajonuose.
Nuosavybę perkant, parduodant ar 
keičiant visos informacijas Jums su
teiks ir mieloj patarnaus

Jonas Baltakys -
1675 BLOOR ST. W. T«L KI. 7941

Visus Jūsų'nekilnojamo turto 
pirkinio, pardavimo ir iškeiti
mo rūpesčius patikėkite kreip
damiesi į

Vytautas LUNYS
asmeniškai ar telef. LA. 8000 

Buto tel. LY 2048.

Vasarvietė 
atostogoms

Mercury Lodge, 109 Orchard 
Beach, Lake Simboe, 1 mylia nuo 
KESWICK, Ont.

Kambariai ir atskiros kabinos. 
Autobusai priveža prie pat vie
tos. Užtikrinimui vietos atosto
goms telefonuokite: Roches 
Point 184M.

NAUJŲ “FORD” 
AUTOMOBILIŲ 

ir sunkvežimių pirkimo reika
lais kreipkitės į mūsų firmos 
atstovą

V. PEŠECKĄ
1638 Bloor Street W., Toronto

Tel. OL 2371
Informacija vakarais 18-21 v., 

šeštadieniais 10-13 vai.
CHURCH MOTORS LTD.

Visais turto pirkimo 
ir pardavimo reikalais 

Jums patarnaus

Feliksas Senkus
Tel LL. 3744

WILLIAM BOLLAND 
Real Estate

1130 College St, 
Toronto, Ont

“KANADOJE NĖRA SVETIMŠALIŲ 
MES VISI KANADIEČIAI”,-

'" George Drew

Kanadoje visuomet labiausiai imigraciją skatino Progresy
vių Konservatorių partija. Kai Progresyvių Konservatorių 
partijos lyderis George Drew negalėjo pakęsti Otavos Libe
ralų delsimo imigracijos klausime, jis pats užsakė lėktuvus, 
kurie atvežė tūkstančius naujųjų kanadiečių. Kaip opozi
cijos vadas parlamente George Drew vadovavo savo partijai 
kovodamas už didesnio imigrantų skaičiaus įsileidimą ir 
geresnį jų priėmimą. Jis sakė: ’’Kanada siūlo daugiau gali
mybių, negu betkokia kita valstybė pasaulyje. Ir mums 

” tikrai reikia imigrantų”. Jis taip pat sakė, kad Kanada 
galėtų išlaikyti 100 milionų gyventojų. Naujieji kanadiečiai 
turi būti nuoširdžiai priimti ir jie turi jaustis, kad ’’Kana
doje nėra svetimšalių — mes visi esame kanadiečiai”.

------------- r---------------------------------
AR JŪS ŽINOTE?

• Progresyvių konservatorių Ontario prov. vy
riausybė atvežė 30.000 naujųjų kanadiečių.

• Liberalai vedė beprašmę imigracijos kvotų 
politiką.

■SKELKIME LAISVĖS VĖLIAVĄ 
RUGPJŪČIO 10 DIENĄ

BALSUOKITE Už PROGRESYVIUS KONSERVATORIUS
' ‘ : 4 į r



TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI

KLKM D-Jos suvažiavimo rezoliucijos
lietuviškas pamaldas. Ji palaikoJ| !’ !l. mis kasdien savo maldose prisimena 

paveri 
Ji ai
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MOTERS MISIJA

.VEDA Nora Kulpavičienė. Visą medžiagą prašoma siųsti Įiuo adresu: 2 Bellwoods Park, Toronto 3. Telef. LO. 6303.

žų, Mary Annę, savo jaunikio įtikinėjama, kad moterys valdo pasaulį per vyrus, taria: ’’Jeigu tai tiesa, tai jos valdo labai blogai”. Nuo to laiko moteris, turėjo progos įvairiomis kryptimis ugdyti savo individualią asmenybę, ta
čiau daugeliu atvejų ji pasitenkina vienu žinojimu, kad ji turi žmogaus teises. Kartą berniukas užklaustas mokytojo “Ką reiškia moterų emancipacija?” atsakė — “Tai yra, kad jos dabar gali manyti, kad moterys yra lygios su vyrais”...Per BBC Moterų valandą Londone neperseniai darė pranešimą Mr. Edward Hyam, kurį jis pavadino “Iš vyriško regėjimo taško”. Jisai pareiškė Šitokią pažiūrą:“Profesijose moterys yra gabesnės negu vyrSi, išskyrus ten, kur reikia “pasirodyti ką gali”. Kaip daktarės jos mažiau afišuo- jasi, bet daugiau padaro. Kaip advokatės, jos rečiau susigundo dramatiška bylos puse ir linksta į protingą kompromisą. Biznyje, kur reikalinga rūpestingumo, organizuotumo ir dėmesio detalei, moterys yra aiškiai labiau tinkamos, negu vyrai ir yra žinomas faktas, kad didžiausios bendrovės yra tvarkomos kieno nors sekretorės. Politikoje jos parodo tas pačias ypatybes, kaip ir teisėje t.. tai yra jos kreipia- dėme- sį į svarbius kasdienos reikalus, ne į dramatišką pasirodymą. Moteriška vyriausybė nedelsdama panaikintų karą. Ne dėl to kad karas yra žiaurus... , moterys yra žiauresnės už vyrus... bet dėl to, kad kariauti yra pragaištinga ir'kvaila...Neįsileidžiant į lyčių problemos filosofiją ir daugialypes jos implikacijas, konstatuokime faktą, kad moteris dėl įvairių, pilnai neperprastų ir neišaiškintų priežasčių, pasaulio organizavime -aktyviai ligi-šioi-nedaly vau j a ir žmonijos dramoje atlieka daugiau ar mažiau pasyvų vaidmenį. Jos įtakos tautų istorijoje yra daugiausia netiesioginės ir neproporcingai mažos.Pasvarstykime teigimą, kad dabartinė civilizacija, bei mūsų laikų valstybinė santvarka, mūsų menas didžiumoje, yra- vyriško aktyvumo bei vyriško protavimo išdava.Prieš 50 metų moteris neturėjo teisės balsuoti, daugeliu atvejų ji iš vis neturėjo žmogaus teisių, kaip jų neturi žmonės totalitariniuose kraštuose. Visas pagrindine ekonomines teorijas sukūrė, bei karus dėl jų organizavo vyras. Moteris, kaip įprasta laukti, buvo j o . pagalbininkė. Elektrą, paraką, radiją atrado vyras. Garą pakinkė, atomą

Pagrindinė moters misija tau
toje, suprantama, yra auginti ir auklėti jaunąją kartą. Tai yra didelė ir labai sudėtinga misija, tolį prašokanti individualias žmogaus, pastangas.

Jaunosios -kartos auklėjime paprastai talkininkauja valstybė ir visa organizuota bendruomenė. Moters rankose,. tačiau, vaikas pasilieka pirmuosius kelis savo gyvenimo metus. Šie metai yra labiausiai impresyvūs ir mūsų laikų psichologų — teisingai ar klaidingai — yra laikomi pačiais svarbiausiais metais žmo gaus gyvenime. -- “Vaikas yra žmogaus tėvas”, sako anglų poetas William Wor- dswort. “Duokite mums vaiką ligi 7 metų, o paskui darykite su-juo ką tik norite”, sako Tėvai Jėzuitai. “Išmokykime savo vaikus lietuvišką abėcėlę ligi 7 metų, ty. ligi tol, kol jie pradės mokintis anglišką” y — sako ha- miltonietė ponia Z.Tad yra įprasta manyti, kad moteris savo rankose raktą į būsimo žmogaus charakterį ir tuo pačiu, kad jai yra suteiktos neribotos galimybės kreipti jo žingsnius viena ar kita kryptim.Kokia nuostabi galia — kreipti žmogaus, o tuo pačiu ir visos tautos žingsnius pągeidaujama linkme! Auklėti — ne vien tik auginti. Skiepyti pilietines dorybes būsimai demokratijos kar- tai. . 1Kaip moteris naudoja šitą jai duotą galią ir kaip ji atlieka jai Apvaizdos patikėtą darbą? Ar galėtiifne spręsti pagal tai, kokia kryptimi šiandieną eina žmonija?... .Sakysime, kad viso pasaulio moterys nori taikos, laisvės ir gerovės jų išaugintoms kartoms. Jeigu taip, tad kokiu būdu šiame šimtmetyje, pav., Vokietijos, Italijos ir Rusijos moterys yra prisidėję prie -šių idealų įgyveni dinimo? Jeigu šių tautų moterys' būt turėjusios galią pakreipti įvykių eigą, kodėl jos tos galios nepanaudojo? Kaip besvarstysi- me, jeigu yra toks dalykas kaip “moteriškas požiūris”, tad šiuo atveju, kaip ir daugeliu kitų, darant sprendimus, kurie pakreipė milionų žmonių likimą, jis buvo ramiai atidėtas į šalį. Moteris, turėdama savo rankose tautos gyvybę, nesugebėjo proporcingai padaryti įtakos tautos likimui. Ar mums tas patinka ar ne, turime pripažinti, kad tada, kada visos rapsodijos moteriai yra atgiedotos, kada visi sentimentai yra išlieti, jos įtaka istorijoje tėra pasireiškusi viena kita išimtimi ir visumoje ji yra palyginamai labai nežymi.Viena iš H. G. Wellso persona- 
Marijos Quinterijos nuodėmėsKarštis kilo naikindamas seną ir nusilpusį kūną, bet suteikdamas veidui gyvą ružavumą, kuris prieblandoje atrodė net gražus. Gilios veido raukšlės lyg ir išnykdavo, jas nustelbdavo akys pilnos karšto blizgesio, tarytum jos būtų atgavę visą savo jaunystę. Lūšnelėj, tamsaus molio sienose, šešėliai šoko, eidavo ir grįždavo, augdavo ir virsdavo mažytėmis balerinomis'liūdnoje scenoje — sukurtos nedrąsios žibalinės lempos šviesos.Prie lovos ant suolelio balta žvakė laukė momento, kada merdinčios rankos ją laikys, laikys taip stipriai, tarytum viso gyvenimo sukauptom jėgom, kad paskui atsileistų mirties realybėje... Kambario gale, ilgame suole, sumišusios sėdėjo: senjora Angelica ir senjora Emidia, kurios protarpiais pertraukdavo maldą pasi- šnibždėjimais ir vėl tęsdavo ’’Sveika Marija”, grubiai^ pirštais perleisdamos rožančiaus karoliukus, žodžiai, kurie netekdavo reikšmės, bet kuriuos jos mašinaliai kartojo ir kartojo, lyg kokia tai jėga jas stumtų, ir jei nustotų meldusios, tyla nukristų taip sunki, kad jos pačios netektų oro.

Tuo tarpu Marija Quiterija buvo agonijoj... Jos liesas kūnas, 
kurį gyvybė po truputį apleido, jau nustojo judėti... Tik akys 
protarpiais atsiverdavo, perbėgdavo lėtai kuklias kambarėlio sie
nas ir sustodavo ties šv. Motinos paveikslu. Jos trokštančios ir 
prašančios lyg norėtų paklausti, ką atneš sekantysis momentas: 
jei dar likutis gyvybės, ar tai visiškas pasidavimas mirčiai, o pas
kui... o po mirties nerūpino Marijos Quiterijos. Tikėjimo tvir
tumas, paprasto ir nuoširdaus tikėjimo, kuris ją lydėjo virš 70 
metų, nenusilpdavo ir sunkiausiomis valandomis. Vakare ponas 
Vikaras buvo atėjęs suteikti paskutiniojo patepimo, atliko išpa
žintį ... ir visos jos nuodėmės jai buvo atleistos... Marijos Quite
rijos ’’nuodėmės”... ji jas prisiminė vieną po kitbs, gailėdamas! 
ir neklausdama ar jos tikrai buvo nuodėmės. Perskrido mintimis 
viso gyvenimo horizontą, pilną daugybės gyventų metų, bet taip 
ribotą paprastumu, gausiu neturtu. Jos vaikystė praleista Čia 
pat gilumoje kaimo, vaikystė neturtingų žmonių be teisės į už- 

, gaidas ir tuštybes, turinti vietoje lėlių mažesnių broliukų ir se
sučių, kurie pasilikdavo jos globoje. Tėvelis išeidavo lauko darbų 
dirbt, o mama į upę skalbinių skalbti... vaikystė pilna atsakomy
bės ir darbo, — vienodos ir vienodos, monotoniškos dienos būda
vo sutrikdomos sekmadienių. Marjia Quiterija laukdavo su ne
kantrumu to momento, kada varpas jaukdavo į mišias. Motina bu
vo ją išmokiusi, kad varpo dūžiai reiškia tikinčiųjų kvietimą ati
duoti auką savo Dievui, kad tie dūžiai nebuvo bereikšmiai — jie 
norėjo sakyti ’’ateik, ateik, ateik”... o nuodėmės... o nuodė
mės, tie maži pamelavimai, kuriuos kartais sakydavo, kad nebūtų

nubausta. Paskiau brendimas ir su juo padidėjimas darbo ir at- sakomingumo. Dabar lydėjo motiną užsidėjusi didžiulį skalbinių ryšulį ant galvos. O upė pilna gyvybės ir skalbėjų juoko. Čia buvo kalbama apie viską ir apie visus. Ir kada pirmą kartą pažino turtingų ponių šilkinius apatinukus ir brindas, Marija Quiterija sužinojo, kad taip pat tos brindos ir šilkai neatneša laimės ponioms, nes skelbėjos, kurios “viską žinojo” buvo mačiusios puikias nosinaites šluostančias skausmo ašaras. ,Ir vieną vakarą, kada grįžo su skalbiniais, pažino Chico Romao. Jis gynė karves namo. Persimetė žvilgsniais... Jis sustojo prie vieškelio... Ji parėjo linksma, baltais dantimis kramtydama išsirpusią “goiabą” (braziliškas laukinis vaisius), kurią nuraškė prie upės kranto. Ir vienas antro daugiau nepamiršo... Dabar visus vakarus tuo pačiu laiku tenai buvo Chico laukiantis. Maria Quiteria ėjo banguojanti, patenkinta, pilna išdidumo, kad sukėlė jame susidomėjimą. Vieną dieną nusijuokė... juokėsi abu... ir Chįco, kuris buvo galvojęs apie tiek daug gražių dalykų, pasakė banališkiausį dalyką, pirmą atėjusį mintin:— Jums labai patinka goiabos, ar ne?k Kaimietė rausdama sustojo:— Patinka.— Rytoj aš jums atnešiu pilną pintinę.— Ne nereikia... daug darbo, — atsakė sugėdinta ir patenkinta.— Ne, joks darbas, turėsiu malonumą nuskinti tau.Ir draugystė tęsėši. Niekada nebuvo bereikalingų žodžių, ilgų kalbų, bet jausmai tvirtėjo jų sielose giliomis šaknimis, Stipriomis, taip stipriomis ir tvirtomis, kaip tų medžių, kurie nei didžiausių sausrų nebijojo, bet teikė išdidų vaizdą.
Vieną gegužės vakarą ji nuėjo į bažnyčią visiškai baltai. Čia 

realizavosi Marijos Quiterijos gyvenimo sapnas, moters papras
tos ir skaičios, lygiai, kaip kad pasirodė čia prie to pačio altoriaus 
priimti savo pirmą šv. Komuniją. Varpai skambėjo, skelbdami 
P. Marijos noveną. Ji įsivaizdavo pasaulį pilną džiaugsmo ir pasi
tikėjimo. Bet nuodėmės?... gal būt... — kas žino? — apmaudas 
ir nepasitenkinimas, kurį jautė negalėdama nupirkti vestuvinei 
lovai brinduoto užtiesalo.

Dienos slinko... toj pačioj molio lūšnelėj, toj pačioj, kurioj 
dabar šoko šešėliai, tykodami mirties, atėjo gyvybės, gimusios 
iš dviejų moterystėj susirušusių. šypsniai ir vaikų verksmai pa
sipylė visuose kampuose. ■ " '

Chico nenorėjo, kad jo žmona uždarbiautų. Jis buvo vyras. Ma
ria Quiteria šeimininkavo, prižiūrėjo vaikus ir padėdavo apso
dinti lauką. Nusipirko žemelės... Kiekvienas tos žemės medis 
buvo jų toks pat sūnus ar duktė, kaip kad vaikai, kurie jitsisėsda- 
vo jų pavėsyje...-Mylėjo jie savo žemę, savo vaikus, šešiolika 
vaikų... šeši mažyčiai dar, “nuėjo į dangų”, ir iš dešimts liku
siųjų vienas — vaikinas jau — mirė pakąstas gyvatės. Kiti vyrai

ir moterys buvo pasklidę po pasaulį, kiekvienas gyvendamas savo gyvenimą, kiti net nesuteikdami apie save žinjų. O nuodėmės ... iš tikro būdavo kartais nekantri, kada vaikai neduodavo ramybės, arba kadą jos senis mirė. Chico pirm jos nuėjo... ir ji, Maria Quiteria, pasiliko senutė apleistoj ir vienišoj lūšnoj. Tik tie medžiai, draugiški medžiai, pasiliko tenai ir, matydama juos aplink, nesijautė taip atskirta.Dabar atėjo jos eilė. Atidarė vėl akis. Šviesa pasikeitė kambaryje. Ryto aušra stengėsi paskandinti lempos gelsvą šviesą. Pri- siglaudusios viena prie kitos senės buvo užmigusios. “Sveika Marija” nesigirdėjo. Maria Quiteria pajuto didelį silpnumą, iš suveržtų lūpų išsiveržė užkimęs atsidūsėjimas. Senjora Emidia atbudo išsigandusi. Priėjo prie lovos.— Gal ko nori, kūma?— V... vandens ....Atbudo ir senjora Angelica, kuri atsikėlė dejuodama (turėjo reumatą) ir kreipėsi į senjorą Emidią:— Kas yra, moterie? Jai blogiau?— Atrodo, kad pablogėjo, beveik jau nekalba... — rddydama skardinį puoduką, — negali gerti vandensŠvito. Keli kaimynai atėjo, priėjo prie lovos, žiūrėjo į merdinčią. Dienos šviesoje Marijos Quiterijos veidas jau nedavė gyvybės iliuzijos — buvo pažaliavęs. Mirties vualis jį uždengė visai.Staiga pasigirdo varpų gaudimas, kviesdamas Mišioms. Auštanti diena buvo sekmadienis. Maria Quiteria išgirdo “ateik... ateik... ateik...” Visada pakluso varpų kvietimui. Panoro keltis, pravėrė akis; pabalusias išverktas akis, bet nieko’ nematė, jau nebegalėjo galvot... Praeitis, dabartis maišėsi šešėliais. Kažkas pasakė:
— Ji miršta! »• Pasigirdo neharmoningas moters balsas: Mirtis ateina, < Nebilė ir vieniša, Ateina sakydama:' Tai mano valanda...
Visi atsiklaupė. Drebančiose rankose žvakė buvo uždegta. Gies

mė sekė kitiems pritariant griaudingai.
'Marijai Quiteriai niekas daugiau neegzistavo. Tik girdėjo tolu

moje* varpų garsus, kurie išsiliejo lūšnoj. Bet jau nebebuvo senas 
bronzinis bažnytėlės varpas, buvo vienas žvilgantis šviesa, iš
keltas debesyse, kurį supo Šimtai angelų, tarp jų atpažino savo 
mirusius vaikelius, varpas didingai šaukė: “Ateik... Ateik... 
Ateik...”

Lūšnelės balsai susiliejo su tolimų varpų garsais:
— Eik su Dievu moterie... Eik su Dievu, Quiteria...
Ir kada garso jau beveik nesigirdėjo, Maria Quiteria mirė. Jos 

gyvybė užgęso lėtai ir švelniai su paskutiniu varpų dūžiu, kurs 
ją šaukė.' Iš portugalų kalbos vertė Regteui Kuflta.-

MARIA WANDERLEY MENEZES

suskaldė vyras. Visą gausybę moters pagražinimo būdų taip pat daugumoje išgalvojo vyras. Dėl to natūralu manyti, kad per milionus metų moteris vargu ar bebūtų sukonstruktavusi atominės bombos arba, kad ir daug paprastesnį dalyką, kaip sprausmi- nis lėktuvas, nors šio tipo lėktuvais ji sugeba skraidyti neblogiau už vyrą.Čionai, galimas dalykas, bus priminta Madame Curie, Beatrice Webb ir dar keletas vardų, kurių eilei ilgėjant amžių bėgyje didžiosios žmonijos problemos, atrodo, atsistos kitokioje šviesoje. Tačiau tas laikas nepriklausys šitai generacijai. Dar palyginus visiškai neseniai tebuvo pradėta rūpintis moters auklėjimu. (Ne taip labai seniai, tiesa, pradėta rūpintis ir bendrai žmogaus auklėjimu, kaip tai suprantama šiame šimtmetyje). Auklėjimas, išvysto žmogaus kūrybines galias. Kaip deimantas
Ko reikia kūdikio sveikatingumuiVitaminai D ir C. Jau nuo dviejų savaičių amžiaus kūdikiui reikia, duoti vitaminų. Vitaminas C—«antiskorbutinis, stiprina kapiliarų sieneles. Vitaminas D—antirachitinis, sulaiko kalkes organizme.Saulės spinduliai apsaugo nuo rachito, taipgi patartina daryti saulės vonias. Saulėtomis dienomis, nurengus, kūdikį paguldyti saulėje (apsaugoti akis ir galvą nuo saulės spindulių) ir palaikyti 2 min. ant pilvuko ir 2 min. ant nugarėlės; kiekvieną dieną pridedant po 2 min. prieiti iki 10 min. kiekvienai pusei ir vėl palaipsniui grįžti prie 2 min. Po pertraukos vėl galima tai pakartoti. Bendrai, kūdikio kaitroje nelaikyti, laikyti pavėsyje.Grynas oras. Kūdikį kaip galima daugiau laikyti gryname ore. Kūnas įpranta prie temperatūros kitimų, užsigrūdina nuo persišaldymų ir pagerėja apetitas.

■ ♦. ** ■Mankšta patartina nuo 4 mėn. amžiaus. Vasarą gryname ore arba prie atdaro lango. Kūdikį mankštinti nurengtą. Mankštai vartoti atitinkamo didumo stalą, apdengtą stora antklode apsaugai nuo sužeidimų. Mankštą daryti reguliariai kasdieną, pradedant nuo trumpų pratimų, palaipsniui juos didinant. Žiūrėti, kad kūdikis nepervargtų ir neversti daryti tų pratimų, kurie jam nepatinka. Leisti kūdikiui pačiam pasimankštinti, nes čia nėra jokio pavojaus pavargti — pavargęs jis nustos mankštinęšis ir ramiai gulės. Mankštinti visą kūną vienodaij kad neliktų silp- 

pradingsta tamsoje, taip talentas sunyksta ignoracijoje.Per šitą trumpą laikotarpį moteris suspėjo užimti savo vietą literatūroje, iš dalies tapyboje, tnuzikojemir scenos menuose ji pasireiškė kaip gabi interpretuotoja. Moters jungimasis į visuomeninį, valstybinį, bei profesinį pasaulį yra neabejotinai pir- myneigos stadijoje. Tačiau ir čionais, kaip ir minėtose srityse, bent mažiau demokratiškai pažengusiuose kraštuose, tebeviešpatauja ankstybesnis, vyro sukurtas vertybių matas. Betgi moters balsas laikas nuo laiko (kaip, pvz. Jungtinėse Tautose) pasigirsta, ir reikia tikėtis, jog tas faktas, kad su juo šiandien niekas nesiskaito, to balso nenu- tildys. Tačiau tas priklausys nuo pačios moters. Nuo to, kiek pati moteris interesuosis ir veiks savo, o tuo pačiu ir pasaulinio masto problemų teigiamam sprendimui. Aguona.
nų vietų. Nedaryti mankštos po valgio ir maudymosi. Darant mankštą dirbantieji raumenys sutrumpėja ir sustorėja, kraujo ■indai išsiplečia ir teikia daugiau kraujo raumenims. Didesnis darbas reikalauja daugiau maisto, kraujo apytaka padidėja, kvėpavimas darosi gilesnis, plaučių ventiliacija pagerėja ir tas didina atsparumą džiovai.Maudymas. Švaros palaikymui maudyti kūdikį kiekvieną dieną, geriausiai rytą prieš antrą maitinimą.Sveikatą tikrinti ir svorį kiekvieną mėnesį pas vaikų ligų gydytoją. Maitinti prisilaikant valandų ir gydytojo nurodytos dietos. Dr. E. Norvaišienš.

KLKM D-jos skyrių atstovių suvažiavimo viešojo posėdžio garbės ir darbo prezidiumai: kun. dr. J. Gutauskas, St. Prapuolenytė, Yo- kubynienė, J. Matulionis, dr. A. Užupienė, kun. kleb. P. Ažubalis, kleb. Tėvas Bernardinas Grauslys, OFM, St. Dargis, O. Jonaitienė ir Bražukienė (nesimato Tėvo Juvenalio Liaubos, OFM ir dr. A. Šapokos). Nuotrauka J. Pilipavičiaus.

Kanados Lietuvių Katalikių 
Moterų Draugijos Centro Valdy
bos sušauktas skyrių atstovių su
važiavimas, įvykęs 1953 m. gegu-' 
žės 30-31 dienomis Toronte, per 
du darbo posėdžius išnagrinėjęs 
daug svarbių ir aktualių D-jos 
veikimo klausimų, priėmė šias 
rezoliucijas:

1. Lietuvė katalikė moteris sie
kia asmens tobulumo, gyvai 
praktikuodama religinį gyveni
mą: kaip encharistinė praktika, 
pamaldumas, apaštalavimas ir 
karitatyvinė veikla.2. Krikščioniškas gyvenimas šeimoje. Ugdymas Dievo ir artimo meilės jaunoje kartoje. Saugojimas religinių lietuviškų papročių, o ypač kalbamos maldos į Aušros Vartų šv. Mergelę Mariją, prašant savo šeimai ir Lietuvai globos ir užtarimo..3. Lietuvė katalikė moteris yra aktyvi lietuviškos parapijos narė ir priklauso nors vienai religinei ar šalpos organizacijai.4. a) Lietuvė katalikė moteris yra sąmoninga lietuvybės gynėja ir palaikytoja. Ji sudaro nuotaikas, kad šeimoj ę būtų kalbama gryna lietuvių kalba, kad vaikai ir visi šeimos nariai eitų į

RANKŲ PRIEŽIŪRAKiekvienos tvarkingos moters (taip pat ir vyro) pažymys yra ne tik sutvarkyti rūbai, batai, plaukai, veidas, bet taip pat ir rankos. Jos yra lyg žmogaus vizitinė kortelė, kuri pasako apie charakterį, silpnybes, pamėgimus ir tt. Tai gali turėti netgi įtakos kaikuriose mūsų gyveni- nimo sprendžiamose valandose.Kaip kiekvienas tvarkingai užlaikomas ir prižiūrimas daiktas, taip ir rankų priežiūra reikalauja truputį laiko. Tačiau reiktų manyti, kad kiekviena moteris tam tikslui atrastų kasdien porą minučių ir kartą savaitėje pusvalandį pagrindiniam rankų tvarkymui. Kaip pamatysim, visą šjjtą darbą galima atlikti labai lengvai, greitai ir be jokių išlaidų, tik truputį gero noro! ''"y.Kaip žinome, 'daugiausia vargo su rankomis turi namų šeimininkės ir šiaip dirbančios nešvarų darbą; rankų oda pasidaro nemaloni, šiurkšti ir suskilusi. Tam išvengti geriausia būtų vartoti 

ja pati spaudoje, gindama tauti
nius reikalus.

b) Kaip sąmoninga lietuvė, lei
džia savo vaikus į šeštadienio 
lietuviškas mokyklas ir vasaros 
jaunimo stovyklas. Studijuojan
tiems savo vaikams un-te sten
giasi įkvėpti lietuvišką dvasią ir 
stengiasi iš jų išauginti naujų 
katalikybės ir tautinių darbuo
tojų. Pagal išgales per Kat. Mo
terų D-ją stengiasi paremti 
mokslus einantį jaunimą — duo
dant jam kurį laiką pragyveni
mą ar sudarant stipendijas.

5. Ji rūpinasi mergaičių orga
nizacijomis ir joms padeda: 
ruošdama religines, tautines ir 
asmens ugdymo studijų savaites.

Tam reikalui organizuoja di
desniuose skyriuose skaityklas, 
rengia religinio ir kultūrinio tu
rinio viešus minėjimus.

6. Ji pageidauja iš Centro or
ganų ir Dvasios vadų savo laik
raščio ar žurnalo, kur jai būtų 
nurodomi jos gyvenimo uždavi
niai ir keliami šeimos, pedagogi
niai ir tautiniai klausimai.

7. Lietuvė1 katalikė moteris 

i

gumines pirštines, bet šita priemonė, ypač šeimininkių, nėra labai mėgiama ir kaikuriame darbe gali būti net nepatogi. Vis dėl to dažnai skalbiančiom ir turinčiom jautrią odą patartina dėvėti gumines pirštines, nes vietinės- gamybos skalbimo milteliai yra labai stiprūs ir dažnai būna rankų odos suerzinimo ir net susirgimo priežastimi.Suskilusios ir šiurkščios rankų odos švelninimo paprasčiausia priemonė yra plovimas vandeniu, kuriame virė bulvės. Antra — kiek sudėtingesnė: iš 4 bulvių išvirti košę, praskiesti.. % puodelio pieno ir šita mase įtrinti rankas lengvai masažuojant. Po 5 min. nuplauti vandeniu ir įtrinti kremu. Kartojant kasdien, per 4 savaites rangos pasidarys švelnios ir malonios.Dar kelios pastabos, svarbiausios kasdieninei rankų priežiūrai. . ..:1. Nešvarias rankas ir panages valyti su citrina arba agurkų žievelėmis. Tai yra pigiausia priemonė.2. Po kiekvieno sušlapinimo rankas įtrinti glycerinu, kuris gerai apsaugoja jautrią odą nuo sutrūkimų.3. Vakarais, švarias rankas įtrinti salotų aliejumi ir užmovus pirštines palaikyti valandą, dar geriau — palikti nakčiai. Šita priemone patartina kartą savaitėje pasinaudoti turinčiom švelnias rankas.4. Raudonas rankas, kurios dažniausiai būna dėl vidujinio organizmo sutrikimų, patariama mirkyti smulkiai tarkuoto agurko salotose.5. Dažnai prakaituojančias rankas, ko priežastis daugelyje atvejų būna nerviškumas, reikia įtrintį stalo actu ir nuplauti šaltu' vandeniu; taip pat galima rankas šlapinti odekolonu, kuris irgi veikia džiovinančiai.(Bus daugiau)
N. N.

ą ir kenčiančią Lietuvą, 
ja savo šeimos pajamų 

dalį lietuvių tautos išlaisvinimo 
reikalui. Ji visu savo gyvenimu 
budi ir seka kovojančios tautos 
gyvenimą ir jame aktingai da
lyvauja. Augščiausias jos tiks
las — laisva katalikiška Lietuva.

Moterų gyvenimas
Kanados LKM D-jos įstatai 

jau spausdinami knygučių pavi
dale ir greitu laiku bus pasiųs
ti į skyrius, kur kiekviena narė 
galės įsigyti.

KLKM D-jos naujoji Centro 
Valdyba birželio 25 d. prisista- 
tydino abiejų Toronto lietuvių 
parapijų klebonams. Buvo pasi
dalinta mintimis ir aptarti toli- 
mėsnkplanai.

KLKM D-jos Toronto skyriaus 
valdybos rinkimai atidėti iki' 
pabaigos šių metų.

Pasaulio Motinų Sąjūdžio at
stovėmis kituose kraštuose yra 
sutikusios būti: J. Daužvardienė 
ir M. Galdikienė — JAV-bėse, L. 
Graužinienė — Urugvajuje, dr. 
Šidlauskaitė ir Matulionienė — 
Kanadoje, Raulinaitienė — Aus
tralijoje ir Totorąitienė — Ko
lumbijoje.

Tarptautinė Studijų Savaitė 
Briuselyje birželio 8-12 d. buvo rengiama tema: Motina — jos atsakomybė auklėjime. Programa suskirstyta į penkias dalis:1. Motina ir jos atsakomybė auklėjime, 2. Motina ir fizinis vaiko auklėjimas, 3. Motina ir intelektualinis auklėjimas, 4. Motina ir asmenybės ugdymas, 5. Motina ir šeimyninis socialinis (auklėjimas.. Studijų savaitė buvo ruošiama Pasaulinio Motinų Sąjūdžio -— MMM. Programoje numatytas dr. Šidlauskaitės referatas: ’’Orientation professionelle”. Šioj Tarptautinėje Studijų savaitėje buvo pakviestos dalyvauti Lietuvių Moterų Komiteto prie PMS pirmininkė O. Bačkienė ir gen. sekretorė B. Venskuvienė.

Mūsų Keliai, Liet. Kat. Moterų. D-jos istorija visoms įsigytina knyga, gaunama LKM D-jos skyriuose ir pas platintojus.
ŠeimininkėmsKimšta balta žuvis (Whtiefish)1 balta žuvis (apie l%-2 sv.), 5 riekės baltos duonos (Christie raikyta),1 svogūnas,2 šaukštai šveisto ar taukų,3 kiaušiniai, prieskoniai.Baltą žuvį (nedidelę) gerai išplauti, išimti kaulą nesudraskant žuvies, pasūdyti.5 riekes baltos duonos sudrėkinti pienu arba vandeniu, išspausti.Pakepinti svieste vieną smulkiai sukapotą svogūną. Išvirti 2 kiaušinius kietai, sukapoti. Sumaišyti duoną, kiaušinius, svogūnus, truputį druskos ir. pipirų, įdėti vieną žalią kiaušinį, gerai išmaišyti.Prikimšti šiuo indaru paruoštą žuvį, užsiūti ir kepti orkaitėje prie 350° apie 25 min., padėjus ant skardos sviesto ar taukų.

Grybais kimštos bulvės10 bulvių, ‘
Vz svaro šveižių grybų,1 svogūnas,2 šaukštai sviesto,
Vz puoduko rūgščios grietinės, druskos, pipirų.Paimti 10 vidutinio dydžio bulvių, nuskusti, nuplauti, nuplauti viršūnes, išimti peiliu vidurį, paliekant tik plonas sieneles, truputį pasūdyti.

% SVaro šviežių grybų nu
plauti ir supiaustyti. Pakepinti 
vieną smulkiai supiaustytą svo
gūną svieste, sudėti grybus, vėl 
pakepti, įdėti šaukštą grietinės 
rūgščios, druskos ir pipirų pagal 
skonį.

Paruoštas augščiau nurodytu 
būdu' bulves prikimšti grybais, 
uždengti kiekvieną nuplauta vir
šūnes, sudėti f troškintuvą (ga
lima ir į paprastą virimo puodą), 
įpilti truputį vandens, įdėti ga
baliuką sviesto ar taukų, uždeng
ti ir apie 20 min. troškinti orkai
tėje prie 300°. Galima troškinti 
ir ant lengvos ugnies ant plytos. 
Kai bulvės bus pusiau minkštos, 
užpilti rūgščios grietinės sumai
šytos su trupučiu miltų. Baigti 
troškinti.

Prie to galima duoti virtas 
daržoves: šparagus, kalafijorus, 
žalias pupeles.

Paruošė S. Šenferienė.

Akių specialistas 
M. STEFANUK 

(optometrist)

Patikrino akis ir pritaiko akinius, 
jei reikalinga

BATHURST MIMCAL BWLMNQ 
312 tettwHt St. TeM. EM. 3-4373 

(dt Dundas)
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TESLIA
REAL ESTATE

Seniausia, didžiausia ir patikimiausia firma padedanti 
nusipirkti arba parduoti nejudomas nuosavybes.

BIURAI:
863 Bloor Street West, Toronto
575 Queen Street West, Toronto
1294 King Street East, Hamilton

PARDUODANT ar PERKANT namą mielai Jums 
patarnaus žemiau pasiskelbę Jūsų tautiečiai:

Kanadoje didžiausia nuosavybių 
pardavimo Įstaiga.

SAUGU — PATIKIMA

Pirkdami ir parduodami pasitarkite su mūsų ekspertais. Mes turime šimtaus įvairiausių na
mų. Taip pat duodame paskolas.

VACYS VASILIAUSKAS
skambinkite telefonu: OL. 7525

PARDUODAMA:
High Perk—Bloor,

8 kambarių mūrinis, 2 augštų 
namas; įmokėti $4.900. Kaino 
$13.900.

7 did. kamb. atskiras mūrinis 
namas, kiemas ir garažas; įmo
kėti $5.500. Kaina $15.500.

High Park—Bloor,
8 did. ’ kamb. gero mūro, neper
einami kambariai, alyva apšil
domas; įmokėti $4.500. Kaina 
$15.000.

High Park—Bloor,
8 did. kambariai, 2 augštų mū
rinis, privatus įvažiavimas ir ga
ražas; įmokėti $6.000. Kaina 
$16.500.

7 did. kamb. atskiras mūrinis, 2 
augštų, garaž.; įmokėti $5.000. 
Kaino $ 15.900a

Bloor—Ossington,
6 kamb. atskiras, alyva apšildo
mas, 2 garažai; įmokėti $3.500. 
Kaina $10.350.

Indian Rd.—Indian Trail,
15 kamb. atskiras mūrinis, van- 
deniu-alyva apėildomas, 3 vir
tuvės, 2 vonios, gersa namas; 
įmokėti $8.000. Kaina $22.900. 
Viena atvira skola.

Havelock—College,
10 did. kamb. atskiras gero mū
ro, vandeniu-alyva apšildomas, 
2 virutvės, garažai, privatus įva
žiavimas/ įmokėti $6.000. Kai
na $18.900. Viena atvira skola.

College—Bathurst,
9 did. kamb. mūrinis, švarus na
mas, 2 virtuvės, 2 vonios ,alyva 
apšildomas, 2 garažai; įmokėti 
$55.000. Kaina $16.500. Vie
na atvira skola.

High Park Ave. prie Bloor,
14 didelių kambraių mūrinis at
skiras namsa, vandeniu-alyva 
apšildomas, 3 virtuvės, 2 vonios, 
labai didelis kiemas ir mūrinis 
garažas; įmokėti $9.000. Kaina 
$23.000.

$11.500. Ossington — Dundas, 6 k. 
namas, didele virtuvė, gra
žiai dekoruotas, vieta ga
ražui, įmokėti tik $3.000.

$11.000. Ossington — Davenport, 6 
k. 2 augštų mūrinis.namas, 
patogus susisieikmas, gera
me rajone, mažas įmoke- 
jimas. v

$11.000. Ossington — Davenport, 
mūrinis, atskiras, 6 kam
barių namas, kietmedžio 
grindys, gerame stovyje, 

. įmokėti apie $3.500.
$16.000. Lansdowne — Dundas, 8 

k., atskiras mūrinis namas, 
kietmedžio grindys, garo- 

-------  gerame stovyje, nedi
delis įmokėjimas.

$17.600. Bloor — Roxton Rd., at
skiras mūrinis namas, šilto 
vandens - alyvos šildymas, 
kietmedžio grindys, pato
gus išnuomavimui, arti prie 
tramv. susisiekimo, mažos 
įmokėjimas. i

$26.000. Bloor — Roxton Rd., at- 
ksiras naujas, tik baigia
mas statyti 10 kambarių 
mūrinis namas, puikus vi
daus įrengimas, vandeniu- 
alyva apšildomas, labai pa
togioje išnuomavimo vie-

....... toje.

i
Galiu sudaryti paskolas. Veltui suteikiu informacijas 
apie parduodamus namus, paskolas, biznius ir tt.

863 BLOOR STREET WEST

SKAMBINKITE;

A. Kiršonis
OL. 7511

1460 Dundas

$17.500. High Park—Bloor, atskiros 
mūrinis narnos, 9 kamb. ir 
virtuvė, vandens anglių Šil
dymas, garažas, $6.000 
įmokėti. Namas be morgi- 
čių.

$17.900. Oakmount—-St. Clair. 8 k. 
ir 2 virtuvių •būrinis nal 
mas„ vandens ir alyvos šil
dymas, bendras įvažiavi
mas. Labai gražioje vieto
je. šiek tiek dugštesnis 
įmokėjimas.

$18.900. Bloor — Jane, 6 didelių 
kamb. mūrinis atskiras na
mas. Moderni virtuvė ir 
plytelių 4 dalių vonia, karš
to vandens alyva f šildymas, 
plytų garažas, graži ap
linka.

$21.000. Parkdale — Sunnyside, du
pleksas, 11 didelių kamba
rių, 2 verandos, 2 alyvos 
šildymo krosnys. Gražus 
geltonų plytų namas.

$27.000. Indian Rd. — Bloor, didin
gas, 12 komb. namas 3u 
baldais. Dvigubas garažas, 
privatus įvažiavimas. 3 vir
tuvėlės rūsyje. Pajamų apie 
$4.000 metams plius 3 k. 
butas šeimininkui.

$13.900. Dovercourt Dundas, ply
tinis, atskiras, 8 kamb. na
mas ir garažas. • $4.000 
įmokėti.
SKAMBINKITE:

V. Morkis
KE. 0415 i

$11.000. Oakwood — Davenport, 
kamb., labai gerom stovy
je, mūrinis, atskiras na
mas, nedidelis įmokėjimas.

$14.500. Indian Rd.—Annette, mū- 
komb. namas, 2 

geram stovyje,

6

rims, 7 
virtuvės, 
garažas.

$15.000. Bloor — Indian Rd., mūri
nis, atskiras, 10 kambarių 
narnos, garažas. Vandeniu 
šildomas. 3 virtuvės. Savi
ninkas nori greit parduoti.

$15.200. Bloor—Indian Rd., 8 kam
barių mūrinis namas, aly
va šildomas, dvigubas ga
ražas.

Bloor — Indian Rd., 8 k., 
mūrinis, atskiras namas, 
vandeniu-alyva šildomas. 
Dvi modern, virtuvės. Dvi
gubas garažas.

High Park — septynių k., 
moderniai įrengtos, atski
ros namas, garažas.

Indian Rd. — Glen lake, at
skiras, mūrinis, 9 kamb. 
namas, geram stovy, 2 mo
dern. virtuvės, garažas.

$17.300.

$17.700.

$19.000.

SKAMBINKITE:

B. Sergautis
KE. 0415

F. M. PREBBLE
REAL ESTATE

Nuosavybių pirkimo — 
pardavimo įstaiga

1052A BLOOR ST. W., 
Toronto

Parduodame ir perkame na
mus, biznius visuose miesto 

rajonuose.
NAMAI—BIZNIAI 

PARDAVIMUI
$T3.500, įmokėti $4.000, Bloor — 

Havelock, mūrinis, 7 kąmb. na
mas, nepereinami kamb., 2 vir- 

\ tuves.
$14.500, įmokėti $4.500, Roncesval

les rajone, 8 kamb., mūrinis na
mas, moderni virtuvė, garažas.

$14.500, įmokėti $7.000, Beatrice - 
College rajone, mūrinis, 8 k., 
alyvos šildymas, 2 modernios 
virtuvės.

$14.500, įmokėti $3.500, Crawford- 
Dundas rajone, mūrinis, 8 kamb. 
namas, 2 virtuvės, garažas.

$17.500, įmokėti apie $8.000, Con
cord — Bloor rajone, 9 kamb.; 
mūrinis namas, nepereinami k., 
2 modernios virtuvės, dvigubas 
garažas.

$24.000, įmok. $12.000, High Park 
rajone, 1 1 kamb., mūrinis, at
skiras, karšto vondens-alyvos šil
dymas, kvadratinis planas, 3 vir
tuves, 2 modernios vonios, dvi
gubas mūro garažas ir šoninis 
įvažiavimas.

ĮMOKĖTI apie $20.000, kino teatras 
su 6 butui pastatu, europiečių 
apgyventam vakarų Toronte, 
gryno pelno apie $1.200 j mėne
sį, tikrai susidomėjusiems paja
mų-išlaidų knygos patikrinimui.

Visais nuosavybių pirkimo^fjprdavi- 
mo reikalais kreipkitės į

J.Rukša ir V. Jučas
Tel. OL. 1793, OL. 5176 

Namų tel. MU. 0746.

Didžiausias namų 
pasirinkimas

visuose miesto rajonuose!
e

Tik paskambinkite kiek Jūs turi
te (mokėjimui pinigų — mes pa

rodysime Jums namą!

$11.500, Runnymede-Annette, mūrinis* 
6 komb., didelis kiemas, garažas, 
labai gerai užlaikytas namas.

$12.500, Roncesvalles-Dundas, atskiras, 
mūrinis, 6 kamb., garažas, Žemai 
įmokėjimas.

$14.300, Westmoreland, į Šiaurę nuo 
Bloor, 9 kamb., mūrinis, 2 virtuves, 
įvažiavimas į kiemą.

$14.500, Indian Rd. — Annette, 7 k., 
labai gerų plytų namas, 2 virtuves, 
garažas.

$15.000, High Pork, prie Roncesvalles, 
mūrinis, 8 kamb., vieta garažui.

$16.800, High Pork rajone, lobai gerų 
plytų, atskiras, 8 kamb. ir 2-jų sau
lės kambarių, vandeniu šildomas, 2 
garažai.

19.000, Bloor Indian Rd., mūrinis, atski
ras, vandeniu šildomas, 3 virtuves, 
garažas. F

$19.500, Roncesvalles-Wright, mūrinis, 
atskiras, 10 kamb., vandeniu šil
domas, 3 virtuves.

Didelis pasirinkimas didesnių namų.

Visais namų pirkimo ir pardavi
mo reikalais kreiptis į

S. KUZMAS

St. West (prie Dufferin), Toronto

1675 Bloor St. W. Tel. KE. 7941 
po darbo LA. 1250

K. WILES REAL ESTATE

PARDUODAMI 
NAMAI, BIZNIAI

NAUJI NAMŲ 
PASIŪLYMAI -

SKAMBINKIT

Jonui Matulioniui
tel. ist. OL. 7S25 

namų tel. LA. 0248

Geriausia 
proga įsigyti 

namus.

863 BLOOR STREET WEST 
' (netoli Ossington g.)

ERNEST RIDOUT
REAL ESTATE LIMITED IIAIKLS

Parduodami 
namai 

visose miesto 
dalyse.

Mann & Martel
REALTORS 

2336 BLOOR ST.West, prie Windermere. Tel. MU. 8255

Yra pavesta skubiai par
duoti nemažas skaičius na
mų, įvairaus dydžio ir įvai
riose miesto dalyse. Tai pa
likimas vieno mirusio tur
tuolio — namų savininko. 
Tie namai yra nuo dviejų 
iki keturių tūkstančių do
lerių pigesni negu, kad to
kie pat kiti namai rinkoje 
ir kainuoja daugiausiaį8-9 
tūkstančiai dolerių.

1. $52.000 pilna kaina.
Kinas su pilnu įrengimu. Kartu ir 
visas namas. 425 sėdimų vietų. 
Dabar išnuomotas už $400 mėne
siui. Butas ten esantis iš 4 kamba
rių irgi išnuomotas už $75.

2

3

Gerai žinoma ir lietuvių išbandyta namų pirkimo-pardavimo įstaiga. 
Galimas pasirinkimas visuose miesto rajonuose ir įvairiomis kainomis.

$7.000 grynais, 
$14.500 pilna kaina.
7 kambariai per 2 augštus. Alyva 
ir vanduo. Garažas. Visai arti St. 
Clair. Geras pirkinys.

Namai yra gerame stovyje 
(12-15 metų senumo); ge
ros konstrukcijos; gerų 
(rug) plytų; atskiri; turi ga
ražus; 6-8 komb. dviejuose 
augštuose; vandeniu-angli- 
mis šildomi; kietmedžio 
grindys; gražioje rezidenci
nėje vietoje (daugiausia į 
šiaurę nuo St. Clair, kur 
skaitoma yra geriausias 
Toronte oras).

$5.000 grynais, 
$16.500 pilna kaina.
8 kambariai. Alyva šildomas. At
skiras mūrinis. Privažiavimo nėra. 
Marian gatvėje, Sunnyside rajone.

Turime didelį namų pasi
rinkimą tarp St. Clair—Eg- 
linton Lansdowne — Mt. 
Pleasant, nuo $12.000 iki 
$16.000 (pilna kaino), mū
riniai, atskiri namai, dau- 
g rausia vand. - alyva'šildo
mi su privačiu įvažiavimu 
ir garažais. Arti prie susi
siekimo ir krautuvių, labai 
gerame stovyje.

4.

5

Visi tie namai yra be skolų. 
Perkbnt galima užtraukti 
paskolas. Tačiau savų rei
kia turėti keletą tūkstančių 
dolerių.

Kas tik nori įsigyti namus, 
tai geriausio proga. Dėl šių 
namų prašau kreitpis as
meniškai arba skambinti:

J. KAŠKELIS
Telef. EM. 8-2646; EM. 8.2647 

EM. 8-2648

575 Queen Str. W. (prie Bathurst)

Namų telef.: KE. 7536

$5.000 grynais, 
18.000 pilna kaina.
10 kambarių. 3 virtuvės, 2 vonios. 
Atskiras. Mūrinis. Wright gatvėje, 
—Sunnyside rajone.

$5.000 grynais, 
$12.800 pilna kaina.
7 kambariai, šviesūs, dideli. Mo
derniškos alyva šildymas. 2 augš- 
toi. Didelis kiemelis. Mūrinis tik 
frontas. Crawford g. virš Blooro.

6. $3.500 grynais, 
$11.000 pilna kaina.
8 kambariai. Mūrinis tik frontas.
2 virtuvės. Garažui vieta yra. Carr 
gatvėj netoli Bathurst ir Queen.

7. $7.000 grynais, 1
$20.000 pilna kaina.
9 kambariai. 2 virtuvės. Alyva ir 
vandeniu šildomas. Dvigubas gara
žas. Namas atskiros, mūrinis. Vir
tuvė ir vonia lobai geram stovy. 
St. Clair ir Dufferin kampe. Sko
lų nėra.

8. $5.000 grynais, 
$17.500 pilna kaina.
9 kambario i gerom name. Viskas 
yra tik nėra garažo. Netoli St. 
Clair—Hilton gatvėj.

9. $4.51)0 grynais, 
$13.000 pilna kaino.
6 kambariai. Mūrinis. Garažas. 
Prie Dufferin — St. Clair.

MIELI HAMILTONIEČIAI!
Perkat, parduodat namą? Turit problemų su apdraudimu?

Nepamirškit' manęs!
B.

REAL ESTATE AND INSURANCE
1294 KING ST. EAST, HAMILTON, ONTARIO 

Telefonas: 9-3558

R. TESLIA
REAL ESTATE BROKER . 

863 BLOOR STREET WEST - 575 QUEEN STREET WEST

Taip pat turime naujų namų 
su žemu įmokėjimu nuo $2.500 
iki $3.000 šiauriniame Toronte. 
Meilai Jums parodysiu ir su
teiksiu daugiau informacijų

A. TAMULAITIS
Tel. MA. 1177

Namų tel. OR. 2657

A. W. FARLINGER
Real Estate

2000 Yonge St., Toronto

Didelis namų 
pasirinkimas 

visuose rajonuose

$24.000, Annette-Evelyn, 13 kamb., 
atskiras, mūrinis namas, vande- 
niu-alyvos šildymas, 3 virtuvės 
ir vonios. Didelės pajamos, leng
vas mokėjimas. Garažas.

$18.000, įmokėti $4.000, Annette— 
Dundas, 4 dupleksai po 10 kam
barių kiekvienas, labai pigus šil
dymas, garažai.

$17.000, Dundas—Roncesvalles, 
pleksas, 10 kamb., pusiau 
skiros, vandens šildymas, 3 
ražai.

$16.000, Dundas—Roncesvalles,
kamb., atskiras, mūrinis namas, 
geros pajamos.

$15.000, Lisgar—Queen, 9 kamb., 
pusiau atskiras namas, vieta ga
ražui, geros pajamos.

$15.000, Bloor—Dundas, pusiau at
skiros namas, vondens-olyvos Šil
dymas, garažas.

$15.000, Bloor—Clinton, 9 kamb., 
otskiros, mūrinis, vand.-alyvos 
šildymas, 2 mūriniai garažai.

Ot- 
go-
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J. KARPIS
K. Wiles Real Estate

(Centrinė |stoigo)

1 ST. CLAIR AVE. W. . 
TORONTO

Tel. KE. 7941, mhiV tel. LL 4744

Nerodę manęs įstaigoje, malonėkite 
palikti savo telefono numeri. "

KELETAS PAVYZDŽIŲ:

$10.900. Bloor -— Windermere, 6 kambarių atskiras mūrinis namas, puikūs 
kambariai, alyvos šildymas, garažas; įmokėti $4.000.

$10.900. St. Clair -^- Dufferin. 7 kambarių atskiras mūrinis namas, didelė 
virtuvė, geri kambariai, atskiras įvažiavimas; įmokėti $6.000.

$J 2.900. Bloor — Lansdowne, 6 kambarių pusiau atskiras mūrinis namas, 
gražiai dekoruotas, moderni virtuvė, vieta garažui; įmokėti $4.000.

$14.800. Morion — Roncesvalles, 8 kambarių atskiras mūrinis namas, geri 
kambariai ir moderni virtuvė, 2 garažai; įmokėti $4.500.

$14.500, Garden — Roncesvalles, 7 kambarių atskiras mūrinis namas, vandens 
alyvos šildymas, puikūs kambariai, garažas; įmokėti $5.000.

$17.500, Jane — St. Clair, 7 kambariai plius 3 kambariai rūsy, dvi vonios, 
1 dvi virtuvės, vandens alyvos šildymas, garažas prijungtas prie namo.

MES PARDUODAME NAMUS, BIZNIUS. ŽEMES IR MOTELIUS

Visais namų pirkimo-pardavimo reikalais mielai patarnauja 
mūsų atstovas

Telef. įstaigos MIL 8255, namų telef. OL. 8074

,l()ll\ J. ELLIS
REAL ESTATE

Naujai atidarytas skyrius
383 RONCESVALLES — TEL LA. 8000

Įgyto pasitikėjimo dėlei mūsų firma auga sparčiausiais žingsniais. 
Kiekvienu laiku čia rasite didžiausį namų ir kitokių nuosavybių pasi
rinkimų. Kiekvienu laiku šimtai namų visuose Toronto rajonuose. 
Ypatingas mūsų naujojo skyriaus dėmesys bus skiriamas patarnauti 
klijentoms norintiems įsigyti namus High Parko rajone.

Jūsų pasirinkimui:

OAKWOOD — ST. CLAIR 
$11.000, įmokėti $5.000. Puikaus mūro 5 kambarių namas —‘ bungalow. Trys 

garažai. Vienos atviras morgičuis.
EGLINTON — KEELE

$12.900, įmokėti tik $1.000. Mūrinis, visai atskiros, 7 kambarių namas; kom- 
arbiai per du augštu. Yra garažas.

GALLEY — RONCESVALLES
$13.000, įmokėti $4.000. Mūrinis 6 kambarių namas; nepereinami kamba

riai, erdvi virtuve, alyva šildomas. Gražus kiemas, garažas. Romi gatvė, 
patogus susisiekimas.

OSSINGTON — BLOOR (ramioje gatvėje)
$13.000, įmokėti $3.500. Mūrinis, 7 kambarių namas, grožiai sutvarkytas vi

duje, nepereinami kambariai, dvi virtuvės. Gepos pirkinys, pagal įdėtą 
pinigą.

GILMOUR — ST. JONS
$15.000, įmokėti $5.000. Visoi otskiros, 9 komborių, mūrinis narnos; neperei

nami kambariai, bet reikalingos remonto. Yra garažas. įdėjus rtiuso šis 
namas liks daug vertingesnis.

HIGH PARK BLOOR
$16.500, įmokėti $6.000. Mūrinis, dviejų augštų, 8 didelių kambarių namas. 

Garažas ir privatus įvažiavimas.
OSSINGTON — DOVERCOURT (ramioje gatvelėje)

$16.500, įmokėti tik $3.000. Mūrinis, 10 kambarių namas, kambariai erdvus 
Ir grožiai dekoruoti. Trys virtuvės, daug patogumų šeimininkei, vandeniu 
apšildomos. Yra dvigubos garažas, gražus kiemas.

ANNETTE
$18.000, įmokėti $6.000. Mūrinis, visai atskiras, 10 kambarių namas; lobai 

geros iš oro ir vidaus; vandeniu apšildomas. Yra garažas. Prie patogaus 
susisiekimo

KENDAL — BLOOR
$32.000, įmokėti $10.000, Mūrinis, visoi atskiras 16 kambarių nomas; ke

turi apartamentai po keturius kambarius, keturios virtuvės ir keturios vo
nios. Vondeniu-olyvo apšildomas. Penki garažai. Investacija ir pajamos! *

Parūpinamos paskolos padidinti Jūsų įmokėjimą.

383 Roncesvalles. • Telef. LA* 8000 • Buto tel EM* 3-6711

$10.000. 7 kamb. nom^ Symington gatvėje, garažas, įmokėti $3.000.
$24.000. Indian Rd. — Bloor St. rajone, 12 kamb. ir puikus svečių kambarys 

su baru, atskiros mūrinis namas, vandeniu-alyva šildomas, 2 mo
dernios virtuvės, 2 garažai, namas naujai dekoruotas. įmokėti opic 
$10.000.

$15.300. 9 kamb., Brunswick — College rajone, vandeniu-alyva šildomas, 2 
vonois ir 2 virtuvės, įmokėti $6.000. >

$20.000. Indian Rd. — Roncesvalles, 10 komb., otskiros mūrinis nomas, 2 
modern, virtuvės, vandeniu šildomas, su garažu. Įmokėti $9.000.

Klauskite: V. Andrejausko-Andrews
ME. 5725 - - - ME. 5726

* '■ ■ ’ ’ J • ’ ’ ’’ ;

Pirkdami namus ir kitokias nuosavybes kreipkitės Į

L KOWAL, Realtor
403 RONCESVALLES AVENUE, TORONTO, ONTARIO

ME. 5725 ME. 5726
Mes sudarome paskolas I ir II morgičiui ir skoliname privačiai iki $2.000

John J. ELLIS
REAL ESTATE 

1072 BLOOR ST. W. — Tel. MElrose 2471

Sąžiningu ir maloniu patarnavimu visų tautų » 
klijentams mūsų firma yra įsigijusi gerą vardą 
Toronto visuomenėje ir sparčiai auga bei ple
čiasi, atidarydama vis naujus skyrius. Šiuo me
tu pas mus dirba virš 100 įvairių tautų agentų. 
Į dieną gauname apie 60 naujų namų pardavi
mui. Tai faktas, kad pas mus ir jų pasirinkimas t 
tikrai didelis. Štai tik keletas pavyzdžių:

PALMERSTON — QUEEN
$7.000, įmokėti $3.000. Likusi suma vienu atviru morgičiu. 9 kambarių, dvie

jų augštų namas bė rūsio. Dvi virtuvės.
KING — BATHURST

$9.000,*įmoįėti tik $2.500. Visos mūrinis pusiau atskiras, 9 kambarių, dviejų 
augštų. Šildymas alyva. Koridorinė sistemcr

GLADSTONE — BLOOR
$10.500, įmokėti tik $2.000. Pusiau atskiras mūrinis, 7 komb. namas su nuo

mininkais. Trys garažai. Privatus įvažiavimas.
NIAGARA — QUEEN

$12.900, įmokėti tik $3.500. Pusiau atskiros, gero mūro, 8 kamb. namas su 
alyviniu apšildymu. Tikrai vertos pirkinys.

BEACONSFIELD — ARGYLE
$15.000, įmokėti $6.000. Visoi atskiras mūrinis dviejų augštų 9 kamb. namas 

su centroliniu šildymu. Garažas. Dvi virtuvės, dvi vonios: du atskiri butai.
GILMOUR — ANNETTE

$15.500, įmokėti $5-6.000. Visai atskiras masyvinis 9 didąlių kambarių mūro 
namas. Koridorinė sistema. Yra garažas ir vieta antram. 3 virtuvės. Pare
montavus būtų tikrai vertingas turtas.

BROCK — COLLEGE
$15.800, Įmokėti tik $4.500. Likusi suma — lengvu išsimokejimu — vienas at

viros morgičius. Mūrinis, visai atskiras, kampinis, 10 komborių, dviejų 
augštų namas. Dvi virutvės, dvi vonios. Kietos grindys. Yra net 4 garažai.

DOVERCOURT — DUNPAS
$18.000 su didesniu įmokėjimu ir labai lengvom išsimokėjimo sąlygom. Mūrinis 

13 labai didelių kambarių namas. Sildomcs vondeniu-olyvo. Keturios vir
tuvės su sinkom. Lobai tinkamos nuomavimui. Savaitinės pajamos ’ virš 
$80. Dvigubas garažas.

« * Mielas Bičiuli! Jei nori pirkti namą, bet kokį biznį, ūkį 
ar ieškai paskolos, pats atsimink ir savo pažįstamiems 
primink, jog šiuose reikaluose Jums — be jokio įsiparei
gojimo iš Jūsų pusės—visada mielai patars ir patarnaus

P. LEONAS T
agentas, kuris niekuomet nepyksta ir nesmervuoja! _

1072 BLOOR ST. W. — Tol. ML 2471, boto ML KL 742S.
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Mann & Martel

1 FUSL

. 1245 BLOOR ST. W. .(prie LonsdowneiTel. OL. 8481 
Daugelio lietuvių išbandyta — patikima nuosavybių pirkimu^— 
pardavimo .įstaiga turi pasiūlymų visuose Tamstų pageidauja

muose rajonuos? ir pagal Tamstų norimą kainą.
$4.500 įmokėti $15.500; Indian Rd.

— HowarcKPark, 7 k., atskiras, 
stilingas, vandeniu ir alyva šil
domas, garažui vieta.

$4.000 įmokėti, $17.000; Sunnyside,
9 k., atskiros, mūrinis, 2 vonios 
ir 2 virtuvės, alyvos šildymas, 
garažui vieta. .

$6.000 įmokėti, $15.500; High Park
—Quebec, 6 k., atskiras, gražių 
plytų modernus namas, garažas, 
rodos, puikus visais atžvilgiais.

$5.500 įmokėti, $17.000; Dovercourt
Bloor W., 11 k., dideli ir šviesūs 
k., 2 virtuvės, garažas, alyvos 
šildymas, didelės pajamos, pui
kus mūras.

$4.500 įmokėti, $16.500; Bathurst •
Bloor W., 10 k., mūrinis, labai 
dideli ir Šviesūs k,, alyvos ir 
vandens šildymas, idealus išnuo
mavimui.

$3.000 įmokėti, $13.000; Dufferin—
Bloor; 8 k., mūrinis, 2 virtuvės, 
dvigubas garažas.

Turime pasiūlymų: įvairiausių biznių, formų, gazolino stočių, žemės sklypų 
ir tt. Suteikiame paskolas ir morgičius. s

MŪSŲ ATSTOVAS X

$3.000 įmokėti, $12.500; College— 
Sheridan; 6 dideli, šviesūs neper
einami k., mūrinis, ultramoder- 
nios virtuvės ir vonia, virtuvė ir 
antrame augšte, dekoruotas alie
jum, garažui vieta. I

$4.000 Įmokėti, $16.000, Parkdole, 
8 k., atskiras, mūrinis, neperei-: 
narni kambariai, 2 virtuvės, van
deniu ir alyvos šildymas. Dvi
gubas garažas. į

$2.000 Įmokėti, $6.900, Dufferin — 
Dundas; 6 ’ k., alyva kūrenama 
krosnis, garažos. '

$? įmokėti, $8.000, New Toronte, 
mūrinis modernus bungalow, la
bai geros pirkimas. . t

Kaip lėktuve
Į Paryžių atvyko valdinės mi

sijos narys ir susitiko seną savo 
bičiulį pabėgėlį. Tas ir klausia:

— Sakyk, kaip ten dabar Len
kijoje?

— Jei būsi diskretiškas, pa
sakysiu. ..

— Visiškai kaip lėktuve blo
gam ore. Jau verčia vemti, bet 
išlipti negalima...

• * Pažanga
Alice, mokosi važiuoti nesenai 

vyro pirktu automobiliu. Drau
gė teiraujasi kaip sekasi.

— Puikiai! Vakar pasiekiau 
80 mylių per valandą. Vieni nie
kai. Rytoj pasiryžus jau nebe- 
ųžsimerkti prasilenkiant su ki
tomis mašinomis...

Kiaulė nekaltas gyvulėlis • Į
Rytų Vokietijos vienas ūki-' 

ninkas savo vieną kiaulę pava
dino Malenkovu. Tas iškilo vie
šumon ir ūkininkas buvo suim
tas. Jo laimei byla buvo spren-• ♦ ut0’ uu xaxiuei uyia vuvu opicn-%-sakai.. tšniete tave per ūžiama jau. po visų palengvini- 

^jnes duris. Na, o tu ką mi^ ūkininkas teismo buvo pri
pažintas nenusikaltusiu ir pa-

uzpal 
į tai^

— As tam vyrukui pasakiau* įeitas, 
kad esu kilęs iš labai garbingos 
šeimos...

— Na, o jis ką?..
Kaip keltis? J

Amerikietis gydytojas Sel- 
bourne labai kritikuoja pažiū-

~ Tada- jis paprašė mane į į-acj žmogus pabudęs turįs, 
vidų, labai atsiprase, o paskum. tuojaus šokti iš lovos Pasak.jo i 
išmėtė per frontmes duris... taip elgiantis nepaprastai stai-J

Dr. N. Novošlckis
LIETUVIS MHTŲ GYDYTOJAS

Baigęs universitetą Vokietijoje 
ir Kanadoje

345 BLOOR ST. WEST 
(kampas Bloor ir Huron gatvių) 

TORONTO

Telefonas Ml. 2003

Priėmimo vai. nuo 9 v. iki 5 v.v. 
pagal susitarimą.

Dr, K. Žymantienė
GYDYTOJA ir CHIRURGĖ

430 Dundas Str. West 
prie Huron gatvės 

Toronto

ir

Priimamos vai.: nuo 1-4 ir 5-8 
vai. pp. Kitu laiku pagal su
sitarimą.

' EM. 6-5798

$10.000 įmokėti; $27:000; Bloor W. 
Clinton; 6 opcrtqmentoi po 5 
k. kiekvienas,-kambariai neper
einami — galima nuomoti ir 
kaip atskirus k./ vandeniu šil
domas, mūrinis, dideles pajamos.

Y * '• 7 '

mielai Tamstoms suteiks plačių informacijų, aprodys, ir. padės išsirinkti.
Prašom kreiptis j jį asmeniškai arba t .J

Telefonas įstaigos, OL. 8481 • - - - - Namų ME. 0667

GERIAU PAS LIETUVĮ, NEGU SVETIMTAUTĮ!

Visais auto remonto reikalais mielai pasirengęs padėti

Imperial Ault Collision
Pilnas DUCO ir DELUX PATARIMAI DUODAMI 

^.užbaigimas. ’ ,,VELTUI
■ ‘ - . • ' „ - - --Z ik"’--

Mūsų specialybė —■ auto korpuso (body and fender) darbai 
Pakraunamos gazo-alyvos baterijos ’Sureguliuojami rątai 

561 - 567 KEELE ST. TEL JUnctioii^^"
1% Block South of St. Clair Namų tel. CE. 1-3444C
v TORONTO, ONT. Sav. G. KERAITIS *

. ; Du atvejai
» Į psichiatrinę ligoninę atvežė 

dų naujus ligonius. Budintis gy-’ 
• dy’tojas priėmė ir vėliau refe- 
.rupja direktoriui:

y;-' Atvežė,, pone direktoriau, 
d,u, naujus ligonis. Numeris ...47 

i y ta nepavojingas ir ramūs. Tai 
•lengvas atvejis. Jam vis atrodo, 
-kad’jis niekaip negali perprasti 
savo žmonos. Nr ...48 yra sun- 
rkus atvejis ir jis neramus. Jam 
.vis atrodo, kad jis visiškai per
pratęs savo žmoną...

Kiti laikai
Kaune buvusioje Konrado ka

vinėje susitiko du bičiuliai.
— Ąįsiinęnu anuos laikus. 

Būdavo ‘ sueinam j kavinę, sė
dim ir pasakojam paskutines 
naujienas.

— Ir dabar tas pats, tik iš — 
to galo.

■ —Kaip tai? >
y — Dabar pirma pasakojamos 
naujienos/ o po to ... sėdima ...

- Asmeniškai
Direktorius sekretorei:

• - - M
. . Taupumas £iai pakyląs kraujo spaudimas,

Taupusis • Miknaitis nuėjo nu- J dėl ko galį susidaryti pavojų 
’ | sveikatai. Dėl to kariuomenėje

.1 praktikuojamas kėlimo būdas 
i esąs visiškai nevykęs. Ištikrųjų 
j pabudus reikią truputį palauk- 

— Pagal Reaūmurą vanduo (ti, pasitampyti, pažiovauti ir tik 
verda prie 80 laipsnių, o pagal i tada keltis.

Paieškojimai
Paieškomas Kazimieras Kel- 

ininskas, kilęs iš Gendy.iliškių 
km., Papilės v., Šiaulių apskrit, 
atvykęs Kanadon 1910-1911 me
tais, gyv. anksčiau Montrealyje 
ir dirbęs staliaus darbą. Praneš
ti: Marijai Spiriukaitei-Žalinie- 
nei, Box 807, South Porcupine, 
Ont.

. > Taupumas

sipirkti termometrą.
— Rėaumūro ar Celsijaus - 

teiraujasi pardavėjas.
— O koks skirtumas?

Dr. A. Ratinow
L.M.C.C.

Dirbęs Europos rr Kanodos ligoninės*
Vidaus ligų specialistas: širdies ast

mos, reumatiirfto, skilvio ir kt.
479*/į Euclid Ave., Toronto 

Tel. RA. 6708. f
_

Visų rūčių laikrodžius, puošmenas ir brangenybes 
rasite 10-15% pigiau, negu kitur, pas 

lAIKRODININKA 
turinti 30 metu profesinę praktik-q 

Kalbu lenkiškai
1203 DUNDAS STREET WEST .TORONTO? r įr>i —I irrį į^i į gi<į-■"ĮąFf’ii^^Tiii.'iTigįrTa

MOTERŲ KIRPYKLA
961-A BLOOR ST. W., (prie Dovercourt) Telef. LL. 8871

“Clare’s Beauty Parlour”
daro pusmetinius ir vienkartinius šukavimus, kerpa ir 

dažo plaukus, daro galvos ir veido'masažus.
Dirba kvalifikuoti specialistai. Prašoma užsisakyti iš anksto

Savininkės: G. Jonušienė ir F. Kupčiūnaitė ' ' ■
- k.- '

dėme si o » DĖMESIO!

870 DUNDAS ST. \V TORONTO, Ont
Valgiai gaminami pagal lietuvių skonį iš šviežių produktų. 
Gamina prityrusios virėjos.

Sav. Feliksas Jonynas

YORK PACKING CO. LTD.
104-166 Trowell Avel, Tel.: JU. 2794. JU. 5197. Toronto », Ont

Mes gaminame geriausios i
kokybės produktus:

šviežią, rūkytą ir virtą mėsą, įvairias dešras. - 1
Rinkoskainomis. I

Priimami užsakymai vestuvėms, I
piknikams, pokyliams. Į

Celsijų prie 100,
— Žinoma, Reaumuro. 

galėsiu sutaupyti net 20‘ < 
lių.

c Nevienodos akys
— Panele Maryte, kaip nevie

nodos jūsų akys!
— D.ėl Dievo, kdip tai nevie

nodos?.^'
— Viena gražesnė už antrą!..

Juk 
ang-

Dr. Aleksas Valadka
Gydytojas ir chirurgas 

1081 BLOOR ST. W.
(tarp Dufferin ir Dovercourt)

Priima ligonius ir gimdyves 
šiokiadieniais nuo 2-4 vai p.p. 
ir 6.30-8 vai. vak. arba pagal 

susitarimą

Telefonas ME. 2933

Dr. JOHNREKAl
. , . Chirurgas ir akušeris

Dr. PAUL REKAI
Vidaus ligų specialistas, 

buv. Buuapešto bendrosios ligonini 
vyr. gydytojas.

i 219 Sį. Oair. Ąvę. W. Toronto, Ont.’ 
.Susitarti telefonu RA. 0237 
Kofbčrna'‘lenkiškai ir rusiškai .

zz
Dr. MICHAEL ĘALjKANY^ ; 

Moterų, ligų k, gimdymo -specialistasĮ 
Buvęs 8uoapcstos ligonines vedėjas ii 
vienas iš Miuncheno universiteto mo4 
terų klinikų asistentu. - ,
202 ST. CLAIR AVE. TORONTO 

prie Avenue Road
Tel. RA. 9632 ir HU. 7J41

Priėmimo vai.: 3 6 vek ppw, trpč^odįe 
niais 3-8 vai. pp. Priimama susitarus, 

telefonu.
- ..... ' 1 1 ’ - 1 1

r-

e •

čius, Kulakauskas, Petkevičius,• Gegužės pabaigoje paverg- .
tojoje tėvynėje buvo džiūgauja- Lauritėnas. Rungtynių TSRS- 

dėl lietuvių pasižymėjimų Danija metu Lauritėnas per 13' 
__ — j- minučių įmetė 13 taškų. Šios 
binė spauda dėjo ilgiausius pasi- rungtynės buvo baigtos 113:14 
kalbėjimus su laimėtojais. Al-• rezultatu.
girdas Šocikas pareiškė: . sun- • Rygos ir Kauno Kūno Kul- 
kiame svoryje startavo daugu- tūros institutų lengvosios atleti- 

ines moję fiziškai stipriai pasiruošę į kos tradicines pirmenybes Kau- 
iš ki ! boksininkai. Visi jie savo svoriu no stadijone laimėjo latviai spor- 
1S ’1 buvo žymiai sunkesni už mane. I tininkai. 80 metrų, barjeriniame 

Tad pasiekti laimėjimai tuo la- bėgime kaunietė Gasperavičiūtė 
biau man džiugūs ... Čia pat rin
ge man suteiktas aukso medalis
ir nugalėtojo diržas su Europos' •Vilnietis^ E. Novikov Taline 
čempiono emblema sagtyje.
Čempionate turėjau tris susiti-

ma
TSRS sporto komandose. Tary

• Rygos ir Kauno Kūno Kul

Dr. A. Pacevičius
Gydytojas ir Chirurgas

YARMEY CLINIC 
314 BATHURST ST.

Toronto

Telef. kabinetas EM. 6-2696 
Namų OL. 4778

RENTGENAS, PHYSIOTERAPUA, 
LABORATORINIAI TYRIMAI
Priima ligonius ir gimdyves: 

kasdien 11-12 vai.; 2-4 vai. ir 7-9 v, 
šeštadieniais nuo 1.1^3 vai.

Dr. F. Tickett ‘ -į
Gydytojas

chirurgas
Priėmimo valandos 2-3 ir

7-9 po pietų
11 Gore Vale Ave. Toronto. \ 

Telef. EM. 8-3754

pakartojo respublikos rekordą —
12:2 sek. . y.' “

Įvykusiose TSRS sunkumų kil
nojimo pirmenybėse užėmė ant- 

. Panele ant’voko Sau^aliui' kimus. I^etvirtfinalvje nugalė- i ią vietą, atsilikdarnas nuo TSRS 
' Aš jau Pingel (Rytų Vokietija), (čempiono vos 2,5 kg.-Jo rezulta-

kad ji perskaitytu jo pusfinalyje Krizmanič (Jugosla-i tai: spaudimas—140 kg, rovimas
* s vija) ir finale Vengžiniąk (Len- Į—125 kg, stūmimas—-160 kg, sū-

kija).- Viso esu turėjęs 17 tarp-f 
tautinių susitikimų, iš kurių 16

— Na, kaip vakar operoje? laimėjau”. Pralaimėjo Helsinkio 
Patiko? i Olimpiadoje Pietų, Afrikos čem-

- —Taip. Puikiai. Ėjo “Figaro' pionui.
TSRS krepšinio komandoje, 

laimėjusioje, ir vėl Europos čem
pionatą ir nuolat žaidynių metu 
keitusios savo sudėtį, žaidė šie 
lietuviai: Butautas, Lagūnevi*

pažymėkit: “Asmeniškai”, 
norėčiau, 
žmona.- . .

•' • • • -i. . : - z, ■' ’ ■' ■ '• ■

Sidabrinės vestuvės

sidabrinės vestuvės”,
’ — Juk opera vadinasi tik “Fi
garo vestuvės”.

— Bet programoje buvo pa- 
.žymėta: “25-tą kartą”. - • -

MES TURIME VISKĄ, 
KAS VERTINGA IR GERA

BOEHNKE’S 
MEAT MARKET

730 QUEEN ST. W. - - -
Telefonas EM. 4-8080

TORONTO, ONT.

Mes nirime europiečių skoniui: Krokuvos, ožio, kraujinės, liežuvių ir kt. rūšių 
dešrų, Westf. kumpio ir įv. taukų. DideGs mėsos ir kt. mėsos gaminių pasirinki
mas. Speciali karšta dešra 'kasdien. Importuoti europietiški delikatesai, olond. 
sūdytos silkes buteliuose, magi ir rolmopsai, EmenthaĮer ir-Šveicariškas sūris, 
aviečių sunka, marcipanai, romo-pupos J r tt.

Taiso ir parduoda įvairių rūšių laikrodžius ir žiedus. • 
Darbas garantuojamas. Kainos prieinamos.

Atidaryta iki 7 vai. vak. - - 272QUEEN ST. W., Toronto

$10 nuolaidos, kas atsineš ši skelbimą ir pirks nemažiau'kaip už $50'

749 QUEEN ST. E. 
Tel. RI. 5804

Tik pažvelkit Į šį modernų miegamąjį!
12 gabalų modemiško stiliaus miegamasis, į kurio komplektą įeina: 
lova, komoda su ^alpiais stalčiais, spinta, spyruoklinis matracas, 
2 pūk. pagalvės, 2 kamb lempos su gaubtuvais ir Chenille lovos 
užtiesalas, Speciali žema kaina $125. Taip pat turime įvairių kom
plektų miegamųjų sofų, gazo ir elektr. krosnių, skalbimo mašinų, 
matracų, kilimų, spintų ir visa, kas reikalinga namų apstatymui. 
Duodamos lengvos išsimokėjimo sąlygos. Pristatymas ir perlai
kymas prekių veltui. Atidaryta nuo 9 vai. ryto iki 9 vat vak.

COLLIS FURNITURE COMPANY
439 QUEEN ST. W. (prie Spadhia). Tel. EM. 6-8994

Nesiųskite vaistu Europon,
. Rašykite reikalau-

V ra paciox žen;iausios kai^|i^: ■ ‘ .

• STREPTOMYCINI 

j Etrrepę ir Įvairius'
Gtitihwes Uždangos. Kartu įskaitomis? ir pašto

STAMHA chemists

ma — 425’kg. Visi šie rezultatai 
yra LTSR rekordai. : ,

• TSRS fechtavimo pirmeny
bėse pavergtos Lietuvos špagistų 
komanda. įveikusi Latvijos spor
tininkus 9:0 ir Rusijos 7:2, pra
laimėjusi Leningradui 4:5 .pate
ko į šio sporto finalinę grupę. .

© Gudai laimėjo 4 respublikų 
■lengvaatletikos pirmenybes ge
gužės 11 d. Minske. Lyg.propo- 
nuodami politikų planuojamą 
Balto-Gudijos federaciją, šių ša
lių pavergti sportininkai, ruošia 
tradicines pirmenybes. Gudai 

i laimėjo daugumą pirmų vietų. 
■ Iš lietuvių pirmą vietą telaimė- 
I jo Gasperavičiūtė šuolyje į auąš- 
J ti — 1.45 m. Pirmą vietą užtik- 
; vintai iškovojo Gudijos TSR 
rniktinė, surinkusi 355,5 taško. 
Toliau seka Latvijos' ir Estijos 
su 252 ir 239 taškais. LTSR ko
manda surinko... 56.5 taško. 
Tarybinės spaudos aoskaičiavi- 
mu. lietuviai vidutiniškai būda
vę 5-7 vietoje. 110 metrų barje
riniame bėgime lietuviai išvis 
nedavę bėgiko. 10 km ėjime Mi
kėnas — 44 min. 49,2 sek. — pa
siekęs naują tarybinį rekordą. 
Ir 1.500 metrų bėgime abu bėgi
kai pavėlavo startuoti. G. Kal
pokas respublikinės kategorijos 
teisėjas, reikalavo, kad LTSR 
Sveikatos ministerija ir jos Vy
riausioji Kūno Kultūros ir Spor
to valdyba imtųsi atitinkamų 
priemonių.

Australijos lietuvių ketvirtą
sias krepšinio rungtynes organi
zuoja Geelongo apylinkė su sp. 
klubu “Nerim”. Jos turės įvykti 
rugsėjo mėnesi. Šiuo metu spor
to klubai veikia 7-se vietovėse.

Dr. Jonas Yčas
Gydytojas ir chirurgas
1390 DŪNDAS STi W.

(tarp Gladstone ir Rusholme Rd.)

Priima ligonius ir gimdyves 
šibkfodiėnials hūo* 2-4’if> 6.30-8 
vai vak. arba pagal susitarimą.

Telefonas LO. 1791
Toronto

Dr. Chas. OKUN
X DANTISTAS ?
838 Dundas St. W. Toronto .

kampos Euclid Ave.
Priima vakarais pagal susitarimą.

Telef. EM. 8-9822

JE LJE.Kj.T R- S
J. VAITKUS

Instaliuoja namus, daro elektros sro
vės pakeitimus senuose namuose, pri-; 
jungia elektr. vandens šildytuvus ir' 
elektr. krosnis, bei kitus elektros ir.- 
staliacijos darbus.

88 SPENCER AVĖ. - 
•i Toronto į < 3.
Telefonas ME. 3809

t j kroš^UŽ
f r;’::?,?’.-. ■!

Mes dirbame 24 valandas

Mūsų krautuvė dvejose vietose:
57« niTFFN ST. W.

ŠVARA - GYVENIMO PAGRINDAS! ! !
Valymas rūbų naujausiais metodais išsaugo jūsų rūbus.

Garantuotas saugojimas. Mokama oę:
atsiimant. Garantuojama.

’ *• '.'V ' . . -v '

Pasiimame ir pristatome.

DYE Atsiminkite, kad vasariniai rūbai 
— . .. ■. netinkamai laikomi sugenda. Mū-

Oj Limifaci Si4 sandėliuose jūsų vasariniai rū- 
bai bus rūpestingai saugomi. Kai 
darysite rudeninį apsitvarkymą, 

valyti viską duokite žinomai 
firmai:

138-46 CLAREMONT STR. — tELEF. EM. 8-4557 y

Cheminis valymas įvairių

DANTISTAS
Dr. ELIAS WACHNA

Priėmimo vol. J 0-12, 2-6. Pirmadie
niais, ketvirtadieniais priima tarp 7-9.

386 Bathurst St. Toronto
Tel. EM. 4-6515

DĖMESIO!

ATLIEKU VISUS MEDŽIO 
DARBŲ PATAISYMUS IR 

įtoisou virtuvėms spinteles, užsakyda- 
domas reikalingas medžiagas. Taip 
pat dirbu pagal užsakymus paveiks
lams ar nuotraukoms rėmelius.

Skambinti KE. 7824 - V. TIKUIŠIS 
351 Dovercourt Rd., Toronto

2Hcho dirbiniai

įl'feūKŠČIAUSIOS RŪŠIES MtNOlgi
V r RRKKDARBIU GEMINIAI

f IŠKILI^ M
^JfutiOfidai>ro papuošalai, keramika \

odosirmeno išdirbiniai.Liftuviškos \ 
f»^ir Hilų tauto H taikinis munkos^^ 

plokšteles^

Jlnkitioulute nlStk kdabįt.

Dr. WILLIAM J. ZINCHESIN
B A., M.D., L.M.C.C. 

GYDYTOJAS ir
CHIRURGAS^- -

Priėmimo vai.: 2-4.30 ir 7-9 vai. pp. 
386 Bathurst St. Toronto

Telef. EM. 8-1344

AKIU SPECIALISTAS

L LIPSKY. 10.

Pritaiko akinius visiems akių defek
tams. Ištiria akių nervus, • kurie daž
nai sūkcha galvos ^skaudėjimą ir ner
vingumą. Kolba slavų kalbomis 
470 College St. W. Toronto

Tel. RA 3924 ’

W. A. LENCKI, B.A., L.L.B
Teisininkas — 

Advokatas — Notaras-

100 Adelaide SL AV.
Room 107

Telefonus EM. 6-4182
Toronto

Seymour Hermant
ADVOKATAS, NOTARAS 

ir tL

Suite 410
394 Bay St., Toronto, Ont.

Telef.: EM.4-9912

i

DANIEL D. STOKAL 
BA 

TEISININKAS, 
ADVOKATAS, 

NOTARAS 
Kolbų slavų kalbomis 

Room 204, 221 Victoria St. 
Office EM 6-1753. Res. tel. LY 5797 

_____________________________ 1_____

LICENZIJUOTI 
ELEKTRIKAI
J. BARAKAUŠKAS ir CO. ■

Viskas nuo durų skambučio j 
iki pilno namų instaliavimo.

119 PERTH AVE.
Telefonas KE. 7808.

DĖMESIO!
Lietuvis Elektros Radio 

Technikas >
ANTANAS ČEPONIS

Taisau, patikrinu, prijungiu ar 
perstatau: >

europietiškus ir vietinius radijo apara
tus, patefonus, visų paskirčių automa- • 
tus. Kintamos ar tiesioginės, /srovės 

rpotorxis.. «
Be to, apimų namus pilnafn. instalia
vimui ar pakeitimui srovės, „ duodu 

techniškus Datarįmus..
Skambinti telef. KF. 1080

44 GWYNNE AVĖ., TORONTO

DĖMESIO! :
Lietuvio IGNO ASTRAUSKO 
naujai atremontuota ir padvigubinta 

batų krautuvė
Perduodu įvairios rūšies vaikų,, mote
rų ir vyrų botus — normalaus, ir pla

taus EE—EEE dydžio. • -
Lietuviams nuolaida! Prašom įsitikinti 
1414 Dundas St. West. Toronto

Tel. KE. 3881

STANLEY SHOE STORE
Augščiausios rūšies moterų, vaikų ir 
vyru batai, normalaus dydžio ir platūs 

EE—EEE
1438 Pundas St. W. Toronto 

prie Gladstone

“EUROPA” FOTO STUDIO
Telef. EM. 8-6849

615 Queen St. W. Toronto
Musų specialybė vestuvinės, Šeimų 

nuotraukos ir spalvoti portretai.
Darbos pirmos rūšies.

DAŽAI IR SIENOMS 
POPIERIS!

Vaškas, šepečiai, terpentinas
Sky’s Paint & Wallpaper 

891 DUNDAS ST. W.
Toronto, Ont

Tel. EM. 4-2715

Statau naujas alyvines ir kitokias krosnis, 
taip pat remontuoju senas.

Pravedu gazo linijas, prijungiu plytas, statau radiato
rius. vandens apšildymo krosneles ir atlieku kitokius 

’ panašius darbus
e.

Pranešu klijentams savo naują adresą:

7 Havelock, Toronto, telef. LL. 4576
ANT. JUOZAPAITIS
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Nepamirškite, kad LIETUVIŲ BALDŲ KRAUTUVE MOHAWK FURNITURE CO.
2448 DANFORTH AVE.. TORONTO TELEFONAS Oxford 4444

2-Jų metų sukakties proga skelbia didelį Į

Visoms prekėms iki 20% nuolaidos.

TORONTO, Oait

Kilimams net 50% nuolaidos Krautuvė atidaryta iki 9 vai. vakaro

f

Pirmosios Komunijos 
vaikų šventė

Šį sekmadienį, liepos 5 d., šv. 
Jono Krikštytojo lietuvių para
pijos bažnyčioje įvyksta Toron
to Uet kolonijos vaikų pirmosios 
Komunijos iškilmės. Pirmosios 
išpažinties einą vaikučiai renka
si sekmadienio rytą 8.30 vai. į 
parapijos salę, iš kur iškilmingai 
procesijoje bus einama į bažny
čią. Po iškilmių bažnyčioje pa
rapijos salėje šventės dalyviams 
įvyks bendri pusryčiai.

Kolonijos vaikų išpažintis
Ryšium su pirmuoju liepos 

mėn. sekmadieniu, Toronto liet, 
mokinių ’ mėnesinė išpažintis 
įvyks šį šeštadienį, liepos 4 d., 
liet. šv. Jono Kr. bažnyčioje 10 
vai. rytą. Tuo pačiu laiku įvyks 
šv. Mišios su trumpa, mokiniams 
pritaikinta, konferencija.

Šv. Jono Kr. parapijoje 
liepos ir rugpiūčio mėnesiais 12 
vai., pamaldos išleidžiamos. Ti
kintieji prašomi pasinaudoti 
ankstybesnėmis pamaldomis: 9, 
10 ir 11 vai. Vasaros metu sek-1 
madienių vakarais palaiminimo 
pamaldų taip pat nebus.

Pamaldos lietuviams evange
likams Toronte, St. Andrew’s 
Church, Carlton and Jarvis gat
vių kampe, liepos 5 d. 9 vai. ry
to. Dr. M. Kavolis. .

Evangelikių moterų susirinki
mas šaukiamas sekmadienį, lie
pos 5 d., po pamaldų St. Andrew 
bažnyčioje, Toronte.

Jame moterų ratelis rinksis 
valdybą ir aptars kitus organiza
cinius reikalus.
Dainos gr. narių susirinkimas 

įvyksta liepos 11 d. 4 vai. pp. pas 
E. Alšėnienę — 62 High Park 
Ave. Valdyba.

— Toronto. — Čionykščiame 
universitete nuo sekančių moks
lo metų veiks farmacijos sky
rius, o Ontario Farmacijos Kole
gija bus likviduota.

1 . —Toronto. — 70% visos On
tario naujosios pramonės tenka 
Torontui su apylinkėmis.

ŠALPOS FONDAS 
pradėdamas veiklą nutarė 
siųsti už $1000 Vokieitjoje vargs
tantiems tautiečiams 13.000 sva
rų cukraus, kurio svaras Vokieti
joje kaštuoja 16 et. Siutimo 
transportas nekaštuoja. Be to, 
šalia Vokietijoje likusių tautie
čių šelpimo nutarė išlaikyti V. 
Vokietijoje esamas lietuvių pra
džios mokyklas. Tiems tikslams 
ŠFondo Apyl. Komitetai jau pra
dėjo siųsti pinigus. Jau gauta iš 
Toronto $320, Hamiltono $200, 
Windsoro $100. Be to, gauname 
aukų betarpiai iš privačių asme
nų. Vajus cukrui numatoma dar 
kelioms savaitėms pratęsti ir pa
siųsti didesnį kiekį. Manoma, 
kad Kanados lietuviai gyvai tą 
vajų parems.

Šalpos Fondui pinigus siųsti 
čekiais ar “money order” 202 St. 
Clarens Ave., Toronto.

Šalpos Fondo CKomitetas.
Liet, radijo valandos 

šį šeštadienį, liepos 4 d., nebus 
dėl sporto žaidynių transliaci
jos. Programos nebus taip pat 
liepos 25 d.

Papildytas "“Caritas” Komitetas

pa

Š.M. LIEPOS 12 D., SEKMADIENI, VASAROS STOVYKLOS PROGA, p. NARUŠIO ŪKY, 
PRIE MEDAD EŽERO RUO ŠI AM A DIDELĖ

VĄiriJ ŠVENTĖ - GEGUŽINĖ
Programoje kelių mokyklų mokinių pasirodymai: chorai, deklamacijos, tautiniai šokiai, spor

to varžybos. Vakare didžiulis laužas, vadovaujamas stovyklaujančių skautų-čių.
VEIKS TURTINGAS BUFETAS*

Autobusai į šventę išvyks nuo šv. Jono Kr. liet, bažnyčios Toronte ir nuo Aušros Vartų liet, 
bažnyčios Hamiltone po pamaldų. Automobiliais važiuoti plentu N^. 5 iki stovyklos -ženklų 
netoli Burlington kryžkelės. _ ' ,

Kanados Liet. Bendruomenės Švietimo Komisiją.
✓

Toronto, hamiltono ir 
apylinkių tautiečiams

Birželio 30 — liepos 4 d. prie 
Niagara Falls įvyksta jubilėji- 
nė lietuvių skaučių ir skautų 
stovykla. Joje dalyvaus per 300 
skautiško jaunimo iš JAV ir Ka
nados.

Nuoširdžiai kviečiame gerb. 
tautiečius atsilankyti į iškilmin
gą stovyklos uždarymą ir didįjį 
laužą, kuris įvyks šeštadienį, lie
pos 4. d., Stovyklos vėliavos nu
leidžiamos 8 vai. vak. Laužas 
kuriamas 9 vai. vak.

Stovykla randasi 3 mylios nuo 
Queenston važiuojant keliu į 
Niagara on-the-Lake.

Stovyklos adresas: Boy Scouts 
Camp, Queenston, Ont.

LSB Vadija.
Jau trečiuosius metus Toronte ,

prie šv. Jono Kr. parapijos vei- ' Ateitininkų StOVyWa 
kia šalpos-labdaros komitetas > Kanados ateitininkai renkasi 
“Caritas”, kurio pagrindinis už- vasaros poilsiui ir bendram 
davinys sušelpti vargan įpuolu- džiaugsmui po sunkaus metų 
sius tautiečius Toronte. Komite- , darbo į bendrą vasaros poilsio 
te darbuojasi: E. Miliauskas, dr. : stovyklą. Čia puikioj gamtos ir 
E. Norvaišienė, E. Stepaitienė, J. draugų aplinkoj jaukiai kartu 
Kaunaitė, S. Bubelienė ir P. Vi- praleisime laiką.
lutis. Paskutinėmis dienomis i Stovykla tęsis nuo liepos 27 iki 
“Caritas” buvo papildytas nau-j rugpiūčio 9 d. imtinai. Vieta — 
jais nariais: A. Ščepavičiene ir J.! prie Medad ežero (netoli Hamil- 
Valiuliu. Komitetą, globoj a kleb 
kun. P. Ažubalis.

Televizijos antenom reikia 
licencijos

Bireželio 22 d. Toronto miesto i mą gumą ir komikus palikite na- 
taryba priėmė nuostatą, kad! mie). Stovykloje pageidaujama 
prieš statfent televizijos antenas į tik lietuviška lektūra. Pasiim- 
reikia-pirmiausia gauti licenciją j kite muzikos instrumentus ir i 
iš pastatu komisijonieriaus. Sa- sporto įrankius. r

tono) p. Narušio ūkyje.
.Visi vietoje rasime: patalpas, 

; palapines, čiužinius ir indus.
Pasiimkite savo patalinę ir as

meninius reikmenis. (Kramto-

MONTREAL, Gue

DĖMESIO.
... MES GERAI ŽINOME, kad jūs visur galite puikiai 
praleisti laiką, bet... SPORTO KLUBAS “VYTIS” jus 
maloniai kviečia į paskutinį šio sezono

ŠOKIŲ VAKARO
kuris įvyks š.m. liepos mėn. 4 d. UNF salėje. Pradžia 
8 vai. vakaro. Veiks bufetas su konkrečiais gėrimais. 
Gros gera kapela.

Sporto Klubas “Vytis”.

Šv. Jono Kr. liet, parapijoje Į nininkų Onos ir Jono Indrelių 
susituokė: Pranas Stripinis ir 
Gražina Čiuplinskaitė. Pakrikš
tyta: Nora Vilhelmina Marija 
Šimkutė, Edvardas Jonas Klima
vičius ir Violeta Teresė Poškutė.

Prisikėlimo parapijoje pakriš- 
tyti: Danutė Rūta Ona Guobas ir 
Virginija Julija Tumosas. Mote
rystės Sakramentą priėmė Sigi
tas Pranckūnas ir Olga Sinicaitė.

Šv. Elenos bažnyčioje pereitą 
šeštadienį susituokė Birutė Kris
tina Indrelytė, žinomų visuome-.

duktė, ir Jonas Juozas Lenartas. 
Vestuvinė puota įvyko Union 
Station salėje, dalyvaujant per 
300 svečių, jų tarpe p. Gugienė 
iš Čikagos ir p. Kardelienė iš 
Montrealio, kuri giedojo bažny
čioje. Abu jaunavedžiai yra gifnę 
Kanadoje, bet kalba gražiai lie
tuviškai. Jaunoji ponia yra įgi
jusi namų ruošos mokytojos spe
cialybę, o jaunasis archit. brai- 
žvtojo. Jie išvyko į povestuvinę 
kelionę į JAV? .

T. R. J. Šakalio, OFM primici
jos A V bažnyčioje, pirmosios pa
rapijos gyvenime, sulaukė dayg 
svečių ir maldininkų. Pirmo
sioms mišioms asistavo kun. J. 
Kubilius, kun. Vilkaitis, dar še
ši kiti kunigai ir keletas klie
rikų. Po mišių kun. Šakalys su
teikė kunigiškąjį palaiminimą.

Po pamaldų parapijos salėje 
įvyko iškilmingi pietūs, kurių 

I metu jaunąjį kunigą sveikino 
’ kun. J. Kubilius, Bažnyčios k-to 
sekret. A. Vazalinskas, Apyl. 
vald. ižd. J. Lukoševičius, LKM 
D-jos pirmininkė E. Navikėnie- 
nė, svečias iš Hamiltono p. Mik
šys. Įteikta eilė dovanų: kuni
giški drabužiai, adresas, Lietu
vos vaizdų albumas ir piniginė 
dovana. Geraširdžių žmonių ini
ciatyva ir triūsu suruoštas pa
gerbimas buvo baigtas primici- 

Į janto žodžiu. Laike vaišių padai- 
! navo AV choras ir A. Stravirfs- 
kaitė-Paškevičienė.

Po iškilmingų pietų, pasinau
dodami proga, parapijiečių var
du S. Kęsgailą, Stankienė ir 
Žemaitis, pasveikino parapijos 
kunigus Jonus — Kubilių ir Ki
dyką ir įteikė po kraičio dėžę.

Vyr. At-kų susirinkimas šau
kiamas liepos 10 d., penktadienį, 
8 v.v. privačiam bute 6951 Maza
rin, Ville Emard. Kviečiami da
lyvauti jaun. at-kai ir rėmėjai.

Valdyba.

Panelę ROMUTĘ JONUŠAITĘ ir poną POVILĄ PRETKŲ, 
sukūrusius lietuvišką šeimos židinį, sveikiname ir linkime 
daug saulėtų dienų! x

st. Kukta ir Ign. Šajauka.

’’Neringos” tunto stovyklon iš
vykstame trečiadienį, liepos 8 d., 
7.30 vai. rytą iš rytų autobusų 
stoties — kampas Berri ir De- 
montigny Ėst'.

Kiekviena stovyklon pasiima: 
tvarkingą skautišką uniformą, 
lietpaltį, megstinį, ilgas kelnes, 
sporto kelnes ir bliuskutę, mau
dymosi kostiumą, rankšluostį, 
muilą, dantims valyti priemones, 
šepečius, 2 antklodes, pagalvėlę, 
šiltą pižamą, čiužinį, valgiui in
dus (nedūžtamus), indams šluos
tę, virves, pieštuką, popieriaus, 
vokų, pašto ženklų, $1 smul
kioms išlaidoms (ne daugiau).

Dar nespėjusios užsimokėti ar 
neužsiregistravusios gali tai pa
daryti'" iki liepos 5 d. AV parapi
joj arba pas Stp. Kęsgailą (skau
čių vadovės stovyklauja prie 
Niagaros). Stovyklos mokestis 
10 dolerių.

Tėvai ir skautų bičiuliai kvie
čiami ir laukiami liepos 12 ir 19 
d.d. Važiuoti autobusu į St. 
Emile de Montcalm, o iš ten eiti 
pėstiems arba su_ taksi į skaučių 
stovyklą “Ville Marie”.

Iš stovyklos grįžtam liepos 19 
d. apie 8.30 vai. vak. į rytų auto
busų stotį. Tėvai, ypač mažes
niųjų, prašomi savo dukras pa
sitikti. Tuntininkė.

L. Akad. Samb. numatyta iš
kyla birželio 28 d. neįvyko. Jos 
vietoj šaukiamas dar vienas, su 
nepaprasta programa, susirinki
mas liepos 2 d. 8 vai. vak. Cher- 
rier mokyklos salėje — 4225 Ber
ri St. Važiuoti St. Denis iki Ra
chel ir išlipus paeiti du blokus į 
rytus iki Berri St.

A V bažnyčioje birželio 27 d. 
pakrikštytas Vyt. ir Aleksandros 
Žilinskų sūnus Donaldas.

— Montrealis. — Rugpiūčio 29 
d. prasidėsiančiame pasaulinia: 
me fiziologų suvažiavime žada 
dalyvauti ir sovietų delegacija, 
vadovaujama prof. K. Bykov.

Vieša padėka
Širdingai dėkoju p. Beresnevičomis, p. 

dr. Kaškeliui, p. Bronei Grajouskaitei, 
p. inž. Lėliui ir visiems lietuviams pode- 
jusiems ir padedantiems man įsikurti 
Kanadoje. Antanas Šerkšnys.

Anglų kalbos kursai motinoms
New Canadians Service As

sociation — St. Andrews House, 
415 Jarvis str. Toronto, Ont. — 
nuo kitos savaitės pradės veikti 
anglų kalbos kursai pradedan
tiems, skirti motinoms, turin
čioms mažų vaikų. Pamokų me
tu bus suorganizuota vaikų glo
ba ten pat, vadinasi motinos ga
lės atvykti su vaikais ir pamokų 
metu galės būti visiškai laisvos. 
Vaikai gali būti tarp 2 ir 12 me
tų amžiaus.

Kursai prasidės liepos 6 d. ir 
vyks pirmadieniais bei trečia
dieniais 9.30 - 11.30 v. priešpiet. 
Užsiregistruoti iki liepos 3 d. te
lefonu RA 5581 arba MI 3728 
arba užeinant į 415 Jarvis str.

24 mil. pertekliaus
Pereitais— 1952-1953 —■ finan

siniais metais, kurie pasibaigė 
kovo 31 d., Kanados iždo per
teklius buvo $24.000.000. Biudže
tą planuojant buvo numatyta 9 
mil., tuojaus pasibaigus me
tams finansų ministeris Abbott 
spėj*o būsiant $48.000.000. Galu
tinai suvedus davinius pasirodė, 
kad išlaidų būta 14 mil. daugiau 
o pajamų 10 mil. mažiau. Paja
mų buvo $4.361.000.000, o išlaidų 
$4.337.000.000.

iš pastatų komisijonieriaus. Sa- sporto įrankius.
koma, kad tai saugumo sumeti-! Stovyklon maloniai kviečiami 
mais. Už licenciją reikės mokėti visi ateitininkai: moksleiviai,;
$50 metams, o kas nuostatą lau- studentai ir sendraugiai. Kvie- i „ , v , T . „ . . , .

čiami ir ne ateitininkai kurių ' Papildomai pranešama mer- Jams. Inz. Razgaitis aukojo $5. 
pareigos ir teisės stovykloj bus Ritėms, stovyklausiančioms On- Dėkui.

i los pačios, kaip ateitininkų. tari° apygardos stovykloje, kad, KLB Švietimo Komisija. 
! Užtikriname: sendraugiams— 
i ramų poilsį, studentams—links
mą nuotaiką, jaunučiams — ge
ra apsauga prie ežero ir stovyk
loj. /

Kaina: jaunučiams iki 14 metų 
$1.50 į dieną, virš 14 metų — $2 
į dieną.

i Prašome registruotis iki liepos 
; 18 d. asmeniškai ar per skyrių
valdybas pas S. Vanagaitę, 442 
Crawford St., Toronto, Ont. Tel.
KE. 6663.

Iki greito pasimatymo gausia
me ir linksmam būry.

Jūsų C. V-ba.
Malonioj pranešame tautiečiams, kad 
atidarėme maisto produktu parduotuvę
256 Crawford ir Dundas g-viu kampe. 
Prašome tautiečius palaikyti mūsų biz
nį. A. Šerkšnys.

Radiomcchanikas F. RICKUS, savo dirb
tuvę iš 1046 Dundas St. W. PERKĖLĖ j
921 Dundas St. W. — šalia lietuvių baž
nyčios. Naujas telefono numeris • 
8-2014.

Išnuomojamas frontinis kambarys l-me 
ougšte, 72 Beoeonsfiled Avė., tarp Dun
das ir Queen gatvių. Pageidaujama ne- 
vedę.
Išnuomojami 2 kambariai ir virtuvė II. 
augšte. Skambinti telef. EM. 4-1581.

Išnuomojami du kambariai ir virtuvė be ; 
baldų. Pageidaujama šeima be vaikų, i
323 Crowford St. Kreiptis vakarais po
5 vai.

Išnuomojamas kambarys, 46 Delaware ■ 
Ave. Skambinti betkuriuo laiku telef.
OL. 5773.

Išnuomojamos kambarys ir virtuvė ll-me 
ougšte, 13 Glenloke Avė. Skambinti nuo 
12-4 vol. pp. tele. LA. 8531.

Išnuomojamas frontinis kambarys ll-me 
ougšte. Tel. LO. 8268.

Išnuomojamos kambarys ir virtuvė.
Kreiptis telef. KE. 5094.

Ontario apygardos vasaros stovykla
žys. baudžiamas taip pat $50.

KINO “CENTRE”
Kasdien nuo 6 vai. vak.

99 772 Dundas St. W.
Toronto 

Reguliuojamas oras!

2.

1
2

Ketvirtadienį — šeštadienį, liepos 2, 3, 4 d. d. 
YELLOW CAB MAN — Red Skelton, Gloria de Haven 
SUSS AN A PASS — spalvota — Roy Rogers 

Pirmadienį — trečiadieni, liepos 6, 7, 8, d. d.
BATTLEGROUND — Van Johnson 
THE IRON MAN — tik suaugusiems — Jeff Chandler, 

Evelyn Keyes
X

LINKSMI IR ĮDOMŪS PRIEDAI KIEKVIENOJ PROGRAMOJ 
Prie kiekvienos programos rodoma nauja “Savaitinė apžvalga”

Lietuvis pigiai perveža baldus/
bagažą, prekes ir kit. VEŽAMA IR Į PROVINCIJĄ

9 Pearson Ave., Toronto 
Telefonas LO. 8828

O. E. CARSON L o
Stambiausias Toronto Realtorius

• ■ ! •
90 moderniškų įstaigų 4-riose pagrindinėse miesto dalyse

4

490 COLLEGE STR. - PR. 3313
Mūsų firma daugiausia skelbiasi-visuose Toronto dienraš
čiuose, devyniuose svetimų kalbų laikraščiuose ir per radio, 
todėl yra garantuotas geriausias pirkimas ir greitas pąrda- 

. vimas

1. $4.500 pilna kaino, 5 kambarių namas, vakarinėje dalyje prie Bloor gatves.

2. $11.000, 7 kamb. namas, kietomis grindimis, garažas} alyva šildomas, Ba-
thtrrst — Bloor rajone. Nedidelis įmokėjimas. t

EM

kurios turi, pasiimtų į stovyklą 
tautinius drabužius.

Transportas
Kaip jau buvo skelbta, tėvai, 

turį savo susisiekimo priemones, 
atveža vaikus tiesiai į stovyklą 
liepos 5 d., sekmadienį.' Tie, ku- i 
rie savo priemonių neturi, pasi
naudoja autobusu. Tuo reikalu 
reikia Toronte paskambinti p. 
Širkai, LY. 9189. Hamiltone 
kreiptis į p. Mikšį. Autobusas iš 
Toronto išeis liepos 5 d. T vai. 
pp. nuo Lietuvių Namų (Dundas 
— Ossington). Kelionė į vieną 
galą, vienam asmeniui kaštuos 
1 doleris.

Aukos
KL Bendruomenės Toronto 

Apylinkės Valdyba paskyrė sto
vyklai paremti $100. Apie pusė 
tos sumos ($45) yra Toronto 
’’Varpo” choro įnašas švietimo 
reikalams. Dėkodami Toronto 
Apylinkės Valdybai, kartu dė
kojame ir ’’Varpo” chorui, kuris 
pirmas atsiliepė į Toronto orga
nizacijų nutarimą skirti dalį pa
rengimų pelno švietimo reika-

Svečiai
Prasidedant vasaros atosto

goms prasidėjo ir lietuvių kelia
vimas. Toronte pereitą sekma
dienį jau buvo matyti daug sve
čių. Čia -jau vieši pas gimines 
mūsų bendradarbis Niujorke Al- 
mus su šeima, aplankė mus taip 
pat rašytojas A. Baronas, taip 
pat vieši Toronte p. Juškevičie
nė su dukra iš Cicero, dr. O. Vaš- 
kevičiūtė iš Čikagos, pp. Gedvi- 
los iš Niujorko ir kt. Daugelis 
torontiečių dar laukia svečių.

Perspėjimas
Jonai Juškaiti, prašau grąžinti 

(100) šimtą dol., kuriuos paėmei 
iš manęs iš anksto už iškvietimą 
vienoj šeimos iš Pietų Amerikos. 
Bet per du metu, Tamsta, tuo 
reikalu neužvedei bylos, o dabar 
atsisakai minėtus pinigus grąžin
ti. Jeigu iki š.m. liepos mėn. 15 
d. geruoju negrąžinsi, iškelsiu 
teisme bylą, nes turiu kvitus bei 
kitokių įrodymų.

I. Slabšinskas.

VAIRAVIMO MOKYKLA 
“BALTIC”

Parengtame operatoriaus ir šoferio egzaminams.

Kalbame lietuvių, vokiečių ir rusų kalbomis. 

235 SORAUREN AVL, TORONTO - - - Telef. OL. 8060 

INSTRUKTORIUS PAVILONS

BER — SKOL 
GENERAL INSURANCE AGENCY

Atlieka visų rūšių draudimus: gaisro, auto, gyvybių, asmeninės 
nuosavybės, įvairių plėšimų, nelaimingų atsitikimų ir pan. Tar
pininkauja morgičių pardavimui bei pirkimui ir parūpina įvai
rių rūšių paskolas.

Draudimą reikalais kreiptis:
TEL. LA. 9547, J. B E R ŽIN S K A S 

1212 Dundas St. West, Toronto

9

BERNARDI - MATHEWS LTD.
REAL ESTATE

1075 ST. CLAIR AVE. W., TORONTO. TEL. OL. 7971
Ptfrduodomo nekilnojamos nuosavybės visuose Toronto miesto ir 

priemiesčių rajonuose. Didelis pasirinkimas įvairiomis kainomis.

DĖMESIO VERTI PIRKINIAI:

BLOOR — HIGH PARK
kambarių dupleksas, atskiros, gerų plytų, vandeniu alyva šildomas namas. 
Kambariai gražūs, virtuvės modernios, kietmedžio grindys. Tuščios; gali
mo tuoj pat kraustytis. Atiduoto skubiom pordovimui. Priede palikto ver
tingų baldų. Garažo ir įvažiavimo nėra. Prašo įmokėti opie$7.000, ben
dra sumo $17.700.

DUNDAS — EUCLID
kambarių per 2 ougštus pusiau atskiras, senos, apleistos mūrinis namas, 
vandeniu alyva šildomos. Vidus atrodo neblogiousio*, net kietmedžio grin
dys. Prašo įmokėti $2.000, pilno kaino opie $10.000

OAKWOOD — RODGERS
kambarių, gerų plytų, gražus atskiros narnos, oru anglim šildomos. Didelis 
ir jaukus kiemas, galimo net pora goražų statyti, įvožiavimos yra. Arti' 
gotvėkoris, krautuvės. įmokėti opie $3.500, viso koino $12.500.

ST. CLAIR — BATHURST
kambarių atskiros mūrinis nemos, geros kambarių išplanavimas, 3 virtu
vės, oru olyvo šildomos. Kieme 2 garažai. Prašo įmokėti $7.000, viso kor- 
nuojo $17.500.

Kasdien gauname daug gražių, gerų, pelningų ir vertų pirkti
* .namų, krautuvių ir sklypų pasiūlymų.

Dėl morgičių:
TEL. RA. 5125, Mr. S K O L NI C K 

455 Spadina Avė., /kamb. 417), Toronto

AL GARBENS
PIRMOJI LIETUVIO NUOSAVYBIŲ 
PARDAVIMO — PIRKIMO IŠTAIGA 

TORONTE

Turime ir (taugtau kitų rwmų bei verskimomų.

Jei neri pirkti er skobtai ir geroi perduoti, proiou kreiptis į musų įstaigų

STASYS PERMINĄS
Telefonai: įstaigos PR. 3313, namų EM. 4*7034 REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI

4.'$10.000 įmokėti prie St. Cloir, lobai gražus namas, visai atskiras, didžiulis 
sklypas. Prašo $24.000.

Apolinaras Sakus-Sakevičius
Skambinkit jstefgan OL. 7071, erbe į nemuš LL 0656

3. $5.000 įmokėti, 9 komb. duplekso*, PociOc — H»gf> Pork roįone, visoi at
skiros, su privačiu įvažiavimu, vandeniu šildomas. Prašo $16.500, bet gali
mo nuderėti Namų pirkimo-pardavimo ir patarimo, namų apkainavimo, 

paskolų gavimo reikalais kreipkitės:

AL GARBENS
REAL ESTATE

1486 DUNDAS STREET WEST (prie Dufferin), TORONTO 
Telefonai: LO. 2736, rakerah HU. ė-1543

BALTIC CARTAGE & 
MOVERS

pargabena baldus, specialistas 
pervežti šaldytuvus. Transportas 
visų rūšių. Didelis sunkvežimis.
30 DEWSON ST% Toronto, OnL 
Informacijų kreiptis OL. 1403 

24 valandų tarnyba.




