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Ateities daigynas
Rūpinamės savo ateitimi, kuri yra įpinta visuose mūsų kas

dieniuose rūpesčiuose. Jos nematome, kalbame daugiausia apie 
dienos vargus, o ta ateitis mezgasi nepastebimai. Ji slenka tyliai ir 
savo pėdsakus parodo tik praeities pavidalais. Praeitis — tai su
akmenėjusi ateitis. Jos pakeisti nebegalime. Ji tampa sunkiu ak
meniu, kurio nebepajėgiame nuritinti. Ir visdėlto ana suakmenėju
si ateitis, t.y. praeitis nėra akmuo be šauksmo. Ji meta ateit in arba 
šaltą savo šešėlį, arba giedros bei džiugesio spindulį. Ji arba grau
žia žmogų, arba skatina naujiems žygiam. Savo kasdieniniuose 
rūpesčiuose tai jaučiame gana ryškiai. Didi praeitis mus stiprina, 
menka — silpnina. Atsiremdami į praeities laimėjimus jaučia 
me ryžtą naujiem darbam, prisimindami silpnybių valandas — 
suglembame. Svarbu tad. kad kiekviena diena, kuri nusirita pra
eitin, būtų vertinga ir kad tapusi praeitimi mūsų nepersekiotų.

Gyvename nevien sau. Ribojamės ne viena diena. Ateitis mū
sų gyvenime yra didis vilties plotas, kuriame turime nutiesti visą 
savo gyvenimą. Kartas nuo karto užmetame akį ateities link ar 
pajuntame, kad esame pašaukti nevien kasdieninės duonos užda
viniams. Pajuntame, kad mus šaukia platesnis laukas, kad aplink 
mus yra visuomenė — ta širdies, minties ir kraujo visuma, kurioje 
išsiskleidžia kiekvieno mūsų gyvenimas.

Tie, kurie steigė lietuvių jaunimo organizacijas buvo ateities 
rūpintojai. Jie nepasidavė lengvai pagundai — laukti rankas su
dėjus. Jie nepritarė nuomonei, esą ateitis ateina savaime, ir todėl 
beviltiška įsiterpti fatališkos slinkties procesam šiandieną mato
me, jie buvo teisūs. Jų sukurtos Organizacijos dar prieš nepri
klausomos Lietuvos atstatymą tapo ateities varikliais. Jos. su kito
mis jėgomis, užkirto kelią vadinamai fatališkajai ateičiai ir neleido 
Įsigalėti Lietuvoje naikinančioms jėgoms. Jos būrė, formavo ateitį 
ir tai tokią, kurios buvo reikalinga Lietuva. Tiesa, jos negalėjo 
pakreipti daugelio įvykių slinkties, t.y. tų įvykių, kuriuos stūmė 
galingesnės jėgos, bet jos pajėgė suformuoti naują lietuvio tipą, 
idėjiškai paruoštą nepriklausomam gyvenimui. Tai daugelio lie
tuviškų organizacijų nuopelnas. Tegu jos nebuvo vienintelis veiks
nys, formulavęs nepriklausomą lietuvį, tačiau pakankamai svar
bus. Ir šiandieną, žvelgdami į mūsų jaunimo organizacijų praeitį, 
galime konstatuoti, kad jų pagrindiniai sąjūdžiai, nors ir pasida
linę srovėmis, buvo gyvastingi, idėjiškai suinteresuoti, ir niekad 
neatsisakę savo pašaukimo būti ateities daigynais. Jie gyvena idė
jomis, kurias įsisavinę, permetė kitom kartom. Ir dabar mes jomis 
tebegyvename tikėčTami, kad 'jos nenustojo savo formtfŠjamosios 
galios ir tebėra pajėgios kurti naują ateiti.

Tai sakant ypač prisimena lietuviškoji ateitininkija, kuri yra 
senesnė ir už nepriklausomą Lietuvą, atstatytą 1918 m. Šios orga
nizacijos kūrėjai — idealistai jaunuoliai užsimojo formuoti lietuviš
kąją ateiti. Jie tikėjo, kad aktyvi idėjinė veikla yra Lietuvos atei
ties variklis. Pasyvus laukimas buvo gal tinkama laikysena vergi
jos metais, bet ne taua. kai įaulos sujuuo laisvam bei savarauKis- 
kam gyvenimui. Jie neapsiriko. Ateitininkų sąjūdis, gimęs dar 
prieš nepriklausomybės atgavimą, giliai įleido šaknis į besikuriantį 
Lietuvos gyvenimą. Jis dalyvavo ir nepriklausomybės kovose, ir 
valstybės organizavime, ir krašto gerovės kėlime, ir kultūriniame 
kilime, ir dvasiniame atnaujinime. Kitaip tariant, jis. drauge su 
kitais sąjūdžiais, formavo ateiti, kuri išsiskleidė gražiu žedu. Tie
sa, jis šiandieną yra apnaikintas, į katakombas suvarytas, ištremtas, 
tačiau tebegyvas. Ateitininkija. kaip ir kitos organizacijos, gyve
nančios savo idealais, nėra atsižadėjusios ateities. Jos kuria ją net 
ir svetimose žemėse atsidūrusios. Atkilusios čia. šiapus Atlanto, 
jos atgaivino senąją išeiviją, įliejo naujo kraujo ir tuo būdu pra
tęsė laukimo liniją, kurios perspektyvoje bręsta nauja ateitis. Mū
sų ateitininkija. turinti ilgą ir garbingą praeitį, atidavusi savo 
duoklę Lietuvos laisvei ir religiniam tautos atgimimui, užsitarnau
ja netik simpatikų. bet ir priešininkų pagarbos. Dabar atėjo metas 
budėti, kad ta pagarba nebūtų apvilta. Gyrimasis sukrautais laurais 
dar nėra veikimas. Laurai turi ne migdyti, o įpareigoti. Dabarties 
momentas reikalauja naujos ateities formuotojų. Ateitininkai yra 
viena tų organizacijų, kurios visą laiką buvo šaukiamos aukon ir 
kovon, žinoma, nevienodomis aplinkybėmis. Tas šaukimas šiandie
ną anaiptol nėra nutilęs. Ir deja tiems, kurie užuot išgirdę laiko 
šauksmą, pasiduoda viliojančių bei migdančių sirenų balsams. Mo
mentas yra perdaug rimtas, kad galėtume būti kurti. Lietuvos 
ateitis tebėra ir visos ateitininkijos ateitis. Ji turi būti formuojama 
netik okupacijoj, bet ir visame laisvajame pasaulyje. Pr. G.

Mūsų tautiečiai vieno priėmimo proga Įteikia knygą ‘ Palik ašaras Maskvoj” buv. Kanados užs. r. 
min.. dabartiniam liberalų partijas vadui L. B. Pearson. Iš kairės dešinėn: inž. J. Jasinevičius, L. 
B. Pearson, red. A. Rinkūnas ir Vyt. Aušrotas. Nuotrauka "Fednews"

Sava i lės įvykiu t
JAV IR BENDROJI EUROPOS RINKA pereitą savaitę pasirašė 

lutiriĮ dėl sumažinimo Įvežamoms prekėms muito. Supuolimas bu
žo irgi, kad tą pačią savaitę Briusely buvo pasirašyta šešių valstybių 
Jendrosios Rinkos žemės ūkio gaminių bendroji politika. Tai labai 
žvarbios sutartys. ■

Žemės ūkio gaminių sutartis buvo sunkiai pasiekta, nes labai 
±1 r tingi Europos valstybių interesai. Pvz. Vokietijos žemės ūkio 
gaminių kainos daug augštesnės už Prancūzijos, Italijos i 
suiartis, pasirašyta Komoj prieš keturis metus, lietė i 
.aminius ir pasiekė labai- žymi? rezultatų. DėLo Ir -n

i kaip Angliją, prašosi priimamos i ūkinę bentir; y. 
reiicaio su ja ęaryti sutartis. Po aabartinio susitarimo ■ 

Lr padidės. Galutinis ūkinis an-€-—----
SOVIETŲ LĖKTI V 

Italijoj ties amerikiee: 
kūnas sužeistas; gydo.’ 
gomas ligoninėj. Sakc- 
lys, bei Itąiijcs krašto 
terlja. iš! y t j A reika; •

VILNIŠKĖ BYLA SUDOMINS LAISVĄJĮ PASAULI
Staiga ir dramatiškai paaiškėjo’ J.GRlAlS ’ niguipavyko iškasti$250Ą100:-

Tėvo marijono kun. Liudo Povilo-’ Mūsų korespondentas Švedijoj 000 rb., kai oficialus rublio kursas 
nio likimas, kurį pastarųjų metų -------- prilygintas SI.1 dol.. tai iškalbin-
būvvįe dengė prieštaraujančio po- . .. .... . . . gai parodo, kaip patys sovietų pi-
būdžio gandai. Nepriklausomybės ; pagaliau isblas^e: maskvine. iįečįai vertina dolerį. Laikraštis 
laikais šio kunigo vardas buvo?1jI sausio l4 4 la^°’idraugepastebi,jog“Pravdos” mi- 
plačiai žinomas mokykliniam jau- Je’ Pas^utinjarne _Pusl3pyje, ten. ■ njmas •visoks eidamas" yra išsi- 
nimui visoje Lietuvoje. Būdamas kųr paprastai talpinami sovietinio reiškimas. kuriuo oficialiai apibū- 
• šmtimė'io" redaktorių, jis suge- snrendimm. buvo, isspaus- afrikiečių siunčiami do
bė j o pritraukti dideli buri mažu- .ri,av<j2s iPecla}1m,Į ko
jų bendradarbiu, jiems * įdiegti respondentų K. Raspevmo ir A. 
plunksnos meile.' pažadinti'kimv-J Raaz1insko Pranešimas is Vilniaus 
bines jėgas. Užtai jam dėkingas: aPie iie5uvllJ ku,n^ kuri0Je 
turi būti šiandien ir ne vienas so-1 Pafrin,dnilun ka tmamuoju nuro- 
vietinės rašytojų draugijos narys.pytas kun. Povilonis. Šalia jo dar)

kt. Jų 
pnės 
.oės, 
rado 
urnas

kritojungimas bus pasiektas 1939 me
tais, o ligi to laiko bus einama 
palaipsniui šalinant nevienodu
mus ir vienodinant kainas bei

! nuirus.
i Reikės dar sutvarkyti; darbi-
: liukų laisvą judėjimą iš vienos į kad- šniua's. 
valstybės į kitą, transporto reika-; DOMININKONŲ 
lūs ir bendras sutartis su kitomis ■ VALSTYBĖJ i 
valstybėmis. Taigi, jau konkre-; revoliucijos. Nušali 
šiai einama prie politinės vieny- • * ■ " '
tbėS; A'j

Sutartis su JAV dar nėra pil-
■ na, bet jau dabar muitai tam tik- 
jroin prekėm, kaip automobiliai, 
I metalo pramonės prekės ir kt.
mažinami 20%. Su laiku muitai 
bus visai nuimti, kaip to siekia 
Amerikos prezidentas, pateikda
mas savo projektus Kongresui. 
Dabar JAV išveža i šešias Euro
pos valstybes vien grūdų už $250 
mil., o viščiukų į Vokietiją už $30 

; mil. Pr. metais JAV išvežė į Ben-
■ drosios Rinkos valstybes išviso už
$1.100.000.000.

SOVIETŲ ^.iJU.>GOS
MOLOTOVAS DINGO. Ofi

cialiai buvo pranešta, kad Moloto
vas išvažiavo į savo tarnybos vie
tą Austrijoje, bet neatvažiavo. Jo 
nesigirdi ir Maskvoj. Tuo tarpu-se P. Amerikos’valstybėse.Brazi- 
pradėjo sklisti gandai, kad Rusi-:lija, Argentina, Meksika ir Čilė 
joj diktatoriui Chruščiovui jau ■ tam nepritaria. Brazilijos užs. r. 

' ankšta Prieš jį kylą ir armijos -:r'n. Darbas "re ič.ri-o'škes. kad

sau- 
bėg- 
tinis- 
elbė,

' , t dvi 
pre-

• -Idžią 
s jau 
; me
ninu- 
albą. 
ja ir 
vice-

zidentą Balaguer, p: 
gen, Echavarra. 37 ; 
ketino valdyti dikta 
todais. Amerika 
si sustabdyti h 
Staiga ivvko antra rcv> 
prezidentu paskirtas t 
prez. Rafael Bonnely. kuris trau
kia teisman ir gen. Ėchavarrą ir 
buv. prez. Balaguerą. žadama ei
ti teisėtumo keliu. Amerika gra
sinimus atšaukė. z

P. AMERIKOJ TVARKOS
GREIT NEBUS! — Ameri

kos valstybių organizacija šią sa
vaitę posėdžiauja; ir svarsto Ku
bos reikalus. Ame
rikos valstybėms imtis priemonių 
prieš Kubą, kuri palaiko tamprius 
santykius su komunistiniu bloku 
ir veda smarkią propagandą kito-

vanu siuntiniai giminėms už ge- i karininkai. Matyt, ten stalininkų 
i ležinės uždangos. j yra daug, ir eina kova tarp atski-

ii ne aitt pitudiq SruPlli’ Kas laimes? Niekas to NAU JASIS GAULEITERIS . pasakyti negali, nes nežino kas ką
POPOVAS ipirmanugalabysarpasodinsįka-

vieunes rasvtoiu arau«nos narys ’------- ---------------------- -------- i Tuo tarpu Vilniaus byla bruta- Įėjimą. Taip vyksta permainos
Pastarųjų keleriu metu laikotar- suminėta kun. Broniaus Burnei- liai išryškino kitų duomenų įspū-: “ultrademokratinėj valstybėj”, 
ovje kiin Povilonio vardas tiek kos Pavardė ir dviejų vilniečių i di, jog' naujai Maskvos atsiųstas Bet Rusijoj tai ne naujiena. Ir 
pavergtoje tėvvnėje tiek už jos: pasauliečių — Reznickos ir Zis-, Lietuvos gauleiteris Borisas Po- 
r’hn hiivn surištas cii Taikos Ka i manovičiaus. Teisiamieji apkal- povas atvvko su užduotimi pade- 
ralienės garbei pašvęsto dievna- n.e net??sėta vaĮiutf0S Pre'įmonstruoti “kieto kumščio” po- 
mio stataba Klaipėdoje. Atrodė,' k.-vba- bet \r f-v?,iaĮs su ihtlką' Kad ''akaHnes ■1Są3T P°R™GALIJOS + ATSTOVAS
jog režimas, visokeriopai išnaudo-;tiniu komitetu kuri JAV-se ta- gos sritys Chruščiovui teikia di- 
jąs “taikos” žodį, ir šiuo atveju ria™a? suda^n . dėlių rūpesčių, matyti is to^ jog
buvo pilnai patenkintas propa- y?s.ls.be?,- ak^YP.s hrtleriniai ta!-■ 531151° 10-1- d d. Minske jis buvo .
bandine galimvbe tariamai “kul-!kininkar ’ ls uzjuno buvę siun-.specialiai susikvietęs Pabaltijo ir tai Portugalijos vidaus reikalai, 
to laisvei” pademonstruoti Sun- čtami doleriai ir “visokis chla- j Ukrainos partinius vadovus. Nors išėjo iš posėdžio. Afrikos ir Azi- 
kumai staiga iškilo kai darbas mas - visa tai Klaipėdos ku- Lietuvos delegacijai, kaip skelb- jos tautos kaltina Portugaliją, 
buvo atliktas įvairiais keliais pa n^ams PaVyk§ spekuliacinėmis ■ ta, oficialiai vadovavo pirmasis kad ji valdo teroro pagalba. Len- 
siekusios žinias primygtinai mi- j kainomis supirkti 320 tonų ce-[kp sekretorius A Sniečkus, ta- kija ir Bulgarija pasiūlė reikalą 
nėjo kun Povilonio naslaotingą ’ mento, 189 tonas kalkių. 6o.000 Ciau Budinga, jog "Pravaos nuo-; perduoti Saugumo Tarybai, kad 
dingima iš Klaipėdos1 jo suėmi- 8 tonas skardos. 350 kv. traukoje apie Chruščiovą susodin-: nutartų sankcijas Portugalijai, 
ma. o paskutiniu metu net mirti. metrų stiklo. 250 kūb. metrų me- tame prezidiume jo nematyti. Tik ! Afrikiečiai ir azijatai reikalauja 

F ' džio ir kt. statybinės medžiagos, i e- ,-r,rr; H,ir>+; Anrrr>l^; nilnn

. Korespondencijoj gausiai pridėta 
dar iš stalininių laikų žinomų pa
niekos ir neapykantos “epitetų”, 

. aplamai dvasininkams ir sutanai.;
SUŽIURO PROTESTANTAI 
Rašant šias eilutes, neteko ko' 

nors patirti apie pačią bylos eigą, 
mukai arba “igloos" netinka nau- Galimas dalykas, jog režimas ją 
jagimiams. J i apsups įprastine tyla, nes neabe-į

seniau ten vyko ‘dvaro pervers
mai”. Masės tuose perversmuose 
nedalyvauja,

— - ■— - ---- -------- -- -J

JT Garin, svarstant Portuga
lijos kolonijų — Angolos ir Mo
zambiko reikalus, pareiškęs, kad

išėjo iš posėdžio. Afrikos ir Azi-

LEIDO STATYBA.
NEDAVĖ MEDŽIAGOS

Beveik metus trukusi netikru

KAS NAUJO KANADOJE?
IMIGRACIJOS

TAISYKLĖS pakeičiamos i 
nuo vasario 1 d. Panaikinama 
betkokia diskriminacija ir bus įsi
leidžiami Kanadon asmenys re-į 
miantis turimu mokslu, profesi-i 
ja. specialybe bei kitais sugebėji
mais. tinkamais įsikurti Kanadoj.; 
Taipgi bus reikalaujama įrodyti J 
kad busimieji ateiviai turi pakan- j 
karnai lėšų pragyventi kol įsikurs 
arba atvyksta kaip specialistas, 
pakviestas nustatytam darbui. 
Asmenys, turį,specialybę, bet ne
turį lėšų įsikurti, gali būti įlei
džiami Kanadon, jeigu turi globė- - 
jus Kanadoje — Kanados pilie
čius artimus gimines, įskaitant 
uošvį-ę ir sužadėtinį-ę. Atsikvie-! 
timas giminiu irgi vra praplėstas. I y.: L.: . -.ux- ...
varžymų, nors pirmenybė Euro- į koaliciją su jokia partija. Ji ti- jos. valdžios išlaidos sieks iki 
pos kraštams kol kas palikta

formų, tačiau jokių konkrečių pa- ta. Ir tai dėlto, kad eskimų na- 
siūlymų nepadaryta.

premjeras” M. šumauskas regi-įduoti Angolai pilną nepriklauso- 
t Nukelta į 6 psl.) ‘mybę.

P. Amerikos valstybės jieškos bū
dų koegzistuoti (bolševikiška for
mulė!) su Kuba. Dantas nori Ku
bą “neutralizuoti”. Dabartinis 
Brazilijos prez. Goulart savo lai
ku yra smarkiai išgarbinęs raud. 
Kiniją, o Maotsetungą pavadino 
“žmonijos išlaisvintoju”, kuris 
kovoja su JAV imperializmu.

24 VOKIEČIU JURININKAI 
iš R. Vokietijos laivo, atplauku
sio i Maroko, perbėgo i V. Vokie
tijos laivą, prašydami teisės ten 
pasilikti.

OLANDIJOS LAIVAI paskan
dino Indonezijos torpedini laivą 
netoli N. Gvinėjos krantų. 50 jū
rininkų paimti i nelaisvę. Jų lai
vas buvo N. Gvinėjos teritoriniuo
se vandenyse. Atrodo, Indonezi
ja norėjo išlaipinti i N. Gvinėją 
"partizanus-sukilėlius". kurie vė
liau galėtų kelti riaušes ir šaukti, 
kad “čiabuviai” kariauja prieš 

| Olandiją. ■

PRANCŪZIJA PILIETINIO KARO PAVOJUJE
Ar pavyks de Gaulle atsilaikyti?

aidės, šiandien visur ma-į De Gaulle. tačiau. perdaug ne- kilimoatvej jlaikysis kariuome- 
\jotinai gailisi ir to. kas paskelb-; tomos Prancūzijoje ir Alžerijoje, sijaudina ir lieka nepajudinamas nė. Nepaslaptis, kad daug kari- 

KANADOJE PLINTA nauja i ta “Pravdoje". Pasinaudodamos yra OAS. Jos reiškia “Organisa-i savo politiniuose Įsitikinimuose, ninku yra priešingi de Gat lie po-
■ ‘ * ” ’ ’ ’ ’ ' . tarptautinės į tion de PArmėe Secrete” arba i OAS tikslus jis vadina iš mados litikai. Neseniai iš Alžerijos tu-

agentūros kun. Povilonio vardą ir Slaptoji Karinė Organizacija. Jos išėjusiais sapnais. Alžerijai ne- rėjo būti atšauktos Praneūzijon 
Lietuvos katalikų kunigų bylą iš- tikslas — nuversti de (Ltulle ir ^priklausomybę jis žada dar šiais dvi divizijos, bet dėl padidėjusių 
garsino visame pasaulyje. Net pakeisti jį kitu, kuris išlaikytų Al- metais. ’ neramumų, kol kas paliktos. Sa-
protestantiškoje Švedijoje, kur žeriją Prancūzijai. De Gaulie nu- Spėjama, kad OAS turi anie koma, kad daugelis jų karių yra 
katalikams perdaug šimpatijų ne- sistatęs duoti Alžerijai nepriklau- 5.000 aktyvių narių tik Alžerijoj, nusistatė prieš de Gaulle, 
reiškiama, tatai sužadino gyvų at- somybę ir leisti mchomętonams nors jos šalininkų yra daug dau- 
garsių ir priminė plačiosioms ma- patiems sudaryti vyriausybę Tam giau: antra tiek yra Prancūzijoj, 
sems sunkią tikėjimo būklę apla- priešinasi Aižcrijos prancūzai, i Organizacijos vadas gen. Salan

KANADIEČIŲ KARININKŲ
GRUPĖ iš 30 asmenų išvyks- ______ _________ ___ ___ „

ta Ganon padėti apmokyti kariuo- epideminė liga, vad. hepatitas— Maskvos šaltiniu, 
menę. Jie pakviesti Ganos prez. kepenų uždegimas. Sveikatos mi- 
Nkrumah. nisterija praneša, kad užregist

ruota net virš 12.000 susirgimų. 
Liga labai sunki ir gali būti leng
vai užkrečiama. Pagrindinė apsi
saugojimo priemonė — švara.

LIBERALŲ PARTIJA
laimėjo 3 vietas iš 5 Ontario prov. 
papildomuose rinkimuose; kon
servatoriai laimėjo dviejose apy
linkėse su labai maža balsų per
svara. Pvz. Toronte, Eglintono 
apyl., konservatorių atstovas lai- valstybei per metus $300 mil. Tai 
mėjo tik 38 balsų persvara.

____ . . PARTIJA pareiškė, kad atei-i ne už gydytojo patarnavimus. Kai rastis “Dagens Nyheter” nepasi- 
Nei Afrikai, nei Azijai nebėra su-jtvie sudarant vvriausybe nesidėsibus Įjungtos likusios 3 provinci- tenkino vien sausu sovietinės ži-

SVEIKATOS APDRAU1)A. ; 
ivoria 7 provincijose, kainuoja

apdrauda. kuri pakeitė "Blue 
; Cross” ir moka tik už gydymą li-____  .... _v..., .. jas. tiek spauda Įtakingas Stock- 
goninėj bendrose patalpose, "bet holmo liberalinės pakraipos dien-

JEIGU KRISTŲ 
• DE GAULLE .. .
Teroro veiksmai nemažėja ir 

mai Pabaltijy ir ypatingai Lietu- kurių yra 1.100.000. Mahometo- buvo nuteistas mirties bausme už kasdieną kur nors sprogsta bom- 
voje, * nų gi yra net devynis kartus dau- -akių ir šiuo metu slapstosi. Pati bos.žudydamosvaldžiosšalinin-

žinią perdavė tiek švedų radi- giau. . _ OAŠ organizacija yra gerai orga- kus. Mažesniuose miestuose po-
“ - - -- - - - - - - -■ į licija nebepajėgią teroristų su

kontroliuoti. OAS turi savo nariu

kiši, kad nė viena senųjų partijų $500 mil.
j...------- * - i- ■ —’ii ADVOKATE TiTI'LA*?j nesurinks daugumos ir į ją gali 

PARLAMENTO SESIJOS būti kreipiamasi pagalbos

ko su visomis iškilmėmis, tačiau i
nepaliko tokio įspūdžio, kaip VAMZDŽIAI iš Albertos nu- lytiems advokatams, visiškai nu-Į 
anksčiau Sosto kalba, kuri yra vesti į Kaliforniją, kur bus nau- stojo reikšmės. Šiais metais vien | 
skaitoma gen. gubernatoriaus ap- <’Aianms viet pvvėntpiu. Vam?- Ontario prov. tą titulą gavo 112 
vyledrtėt pačius konservatorius;j džių ilgis — 1500 mylių; nutiesi- 
Įtakingas konservatorių minties j mas kainavo $316 mil. 
dienraštis “Globe and Mail” savo •
vedamajame tą kalba pavadino KANADOS ESKIMŲ tarpe vai- 
“tuščių trimitu balsu”. Kanadai kų mirtingumas yra gana augŠtas.
reikia ekonominių ir politinių re- Iš 1000 naujagimių net 230 mirš- prideda Q U.

nios atpasakojimu, bet drauge pa- 
| stebėjo, jog šioji Vilniaus byla

SPĖJAMA: 10.000 NARIŲ nizuota ir finansiškai pajėgi.
OAS organizaciją nėra sena. Ji APMOKAMI TERORISTAI .....

savo teroro veiklą pradėjo 1961 Neseniai sužinota, kad teroro ir policijos eilėse. Įtempimas di- 
m. vasario mėn.. padėdama plas-' veiksmai yra apmokami. Tik už deja ir, atrodo, visi tik laukia, ka
ti kines bombas Paryžiaus laikraš-j sužalojimą yra mokama $20, už da gen. Salan duos ženk Is kovai, 
čio "LcMondc " pastate. Nuo to de Gaulle šalininko nužudymą Ar atsilaikys de Gaulle ir jo ša- 

] esanti pirmoji katalikų kunigų laiko kas naktį tų bombų atrasda- i mokama iki $100. Kiekvienas lininkai? Daug kas snėja, kad 
j “Queen's Counsel” arba Q.C., ku-byla Sov. Sąjungoje. Laikraštis vo visur, kaip prisėta. Jos yra;prancūzų kariuomenės dezerty-itaip.JėigudeGaullebūlųnuvers- 

Į ris suteikiamas kas ’ Kau»)’‘'-I priminė, jog neseniai panašiais sprogusios net penkiuose minis-i ras, prisijungęs prie OAS gauna į tas. valdžią paimtų kariuomenė ir
nės teisingumo ministerio pasiū l ±...... .t ru.—--- ! ~ ikaltinimais buvo teisiami žydų ti- terių butuose, keleto buy minis- 

kybinių organizacijų nariai ir net terių rezidencijose ir daugelyje 
pasmerkti mirti.

advokatu viohas W»v> ’sm^ko ad
vokatas viešai atsisakė tą Q C. pri
imti. Pasak jo, greitai bus garbė 
to titulo neturėti, nes trečdalis vi
sų advokatų po savo pavarde jau

pasmerkti mirti. ' de Gaiillė tarnautojų raštinėse.
Ton pat sakoma, jog Lietuva. Pačiam de Gaulle buvo padėta 

nepaisant komunistinių pastangų bomba ant plento jam pravažiuo- 
kovoti prieš Bažnyčią, tebėra di- jant. bet nesprogo OAS šiuo me
dele persvara katalikų kraštas, tu yra vadovaujamas gen. Raoul 
Švedų laikraštis atkreipė dėmėsi Salan kuris vadovavo "generolų 
dar i du dalykus. Jei “Pravdos” ; sukilimui” 1961 m. balandžio 
tvirtinimas yra teisingas, jog ku-!\mėn,;;<

$100 į mėnesi. Organizacijos na- po to visos kairiosios grunes kar
nai yra pasiskirstę p celes, po 5, tu su komunistais sudarytų vado- 
ar 6 asmenis. Daugiausia yra pa- vaujanti bloką. Nuosaikiu pran- 
bėgėlių iš armijos, svetimšalių le- cūzu vadai ta pramato ir bijo.
gijono. buvusių parašiutininkų ir Jeigu de Gaulle išsilaikys, taps 
šiaip visokių avantiūristų. Į dar kartą Prancūzijos išgelbėto*

Gandai sklinda visoje Prancū- ju. Prancūzija pergyvena pavo- 
zijoje, kad sukilimo diena artėja, jingiausia laikotarpi nuo išsivada- 
Dirva tam yra gana gerai paruoš- i vimo iš Hitlerio priespaudos.
ta. Lieka tik Mausimas, kaip su-! V. K.
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Dabartinis Ateitininkų Federa-i

skelbė atsišaukimą i visus laisvo- firmoje, at-kas nuo 1995 m.
■ • - ■ ** ;  21 M Tnuliui Az-1 rvi

jo pasaulio 
lyvcuti n:: 
m;u s ?. U:
vo atliekami kongresuose ir šuva-
ži.r/

mai
tiži
mus
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APGAULINGAS ATSINAUJINIMO SĄJŪDIS
I Ič CKDITDCmiC:i n. tų, neša proletariatas; jo istorinė

misija esanti žmoniją Įvesti į “pa-;

Čikagos lietuviu vaizdai ir vargai
EDVARDAS BULAITIS

Mažėjant knygų pirkėjų skai-•• . . ■ . I

Žmonijos istorijoje yra buvę į 
labai daug atsinaujinimo sąjū-inr.

! džių, kurie dažnai savo siekiniais; jutimas yra viena ryškiausių mū- 
nelabai skyrėsi nuo marksistinio: |sų laikų žymių. “r‘ 
motyvai dažnai būdavo tie patys kalą ne vien su pažangos sąyoka,' K0Į<> tobulumo pilnumui, uanme 
ir siekimai. Bet vienu požiūriu siejama su Condillac ir apšvietos j Prismunti Naująjį , Postamentą, *k* i km n i -
marksistinis bei socialistinis ju- amžiumi, kuri Įsigalėjo ir vyravo! I““ 
dėjimas gana stipriai skiriasi nuo buržujiniame devyniolikto šimt- kupranugaris pereis per adatos 
kitų reforminių sąjūdžių. Praei*'mėčio liberalizme, šiandien mes}skv "tp np{”' turtuolis natpkR i 
tyje reformatoriai dažniausiai rei- turime reikalą su “istorijos jaus-: 
kalaudavo vidinės žmogaus refor- mu”, kuris yra įsisunkęs ligi pa-

buvo sumuštas 87 metų senumo

at kus, kviesdamas da- , 
:‘c^ vadovybės, rinki- N 
tiįvoje rinkimai būda

Dabartinis Ateitininkų Federa-i Pranas Grušas, gim. 1918 m., mate- 
cijos vadas prof. S. Sužiedėlis pa- ^Į^sjnagistr^, dirba ^N^ingtone

zmtenas Sužiedėlis, gim. 1932 m., fi
losofijos daktaras/ asistentas profeso
rius katalikų un-te Vašingtone, ateiti
ninkas nuo 1946 m.

Jenas šdiiunaš, gini. 1930 m., socio- 
p 

goj Blklniorėje; at-kas nuo 1946 in.
V au. s Vygantas, gim. 1930 m., fi

losofijos daktaras, dirba American Air 
lines bendrovėje, Pax Jtomaha pirmi-, 

i ninkas; ateitininkas nuo 1946 m.
Vkdas Viliamas, gim. 1904 m., filo-

Į Sofijos daktaras, dirba Arktikos insti
tute Vašingtone, at-kas nuo 1920 m.

Juozas Vitėnas, gim. 1912 m., teisės 
mokslų magistras, dirba Amerikos Bal- 

; se: ateitininkas nuo 1928 m.

P^ko kad šis istoriios oa-i žadėtąją žemę”, šia prasme Mark-1 ėiui Čikagoj, didėja premijų skai- šalčio rekordas Tą dieną žymiai 
imas vra’viena ryškiaimū-1« apstoja labai senoje Uadici- Sus tayjųNesenm sUaau buvo Ahaskoje, negu C- 

“Mes turime rei- joje, kurioje turtai kliudo zmogis- r_.sausl° d. — (. ikagiye buvo;
na-zanPAs sąvoką ' kojo tobulumo pilnumui. Galime Reikta $1.000 premija “Draugo pažangos SąvOKa, ramanA knnkiirsn lainiėtniiii .1110-

■ kur vra parašyta, kad greičiau zu^ Kralikauskui. 
N ___ ; ■ __ Netrukus po to “Draugas” pa-
I skylutę, negu turtuolis pateks Į skelbė naujus konkursus: roma- 
} dangaus karalystę. Ta prasme juk n.° poezijos, vėl skirdamas po 
visai natūralu galvoti, kad žmo- tūkstantinę. Beje, vieną iš tų 

^o^ySai^S^ičių Si^ląSu-'TaiJa^^g^tobuUjimą^ vyksta p^ 
formos; žmogaus kančios kalti- mas, kad pasaulis juda, kad žmo-1 to^S^bavo^ibiad Čikagos giedrininkės yrapa-

jo gyvenimo sąlygos. Marksistinis sampratoj iškyla žygiuojantis ko- “ Į1“manui ir clevelando 'Di?vos”
sąjūdis nesuzadmo platesnio vi- lektyvizmas ir visuomenine di-: rivS ant“smrine jega_, no , .

. rnensiia Tai išrvškino Mounier nėjusi istoriją plėtoti per privile- laiKrastis sav° Konkursą, reikią 
vesnes Krizes issauKuavu. Į Esą neužtenka, kad atskiri indivi- ; ?^11®!? klasę. Gal todėl tie, kurie konkursu^nėeu kūriniu Vi 

Turbūt apsprendžiantis fakto- dai gali pasiekti žmogiškumo pil- dideliems ir mažiems
nūs eta buvo nauja žmogaus są- numa; visi žmones tai turi pasiek- ^Hengvaiinema meldžiant, bet nesulau-

naujas .storuos suprati- ti, ir istorija yra zmomjos kelias Į aOTWttMsmoOTg.^ Wte ; tokstantinės k?nkur.
dėmesio. Jiems proletariato isto- sams pačios plaukte plaukia, 
rinė misija tano moraliniu mastu*! ®eie. kalbant apie konkursus, 
kas ėjo su juo, buvo gerą; kas ėjo Ppsimme vienas dalykas, š.m. T 
orieš ji — buvo smerktina. Ko-nr- aprašyme “Romano pre- 
munizmas neviena žavėjo saVo miJa Įteikta torontieciui” kiek ne- 
absoliutumu. Jis reikalavo visiš-! teisingai pristatytas vienas fak- 
kos aukos ir siekė absoliutinių tas. čia buvo rašoma, kad “ Drau- 
tikslų. Proletariato istorinė misi-;Sas apie premijos paskyri- 
ja buvo šventas, neginčijamas da- Kralikauskui slėpė iki sau- 
lykas. Ir tiktai kaip absoliutus są-:,siov^ » 0 v^iau į? paskelbė su- 
jūdis komunizmas galėjo žadėtiPauzy^amas hgsiolmę tradiciją ne- j 
tai, ką jis žadėjo, skelbti laureato pavardės iki pre

savo pažadais jis buvo patrauk-! mijosTteikimo momento .
lūs. čia ir glūdi jo pajėgumas su- . Re?kia Pasakyti, kad tradicija 
vilioti jieškančius šviesuolius. Ko- jau buvo sulaužyta 1961 m.,, kai 
munizmas sugebėjo parodyti Barono laimėjimas ‘Draugo ; 
jiems tokią utopiją, tokią gjwe- D^vo pagarsintas is anksto. Prie 
nimo santvarką, kurios jie ilgėjo- tokio ‘sulaužymo .atrodo, priei
si. Deja, tikrovė pasirodė visai ;ta po to, kai 1958 ir 1959 m; 
kitokia. Vietoj pažadėtosios že- ’Draugo konkurso laimėtojus is 
mės komunizmas pajėgė duoti aPkst° paskelbdavo kiti laikras- 
vergų žemę, “zoologini sodą”, ku- cia1, n01’s pats Draugas tyle-

_____ _ ____ ____ .i tūkstantinių paskyrė Kanados lie- 
turtėlius. Šis faktas gali išaiškin- tuvis — Jonas Tumosa. Žinant,

dinio atsinaujinimo, kaip anksty 
vesnės krizės iššaukdavo

voką ir------j.------------------------- j—------------- .
fraąs. Žmogus nesąs laisvas, bet i žmogiškumo pilnumą. Tą pačią į 7?
i turįs laisvu tapti. Jis turis to siek-' minti radome jau cituotame Mac-
ii ugdydamas savo galias, būtent, Murray: religijoje žmogus pajau- 

i tapdamas žmogumi. Marksas šią čia, kad jis yra visumos dalis. Ir 
t asmens laisvės sąvoką perėmė ir, dar išryškėja kita mintis, būtent;
ant jos pastatė visą savo sistemą? kad žmogaus laisvę, varža gamta 

ši laisvės arba žmogaus sam- ■ ir ekonominės sąlygos. Žmogus 
prata veda i istorijos aptarimą: is-: negali būti žmogumi, kai-jis ken- 
torija yra žmogaus išsilaisvinimo čia badą; jis negali būti žmogumi, 
procesas. Istorija nėra vien tik kai jo veiksmus apsprendžia ne

meilė Įvykių laike, bet yra esminis! turtas. Todėl yra būtina, kad 
.. Visi at-kai raginami atlikti sa-i judėjimas. Istorijos eigoje žmo-i žmogaus kelias i laisvę taip pat

Visiems ^balsuoto- vo balsavimo pareigą. Paskutinė; gus sau laimi laisvę. Kunigas apimtų jo medžiagines gyvenimo 
;Chenu Cross Currents. 1961 m. sąlygas.

UOsę Šlūis laikais tai yra Icgas, dirba socialinėj apsaugos istai 
., g.. -r-';užjoti, nes atstu- 
L’ ’eli. P?. /rrsiesriis ir prak- 

3 :s ‘ū: . s yra atlikti rinki- 
korės;-.outlenciniu keliu. To-, 

kie rinkimai yra drauge at-kų re-! 
gistracija ir patikrinimas, kiek jie į 
drausmingi bei sąmoningi orga
nizacijos nariai.

Visa rinkimų eiga yra kruopš
čiai suorgsnizuota. Vyr. rinkimų 
komisija dirba j’au nuo 1961 m. i 
birželio mėn. 
jams yra išsiuntinėti balsavimo 
lareliai, kurie jau pradeda grįžti 
ątril Kanadoje prašoma juos 
si’’''4’ rinkimų komisijai
adresu: B. Sakalas, 80 Rose-< 
mouį-n Avė., Toronto 4, Ont (JA 
V-bėse -5315 Lothian Rd.. Balti*! 
more 12, Md.). Kas balsavimo la- į 
pelių nebūt’! gavęs, skubiai tesi-i 
kreipia augščiau minėtu adresu,! 
nes "per nėąnsižiūrėiimą galėjo į 
būti rpūr' ”k4as i sarašą ar vokas' 
prj--,-.’-o š4o. Balsuoiant svar-- 
bu pagal rinkimų taisyklių nr. 6 
u:ri’š’Ni P'-Is’.‘btė’o adresą ant

Kandidatų i Federacijos vadus i 
yra Stasys e akis, gim. 1906 m., į 
teis’” dalttaras. dabar Liet, pa
siuntinybės patarėjas Vašingto- i 
ne. Ateiti "?uk^s nuo 1921 m. į

Kandidatai i ■Federacijos v-bą: 
Arvydas jB.3.T?duk?rs, gim. 1934 m.J 

arch, inžiiį^jius. at-kas nucr 1946 m.
Kun. Viktoras Dabušis, gim. 1910 

m., d 
toriu:

data — vasario 1 d Reikia pasakyti, kad tradicija

buvo pagarsintas iš anksto. Prie

i u c h a č e vs k i s, U bo re v i č i u s ir kiti
Sovietinės praeities Įvykiai po 
Stalino mirties iškyla naujoj 
šyirs :• i. E alley yra parašęs kny- 
gą ‘‘The Conspirators”, kurią iš
leido V. Golancz leidykla Lon
done. Ji atskleidžia ligsiol vie
šai nežinotu dalykų. Bene Įdo
miausia knygos dalis yra apie 
valymus ryšima su maršale Tu- 
ęhaėevskio byla, kuri šiuo metu 
saaktuaiėjo; net aiigšti sovietų 
pareigūnai kelia pasmerktųjų 
generolų garbės atstatymo klau-
simą.

Stalinas likvidavo be jokio skir- 
iabartinis Federacijos gen. sekre- tumo VISUS, kuriuos Įtarė, kad jie 
s, at-kas nuo 1927 m. “kada nors” galėjo dalyvauti ak-

šilčiau buvo Aliaskoje, negu Či
kagoje.

Žiemos pradžioje žinovai tvirti
no, kad Čikagoj ši žiema bus švel
ni, nes ešeriai laikosi netoli Miči
gano ežero kranto. Tačiau čia eše
riai gerokai suklaidino žinovus, 
žymiai protingesnius už ešerius.

šalčiai bei sniegas pridarė ne
maža nemalonumų ir Čikagos lie
tuviams, kurie turi daug darbo 
bekasant sniegą ir betraukiant 
Įklimpusius automobilius.

Dirvos" •• o
Amerikos kontinente gyvenan

tieji lietuviai, be abejonės, yra 
nemažai girdėję apie gengsterius, 
kurie Čikagoje turi savo vyriau
sią būstinę ir didžiausią gaują. Po 
trupučiuką su tais gengsteriais 
čia kovojama ir jų “veikla” šiek 
tiek Čikagoje mažėja.

Tačiau Įdomu, o kartu ir juo
kinga. kad dar ir dabar prieš juos 
dreba daugelis žmonių, kurių ran
kose yra priemonės gengsteriams 
sutvarkyti. Neseniai apeliacinis 
teismas panaikino federacinio 
apygardos teismo sprendimą, ku
riuo Čikagos gengsterių “kara
lius” Tony Accardo buvo nuteis
tas 6 metams kalėjimo. Sprendi
mas panaikintas motyvuojant tuo, 
kad teismo prisiekusieji — “ju
ry” gaudavę skaityti laikraščius 
ir teismo posėdžių aprašymai juo
se prisiekusius galėjo šališkai pa
veikti.

Čikagos kriminalinės komisijos 
pirm. Virgil Peterson dėl šio Įvy
kio pareiškė: “Šis sprendimas — 
apeliacinio teismo — yra milžiniš
kas žingsnis atgal kovoje prieš 
gengsterius. Kaip atrodo, dabar 
kiekvienoje byloje bus galima 
rasti priekabių teismo sprendimui 
panaikinti”.

si.
kitokia. Vietoj pažadėtosios že-

mėti, taigi abiem-atvejais bever
čiai?).

VOKIEČIAI RUOŠĖ
KARININKUS RUSIJOJE
Kas tie dokumentai? Reikalas 

siekė gan senus laikus. Dar gyve
nant Leninui, 1922 m. buvo pada
rytas slaptas susitarimas sovietų 
vyriausybės ir vokiečių armijos, 
kurios priekyje stovėjo generolas 
von Seeckt. Be abejonės, tai Įvy
ko su vokiečių vyriausybės prita
rimu. Pagal susitarimą, slaptoji 
celė “Sondergruppe R” vokiečių 
karinėj vadovybėj Įsteigė fiktyvią 
prekybinę bendrovę GEFU su 75 
mil. markių kapitalu ir pavedė ją 
tiesioginei Reichsvvehro žiniai, ši

Kamo” pava-

įcijoj, siekiančioj panakinti stali- 
niškąji despotizmą. Jaunas. labai

i gabus ir ambicingas marš. Tucha- 
} čevskis, turėjo žūti dėl tos pat 
! priežasties, dėl kurios žuvo tiek 
daug inteligentiškų raudonosios 
armijos karininkų. Išliko tik in
dividai be jokio charakterio-ir in
teligencijos, kaip Vorošilovas 
Budiennv..1 ■ .

' RUSIJOS IR VOKIETIJOS 
BENDRAS FRONTAS
Antra vertus, buvo gyvas leni- 

:niškas galvojimas, kad Rusija ir.
Vokietija turi bendrus priešus ir! operacija turėjo 

i iLsą vokiečių ir rusų armi- 
į< 
ti. Tos leniniškos linijos pasekė
jas buvo ir Tuchačevskis.

Tarp Stalino ir Tuchačevskio 
nuomonės skyrėsi. Tuchačevskis 
tikėjo i Hitlerio i

ir

Draugo” konkurso laimėtojus iš

riarne nei laisvei, nei lygybei, nei 
brolybei nėra vietos. Daugelis in
telektualų. tai pamatę, susiorien
tavo ir pasitraukė. Kiti gi bando 
’i taisyti, o treti simpatizuoja ir 
toliau, nes arba turi iš to naudos, 
arba intelektualinio naivumo au
kos.

davo. ■ -
— šiais laikais, kai atominės bei 

kitos paslaptys lengvai išgauna
mos, premijų laimėtojų išlaiky
mas. atrodo, nėra nė kiek leng
vesnis. O dėl kiek pavėluoto šių 
metu premijos laimėtojo paskel
bimo “Drauge” netenka stebėtis, | Čikagos lietuviai ir žiemos me-

Drauge” 3-4 dienų senumo,tu turi progą sekti futbolo žaidi- 
yra skaitomos “šviežiomis”, i mus. Tik žiemos laikotarpyje fut- 

• - bolas žaidžiamas ne lauke, o di-
čikagiečius buvo prislėgęs snie- džiulėje salėje. Tiesa, čia futbolo 

! gas ir šaltis. Nors žiema dar nėra taisyklės kiek pakeistos, tačiau iš 
Įpusėjusi, tačiau sniego - iškrito kitos pusės, pats žaidimas yra. ido- 
jau daugiau negu vidutiniškai

nes

Dirbtiniu dantų 
atsipalaidavimo 
nereikią bijoti

Dcugelis turinčiu^dirbtiniu!; dantisankstesniais- metais. Taip pat ir] 
nemalonumu, kai proicsTeic iškloto, is- v v x

jr pradeda slankioti tik negeru t -S21C10 OtZVil^lU JO DUtil CtaUgiaU, Į 

. .- j. . , - , , - a GEFU istei0^ ail° vokiečiu-so ' neatsitiktu. Tik trvput: užduikirkits fašteeth, i negu pel visą žiemos laikotarpi i
os turi glaudžiai benaradarbiau-* .. ~ Įsiei^ -a wKiecia so jOrn,;n=u (fce rūgšties) ant jūsų dirb- onkečianVietų įmonių Visoje Sov. S-goję ir tiriu dantų. Jie* geriau laikysis ir jūs daug austau.

■ -n—iain bnhi irstfi-vn poto9;°u Neatsiras rūgščiu. Dings Temperatūra čikago e buvo pa-^a.’ejo gamyoą tankų, lėktuvų, "plekšteliu kvapas“. Reikalaukite FAŠTEETH c:pl.nc: 1 =0 P j,. 1A Hpovandeninių laivų, sunkiosios ar-; kiekviono’e cheminių geminių parduotuvėje, i b-eivusi 1U 1 11 oauoiu u. via 

ūlerijos ir kt. karinio invento-| 
NL-J- Į Hitlerio užsimojimą riaus- Gaminiais pasidalindavo ■ 
smogti Rusijai. O kelią Hitleriui raudonoji armija ir Rejchswe,li

nes sąjungininkų komisijos Vo-

įmesiiis bei gyvesnis, nes aikštė 
lyra mažesnė ir rungtynių laikas 
j trumpesnis. Žaidėju irgi yra ma
žiau — vietoje 11, tik 7.

šiose pirmenybėse dalyvauja ir 
lietuvių komanda — Lituanica - 
Liths, kuri žaidžia augštoje divi
zijoje (yra dvi divizijos — augš- 
toji ir I — po 8 komandas). Pir
mose šio sezono rungtynėse Litu- 
anica 1 susitikima laimėjo ir 1 
baigė lygiomis.

Lenkiškoj ir nelenkiškoj litera-j visos tautos laisvę 19 ir 20 §.. pa- šių eilučių autoriui teko ste-

! re nemalonumų,
i stystc c
. i’ics//e.ttsJe

neatsitiktų. Tik fru
> • «■ y ■ i , . ■; ■ . > *

Kitas taikos apaštalas
grasina ginklais

Indonezijos Sukarno, kuriam' nriklausyti, nors pastariesiems
prieš pora metu Maskvoje buvo į tas visiškai nesvaru. Negi gali- smogti Rusijai. O kelią Hitleriui rauuvuvji
prisegtas Lenino taikos medalis,Ima akmens amžiaus kiltis• paso-1 užkirsti gali tik vokiečių genero- ras. Tuo budu, nežiūrint kontroli-
ruošiasi užimti vakarinę N. Gvi-į dinti JT? šiais metais Olandija p*i; nuversdami visą Hitlerio vai- n rneu-i^ u»utw xa». v „ ...
nėją, kurią jau 300 metų valdo uori išleisti $25 mil. N-.-Gvinėjos dzią. Tuo tarpu Stalinas tvirtino,įK®tC‘Stieg Dar?prSAtaroj dažnai kalbama apie lenkus’sirodė morališkai pranašesni už bėti abejas rungtynes. Tada lau- 
olandai. Atrodo, kad Nehru pada-i’r’ltūrai nakelti, bet tai tik sązi-< sad hitleriškas antikomunistinis.^''rfau1° -l„a™es parągraius. s 17 š. šlėktas. Riteriško gusaro mi-! ke buvo salta ir pnsnigta, o čia
rė tik pradžią, užimdamas Goa. nės kapitalas, pasirodęs pervėlai. atspalvis turi tik propagandinę Į io<? Praeitis ^kurioie iš tas es?s Maidingas- Klaidingas! virš 2.000 žiūrovų ragino jų pa-
- - ..... ................................. ■ ■ - ■ ™ tavo

olandai. Atrodo, kad Nehru pada mlfūrm nakelti, bet. tai tik sąži-

Panašių “išlaisvinimo” užgrobi
mų gali būti ir daugiau, nes pa
gal ‘‘Nehru Įstatymą”, betkokia 
kolohihė teritorija gali būti pa- ir Afrikos-Azijos blokui. Jeigu 
imta jėga kaimyninės valstybės, į Olandijai pavyks išsilaikyti. In*} 
jeigd ji to nori. Šiuo metu visame d 
pasaulyje yra net 36 panašios vie-i sistatymas dar labiau sustiprės, 
tovės. kurios, pagal tą taisyklę ga- ’ v
Ii būti užimtos.

N. Gvinėjos klimatas yra vie
nas žemė labai bloga,
beveik tik vienos pelkės ir kalnai. 
Žemės turtų irgi nėra. 700.000 
vielinių gyventojų, vadinamų pa- kų”. 
puasų neturi jr’““ 
yra v; ,;.?i ri:.gyviausių visame 
pas

t0 nepajėgtų. , . _ . v
Indonezijai laimėjus, padėka Hitleri. Išvada aiški: Tuchačevs- 

eks S’ov. Sąjungai, Raud. Kinijai k-s buvo nepageidaujamas nei 
- - - - - - - dalinsi nei Hitleriui. Be to, Hit- 

ris. prisidėdamas prie Tucha- 
ionezijos priešvakarietiškas nu- čevsk-o likvidacijos, sudavė stip- 

•------------.... ... :ru snvjįgį j0 (Tuchačevskio) stip-
i riems partneriams — senos vokie- 
i čių mokyklos generolams—Blom
berg, von Fritsch, Beck.

SĄMOKSLAS SUNAIKINTI 
TŪCHAČEVSKĮ
1936 m. pabaigoj, baltagvardie- 

:is generolas Skoblin, ilgesnį lai- 
<ą bendradarbiavęs su Gestapu, 

i pranešė “sonderdiensto” viršinin-

;:yrrą: lakūnų mokyklos buvo Li-įkyla “riteriškas ulonas”, pilnas;- P v 
“?eke ir Borysoglebske. šarvuo-} sentimentalumo. Pastaruoju lai--

— Kazanėj, artilerijos —Lu- ku, ši nažiūra susilaukė savikriti-j 
’"ėj. Instruktoriai buvo vokie-'kos. Rašytoja Hanna Malewska! 
Vai, mokiniai— vokiečiai ir ru-i Krokuvos laikraštyje “Tygodnik 
saL Per metus tos mokyklos pa- Oowszeehny” kritikuoja plačiai i 

pasklidusi mitą sentimentalaus: 
lenko riterio, tapusio netgi kari
katūra. Jos nuomone, “ulono” ti
pas esąs klaidingas ir istoriškai 
nepagristas. Tą straipsni pastebė
jo lenkų išeivių spauda ir ji per
spausdino be komentarų. Pasak 
Autorės, lenkų riteriškumas esąs 
išpūstas ir nepagristas istorine 
tikrove. Lenkijos istorija buvusi 
skirtinga nuo mitologinio ir lite
ratūrinio idealo. Ypač pasižymė
jęs legendiniu pobūdžiu 19 š., 
nors panašių pastangų netrūkę ir 
seniau. Jau Niemcewicz prisidė- 

Rbanncsbureas P Afrika —' asmenų bendrame pasitarime Haus parodyti:’ tuometirfi^ Šov. ries prie istorijos sulegendinimo. 
as'n-sunranta' Dvidešimties metu negrui buvo 1937 ni. buvo nutarta Tuchačevs- ^os štabo viršininkas Tucha-: Tam pat Sienkiewicz sukūręs su-as nesupranta, uviaes^mties metų negrui buvo sanaikinti Tam buvo tik vię- čevskis pademonstravo vokiečių .ddealintą senovinio lenko tipą. 17

nas kelias: žinios apie Tuchačevs- "enerolui von Kammerstein ma-j š. lenkai romantikų buvo laikomi
kio rvšius su vokiečiu Generolais t sini parašiutininku puolimą. Sve- riteriškos dvasios ikūnytojais, 
.un pasiekti Stalina « neįtartu ėiąstuo labai pasin^oj%nes ve- nors a± nesate atstoeau? ri-

ss Kinijoje
Sušvelnėjus politiniam apmo

kymui Kinijoje atsirado “bytni- 
Jaunuoliai nešioja ilgus.

neturi jokios kultūros ir niaukus, mergaitės apsirengusios :
. ri j'yviausių visame."?k'.riędškaL būriuojasi kavinė-: ■
y>. Jie medžio ja -dar su se iršoka vakarietiškus šokius pa- ii . tT „
s ir ak;sens kirviais, dau-'gal plokšteliu muziką. Komunistu; Heyanchui, kad Tuchacevs- 
u vu izoliuoti slėniuose ir policija i juos žiūri su nepasiti-is. susiriso su Paryžiaus rusų 
vvenrnę nėra matę euro- kėjimu. bet kol kas dar palieka! emigrentais ir vokiecių genero- 
Df-^ūlis iu užsiima dar -ahyb^e ilais. Heydrich pranese Himmle-
r ' .žiniimu ir kanibaliz- '  ! riui, o šis — Hitleriui. Šių trijų

mu. Vartojama daugiau kaip 400 Jchannesburgas. P. Afrika. —Į asmenų bendrame 
kar::.', ’ niek;

Tas džiunglių kampas tapo pro- mi cisti 8 lazdos kirčiai už tai, 
ble m. Į kurią Įsivėlė Australija,»kad pro šalį einančiai baltajai mo- 
JAV ir komunistųiis blokas, ne-’teriai pąsakė: “Kokios gražios jū- 
skaitant Ol<

Olandai nori, kad vietiniai gy- bausmė proporcinga nusikalti- 
verdojai pasisakytų, kam jie nori :ui.

savo

ki sunaikinti. Tam buvo tik vię

ti

įvairus siuntiniai
Į LIETUVĄ. LATVIJA, ESTIJĄ, UKRAINĄ ir U.S.S.R.

Si«n-. lame g) /V ® A cTTI I sudarytus ir apdraustus įvai-
pap asta ir N SA W 8 w rius siuntinius.

Turime pardavimui Įvairių medžiagų ir kitų prekių.

Tain pat siunčiame iš Europos valstybių AKORDEONUS, SIUVAMAS 
MASINAS, INVALIDAMS KĖDES, LAIKRODŽIUS. MAISTĄ ir kitką.

Gyvena ne Toronte, prašome savo sudarytus iki 17 svarų gryno svo
rio siuntinius, bei užsakymus reikmenims iš Europos valstybių, siųsti 
mums paštu ar ekspresu. Apmokėsite gavę mūsų pranešimą.

. V g.? -'irTiavn/.a- grcii as ir ir

• --'f

BALTIC EXPORTING CO.
849 College St., Toronto, Ont.. Canada. Telefonas LE. L3098

105 Cannon St. E„ Hamilton. Ont. Tel. JA. R6686. Ponia V. Jaraitfe. 
St.. Sodbnrv Ont Tel. OS. 3-5S15. Ponia M. VenskevVfcnė.

D.Ą ItP.O VAI. \NPOS- pirmadieniais penktadieniais nuo 9 vai 
rv- ki 7 vai vsk. šeštadieniais— nuo 9 vai. rvfo iki 5 vai. vak.

SAVTNINKAI S. Ir A. KALCZA

ruošdavo apie 800 vokiečių kari
ninkų. Iš kitus pusės, eilė sovietų 
karininkų atliko karinį apmoky
mą Vokietijos teritorijoj, kaip 
ivz. žymusis maršalas Žukovas.

Glaudaus bendradarbiavimo 
ženklan, Sov. S-gos vyriausybė 
Mdo vokiečių generolams praves
ti savo žemėje naujų technikos iš
radimų bandymus. Antai, vėliau 
pagarsėjęs gen. Guderian praves
davo Ukrainoj manevrus, daly
vaujant, šarvuočių daliniams. Tai 
buvo pirmas “Blitzkriegs’įbandy- 

i mas. Bet ir Rusija turėjo ši tą įdo-

Esą atėjo laikas nusikratyti mi- lietuvių grupė, susimetusi vieną- 
tais ir pažvelgti praeitin realio- me krašte, ragino savuosius. Kas 

i mis akimis. Reikią leisti praeities pusė valandos besikeičiančios ko- 
žmonėms atsikelti iš kaltinamųjų mandos nedavė progos nuobo- 

. - aukštinamųjų suolo ir pasirody- džiauti: vertė stebėti naujus žai- 
|ti nemeluotoje tikrovėje — ne dėjus ir jų naujas kombinacijas, 
fantastinėj, ne paminklinėj, o ~ 
kasdieninėj. Ikišiol praeities žmo- mių momentų, turėtų neužmiršti 
nės buvę ištempti tarp dviejų sekmadienių popietėmis atsilan- 
kraštutinumų — riteriškumo ir kyti i Chicago Avenue Armory 
niekšybės.

Taigi, kas nori pamatyti ido-

patalpas.

Rūkantieji nenusigando

”-<?os štabo viršininkas Tucha-: Taip pat Sienkiewicz sukūręs su- 
čevskis pademonstravo vokiečių jdealintą senovinio lenko tipą. 17

kio ryšius su vokiečių generolais į sini parašiutininkų puolimą. Sve- riteriškos dvasios ikūnytojais, 

šaltinių. Heydrich pasistengė’, kiečiu armija perėmė iš Sov. Są- teriškumui. Tiesa, jau ir tada bu- 
kad apie tai sužinotu Prancūzijos ūir^os masinio parašiutininkų vo apdainuoti mūšiai kūrinyje 
m i n. pirm Daladier ir čekoslo- puolimo taktiką, pritaikindama “Woiny Chocimskie”,tačiau kas- 
vakijos prezidentas Benešąs. Kaip! i? II D- kare ir dar prieš tą pačią dieninis gyvenimas ėjęs, savo ke-
min. pirm. Daladier ir čekoslo- puolimo taktiką, pritaikindama

ir reikėjo laukti. Daladier prane- cov. Sąjungą, 
šė sovietų ambasadoriui Paryžiu-

j je. o Benešąs -— Prahoje, žinios
■ dar buvo “pateptos” informaci
jom, kad Tuchačevskis, susitaręs

Woiny Chocimskie”, tačiau kas

liu. Anuo metu tautinė poezija 
lenku gyvenime nedaug tereišku- 
si. Militarinė dvasia tada neturė
jusi iokio vaidmens. Garsas ir

Kalbos apie vėžio ligos pavojų 
rūkantiems neišgąsdino, ir taba
ko verslas klest i kaip klėstė j ęs. 
JAV ir Kanadoje per metus surū
koma virš 500 bilijonų cigarečių. 
Rūkantieji Įvairiai reagavo: vieni 
toms kalboms netikėjo, kiti tikė
jo. bet nekreipė dėmesio, treti ne
galėjo mesti rūkę.

Tyrimai betgi rodo, kad rūkan
tieji daug lengviau suserga vėžiu. 
Vien JAV per metus nuo plaučių 
vėžio miršta 35.000 asmenų. Iš

TUCHAČEVSKIS SU 
UBOREVIČIU BERLYNE
Glaudaus bendradarbiavimo garbė — augščiausios karinio ko- 

laiaviai jyj jv, a utnavv ▼ onio xvcii ia į ucivov uviyucd, Hld/.ldUdldl MUv O i 

su lietuviu generolu Uborevičiu ir; vertinamos. Jos iškilusios žymiai 
Tri<iru lankėsi Berlyne. Tai buvo Į vėliau — su Napoleono ląimėji- 

n_ _____ _ _______ 1928 m. pabaigoj, taigi tuo metu,!mais. W. Lozinski. “Prawem i le-
Viskas buvo paremta “doku- tani tikrose Vakaru sferose v om” autorius, net apgailestavo, 

mentąis”. Heydricho agentas Pra buvo keliama mintis, pulti Sov. kad senovės lenkai dažnai užpul- 
hoje pasiūlė juos vienam Benešo Sąjungą bendrom Anglijos, Pran- dinėdavę kaimynus, kariavę ir ne- Į 
patikėtiniui, kuris apie tai prane- cūzijos ir Vokietijos jėgom, 
še NKVD rezidentui Berlyne Iz- 
railovičiui. Pastarasis tuoj pat sė
do i Maskvos lėktuvą ir netrukus 

i sugrįžo iš Sov. Sąjungos sostinės 
į i Berlyną jau su specialiu Ježovo, 
’ tuometinio NKVD viršininko, na- 
'4’ketiniu. Kad nesukeltų Įtarimo, 
Heydrichas už dokumentus pa- .......................... .. . _ . .........
prašė 3 mil. rb. Per 2 vai. visos karine valdžia, kuri glaudžiai ben- ras, ulono pirmtakas, tikrovėje! 
finansinės transakcijos buvo su- dradarbiautu su Vokietija. Tačiau neegzistavo. Lenkijadaugkaria- 
tvarkytos. Ježovo patikėtinis gale-Į tų planų sąlygos, pagal Tucha- vo. bet karinė tarnyba niekad nė
jo grįžti jau su dokumentais Į čėvski. yra taika ir Sov. S-gos ne- buvo populiari. Nepatenkintieji Į 
Maskvą. Tie visi dokumentai vė- liečiamybė. Priešingu atveju, taika. buvo laikomi artimais už-i 

’ liau buvo panaudoti Tuchačevs- i kiekvienas Rusijos užpuolimas su* " 
kiui nuteisti mirties bausme. (Pa-Artinsiąs visus natri jotus be jokiu 
staba: kiek vėliau, jau karo me-, naji'inin ’siti’rinimų ir tuo būdu 

bu. pasirodė, kad sovietiški mb ' sušrinrinsias sovietinę valdžią.
i liai-banknotai, kuriuos vokiečiai Von Seeckt buvo lengvai įti- 
!gavo už tariamai slaptus doku- kintas. Jau anksčiau jis buvo di- 
i mentus, buvo netikri arba atžy- (Nukelta j 6 psl.)

su vokiečių generolais, ruošia la’kotarpyje Tuchačevskis kartu i dekso dorybės, mažiausiai buvo 
norvėrsmą Rusijoj, planuoja pa- 1.......

įkeisti komunistinę santvarką ir 
Įvesti generolų diktatūrą.

sistengę susitarti. Garsieji het- 
manai — kariai buvo laikomi ka
riniais respublikos valdininkais, 
k'’ri u pareiga buvo rūpintis res
publikos saugumu, o ne savo as
menine garbe. Išsigimusi karinė

Tuchačevskis ir jo du draugai 
♦arėsi su von Seecktu ir von Ham- 
mersteinu, norėdami Vokietiją 
atitraukti nuo bendradarbiavimo 
su Vakarais Jie įtikinančiai įro
dinėjo, kad raudonojoj armijos Į garbė, kurt pasireiškia pvz. da- 
vra slaptas nutarimas nuversti j bartinė j Alžerijoj, nebuvusi pri
dalino diktatūrą ir pakeisti ją imta. Taipgi romantiškasis gusa-

Von Seeckt buvo lengvai iti-

(Nukelta j 6 psl.)

nuolikams. banditams. Tokių ri-j 
‘erių, kokius vaizdavo Sienkie-į 
wicz. visai nebuvo. 17 š. lenkai 
nasižymėio ne karingumu, o lais- i 
vės troškimu. Smūgius ir garsios 
mirties jieškojimą laikė jie nesą
mone. Žmonės, stoją i kovą už

mirštančių plaučių vėžiu, net 90 
% yra rūkantieji.

Didžiausia vėžiui priežastis — 
cigaretės degimo karštis. Jeigu 
degančios cigaretės temperatūrą 
būtų galima sumažinti, tai ir su
sirgti vėžiu pavojus sumažėtų.

Kad rūkantieji greičiau suser
ga vėžiu, šiandien mažai kas abe
joja. Tabako firmos išleidžia mil
žiniškas sumas tyrimams, kad iš
rastų nepavojingą cigaretę.

Mohawk Furniture ™
137 RONCESVALLES AVĖ.
Telefonas 537-1442
Atidaryta nuo 10 tai, ryto 
iki 10 vai. vakaro.

2448 DANFORTH AVĖ.
Telefonas OX. 9-4444
Atidaryta nuo 9 vai. ryto 

iki 9 vai. vakaro.

TIESIOG Iš BALDŲ PARODOS 
1962 metų MODELIAI 

yra išstatyti abiejose krautuvėse, 
nupirkti 5 fabrikų visi baldai 

ir parduodami 
labai nupigintomis kainomis. 

Didelis pasirinkimas. |

Geriausio progo įsigyti 
naujausios modos baldus.

Valome, taisome ir atremontaojame Įvairios baldos. 
Kviečiame visos atsilankyti netik iš Toronto, bet ir plačių apylinkių.
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VOKIŠKA PAŽIŪRA Į
DABARTINĮ PABALTIJĮ

BNN 1961. XI. 29. rašo: “Tarp Įsė turėjo likti savo gimtinėse; to- W Kanadon reikia pradėti nuo 
1918 ir 1920 metų atsirado mažos I ji masė buvo maišoma su iš Ru- Pra<izl<>s XX s > pneš rusų-japonų 
Pohoitii^ voietvkn, Lietuva,'sijos atvežtaisiais žmonėmis, ku- Rarą. Lietuvis; tada, kad ir mažai

TRYS LIETUVIŲ ATEIVIŲ BANGOS KANADOJE
Kalbant apie lietuvių imigraci-Į

Pabaltijo valstybes —
Latvija ir Estija ir tai ne be vo- rie turėjo ją pamokyti “naujo gy- 
kiečių karinės pagalbos. Tos vals- venimo”, tačiau niekad nebuvo 
lybės visų pirma susilpnino savo visiškai sėkminga ši pamaišymo 
vokišką aristokratiją — vokiečių politika: po Stalino mirties pa- 
baronus, kuriems 1861 m. caro lengva buvo leidžiama ištremtie- 
ukazu buvo tas titulas suteiktas: siems grįžti namo, žinoma, tiems, 
iš baronų bemaž visai buvo atimta kurie liko gyvi. Galima spėti, kad 
žemė, bet vokiečių mažuma suge- Kremlius laukė dėkingumo iš pa- 
bėjo greit prisitaikyti prie naujų leistųjų iš katorgos pabaltiečių. 
sąlygų ir greit užėmė garbingas ir bet tokio dėkingumo nesulaukė. 
svarbias pozicijas prekyboje bei nes kas galėtų begalini kentėjimą 
ekonomijoje. Tai matyt iš tų ir pažeminimą, tą nutautinimo 
spragų, kurios kilo dėl vokiečių; pavyzdi užmiršti! Lietuvoje prie 
repatrijacijos iš sovietų "Įtakos to prisideda religinis, daugiausia 
sferon“ atitekusių Pabaltijo kraš-' Katalikų Bažnyčios, persekioji- 
tų. Bet tos trys mažos tautos jau mas. kurios kunigai pastaruoju 
seniai turi savo inteligetniją, iš-1 laiku yrą ypatingai išstatyti per
auklėtą vokiečių mokyklose bei sekiojimo bangai, kuri jau yra pa- 
vokiškos kultūros Įtakoje. įsireiškusi kelių kunigų nužudy- 

Kai Sovietų Sąjunga po išprie- mais. ? * . . • .
vartautu kariniu bazių ir po vos r _ _ __  _ _
pridengtų pučų’ 1940 m. ręnge gentų “šeimos narių”didėjančių

Daugelio rehabilituotų inteli-
galą tų kraštų nepriklausomybei, 
pirmoj eilėj pasirūpino jų inteli
gentiją išvežti iš jos gimtųjų 
kraštų į Rusijos gilumą. Vokiečių 
okupacija buvo nutraukusi ši pro- duot i ’ senoms

suprato tikrą tautinį idealą, neno
rėjo eiti Į rusų kariuomenę tar
nauti ir už svetimus reikalus ka
riauti. Bėgo i Prūsus. Vokietiją. 
Angliją ir pagalia u pasiekė Ka
nadą.

Bet tokių buvo nedaug, o ir tie 
buvo mažai prasilavinę — pamo
kyti kaimo “daraktoriaus” skaity
ti ir rašyti arba tik motinos prie 
ratelio su “ascipulka” iš elemen
toriaus.

Tokiu būdu pirmieji lietuviai 
nei negalėjo tautinėj, kultūrinėj 
bei dvasinėj veikloj pasireikšti. 
Vienok tai buvo geri. teisingi ir 
sąžiningi žmonės. Dabar jau tie 
pirmieji lietuviai ateiviai ko ne 
visi kapuose po šalta velėna ilsi
si. Likę jų vaikai jau susenėjų ir 
anūkai subrendę. Jie Į Kanados 
gy ve nimą i r kalbą Įsilieję sau gy
vena.

RAŠTINGŲ ATEIVIŲ

i nius reikalus. Juk geriau šiltame 
kambary sėdėti ir kitus agituoti, 
negu važiuoti kur i miškusme- 

Įkurdinta šv. Jono Krikštytojo pa- džių kirsti.
rapija. Pirmas parapijos steigėjas

V . SI B U LIS

Aiškesnės rusinimo sąvokos bej ieškant
. .'AL. G1MANTAS

rapija. Pirmas parapijos steigėjas Stambiausia tuo laiku Sūnų ir 
buvo kun. Gervickas, atvykęs iš Dukterų dr-ja turėjo sugriūti. Pa- 
JAV. Bet ne po ilgo laiko parapi- doresni ir susipratę nariai tą dr-ją 
jos vadovybė liko pavesta kun. K. paliko ir po kurio laiko Įkūrė 
Baronui. Parapijos organizavime SLA pašalpos kuopą.
ir bažnytėlės atremontavime pasi-1 .
žymėjo Danielius, kaip namų sta- TREČIOJI ATEIVIŲ BANGA 
tybos kontraktorius. Didžiumos: Šie lietuviai sudaro daug dides- 
visų Toronto lietuvių jis buvo my- ni skaičių už anas dvi. Jie važiavo 
limas: žmogus. a?--. i į "ši kraštą j ieškodami ne kokios

Kun. K. Baronas buvo sąžinin- piniginės ar turtu laimės, o gel- 
gas ir žmonėms daug gero pada- bedami savo gyvybę. Rusiškasis 
rė. Bet jam buvo persunkus dar- komunizmas netik kad visą tautą 
bas parapijai vadovauti, bažnytė-: pavergė, bet ir geriausius jos su
les remontą vesti ir kleboniją sta- nūs ir dukras žudė ir trėmė i to- 
tyti. Be to. užėjo krizė. Lietuvių įima Sibirą, šie lietuviai tai ne 
tarpe Įsigalėjo politinis susiskal- eiliniai, bet didžiumoj augštą 
dymas. Tuo laiku atvyko klebo- mokslą baigė ir buvę Lietuvos 
nauti kun. Pr. Garmus iš JAV. mokslo ir kultūros nešėjai. O ko-
Jis buvo augšto mokslo, geros iš-, ki didelį įnašą i Kanados kraštą ir I j.,, pačio diktatoriaus žodžiais

Nors mūsų spaudoje neretai i riuose esą ne vien filologijos, bet 
galima užtikti pastabų apie būti- ‘ir. kalbos filosofijos, pagristos 
nvbę skirti sovietizmą nuo rusi- -Marksu. Engelsu Leninu, Stali- 

. T■. -?■-.... i nu. Knygos išvada tokia: tautos 
dažnai pateikta TakTuT rodančius1'kalba nekinta nuo kapitalizmo 
dažnai pateikia laKtus, rodančius, d j j socializmo isigalėji- 
kad visos sovietuos vardu tei;a ^o; ateit v ji. kai
ka?1SaliSC1EurS i visame pasauly bus įsigalėjęs ko- 
ka& imperializmas. Kaikunomis, unizmas esą paiengva pradės 
progomis to net nevengiama slep- < fo m tis DaluMnė kalba kuri ti. Štai sovietinės misijos Junęi- Į či Į įaįko
nėse Tautose vienas narys, kalbė
damas amerikinei televizijos au- autoriaus, mums reikėtų aiškes

nio rusinimo apibendrinimo. Vie-
-°S P A uB“
miršo ar sąmoningai, nors kitais XLl'LTkMwmsTaiLn'iolynu 
S‘Skn n£ “L Ialfabetą lietuviams pakeisti. gĮaž'-

pastangomis buvo užbaigtas sve
tainės Įrengimas ir pastatyta kle
bonija. ■ V/'.-- V.?'’

PIRMA KARTA LIETUVOS
HIMNAS PER RADIJĄ

mastu bando veikti dvasinėje sri- RAŠTINGU ATEIVIŲ
tyje su tautišku atspalviu. Iš so- BANGA
vietų pusės jau Įspėjama nepasi- Antra lietuvių ateivių banga i

koncepcijoms . Kanadą, ypač i Toronto miestą, I Klebono kun. Pr. Garmaus ir
cesą, kuris po karo toliau buvo taigi tautiniam “egoizmui”, jo ne- prasidėjo jau po I D. karo iš ne- vargonininko A. Motiejūno inįcia- 
vykdomas: karininkai, mokytojai, sugestijonuoti darbo žmonėms; priklausomos Lietuvos valstybės, tyva pirmą kartą Kanados istori-
technikai, politikai buvo naktimis Įspėjama saugotis “dvilypių sie-ĮTai buvo 1924-1930 m. šie lietu- 
suimami ir dažniausiai skyrium lų”, t.y; tokių, kurie ir prieš ko 1 • • • ’ • ’ ■
nuo savo šeimų, išvežami į skir- muniznią veikia ir oficialiai ji re 
tingas vietas. Tik beformiška ma-’mia”. J. Gs.

MOTERIS PASIKEPUSIAME 
DABARTIES GYVENIME

i viai buvo daugiausia buvę Lietu- 
! vos kariai ir dalyviai kovose už 
Lietuvos laisvę ir nepriklausomy
bę. Jie jau daug kuo buvo skirtin
gi nuo pirmųjų. Beveik visi mo- 

i kėjo skaityti ir rašyti. Kaikurie 
į buvo net vieną kitą gimnazijos 
klasę baigę ir turėję tarnybas.

i Pvz. buvę necenzuoti kaimo mo- 
i ky to jai, nekvalifikuoti valsčių ar
ba kariuomenės kuopų raštinin-

joj radijo bangomis nuskambėjo 
Lietuvos himnas ir liaudies dai
nos. Rytojaus dieną visi didieji 
Toronto dienraščiai gražiai atsi
liepė, įvertindami Lietuvos kul
tūrą ir meną, pirmą kartą Įneštą 
i kanadiečių gyvenimą.

Tuo laikotarpiu kultūrinės, pa
šalpos ir labdaros organizacijos 
gražiai pradėjo veikti. Šv. Jono 
Kr. pašalpinė dr-ja ir Sūnų ir 
Dukterų dr-ja. (Jos abi a t si rado iš

bėjusi kurdas , -n^aiaau” - ^‘^pu aTSi No-
X-! te x kad ki„aor f taeiS“ ženklu nuskamba žinutė, kad 

• . f a&ai , kl.n0 ,ni9}e tokio Kauno kompartijos pirmuo- 
Kareivio balade , kuris turėjo, iu sekretoriu Daskirtas rusas lve pretenzijas pagerbti sovietinį ka- įad fam‘ knebūtų ljetu^ 

i komunisto. O tokių faktų šimtai.
Jie patvirtina ano ruso žodžius 
— “mes, rusų liaudis“ . Sovietinė 
teorija vienokia, o praktika kito
kia, Jei per sovietinės okupacijos 
dvidešimtmeti šis tas padaryta lie-
•..■ - — ”-.7. -- - -i ... — - —J

o nežiūrint jų rusinimo politikos.
Į mūsų pastabas dėl rusinimo. 

"Liet. Įvairumų” skiltyje atsilie
pė vienas griežtu laišku: “.. . Rū
piniesi, būdamas savo tautos iš- 

k i davikas ir dezertyras, kad Vilniu-
Savotiškas mintis apie rusifika- Pus® 3r Įi’ęčdalis sovietukų. Ar 

- --- -- r nemanai rūpintis, kad ne trecda-
V t^CdaRa! t3V0 taUtiC*

veiklai. Lietuvių Namuose veikia i nininkas. Jis pabrėžia, kad jam Šj'-nulaust? ir milijonas jau
ir kooperatyvinis bankelis savo i esą neaišku, ką mūsų spauda va- uYai • •.' ZmoSau» P™;
tautiečiams aptarnauti. Lietuviu' dina rusinimu. Esą. jei ateizmas . sl.-k .s? ruPesti sau . . . Kalbi
kapinės tai šv. Jono Kr. parapijos' yra lygus rusinimui, jei rusų ko-; aPie r'-,slcl.zm? remdamasis is oro
klebono kun. P. Ažubalio nuopel- i lonistų skaičiaus Lietuvoje didi- sugaudytais argumentais, 
nas. To nepajėgė nei viena kita i namas, yra rusinimas, bet jei ru- -' spaudoje skaičiau, kad Oisi 
tautybė padaryti. Lietuvių kapi-;sinimu vadinsime lietuvių kalbos, siekinys yi a Stulgis, kad Legis 
nės yra labai gražioj vietoj. Ir čia literatūros ir bendrai lietuviškos dainuoja Leningrado opeioje, kad 
netik šios apylinkės mirusieji lie- kultūros slopinimą rusų naudai. Į -V1? Jauniausias Maskvos

gyvenančius lietuvius jie atnešė! SrTn^Snt buvo Zr
Toks įnašas neperkamas už joki 
turtą. Jie visi šiandien dirba ir 
tarp savo tautiečių.

Šv. Jono Kr. parapijos bažny
čia naujai perstatyta ir padidinta, 
vadovaujant lietuviui architektui 
ir kųn. P. Ažubaliui. Tėvų Pran
ciškonų toks didelis pastatas pa- i 
statytas vadovaujant irgi lietu-' kad bolševizmas tesąs oficiali ru 
viui architektui. Šiame pastate-sų ideologija, tad ir tos ideologi 
yra ir laikinoji Prisikėlimo para- jos sąmoningas primetimas neru- 
pijos bažnyčia. Vienuolių seselių sams esąs tų tautų rusinimas. 
Vaikų Namai gražiai ir patogiai j “
Įrengti. Lietuvių Namai su dauge-Į ciją savo laiške šio straipsnio au- 
liu mažesnių kambarių kultūrinei į toriui dėsto vienas mūsų visuome-

tas kuklaus vieno rusų kario - he-, 
rojaus epopėjai pavaizduoti. Tai-Į 
gi, ruso, ne sovietų kario ... At
seit, tendencija ryški ir nuolati- 
nė - sovietija turi tarnauti .gry- ^wVkuMrai.TVTe TsŪ^dėkT 
nai panslaviskiems. rusiškiems ■
tikslams. A.a. prof. K. Pakštas sa
vo metu nekartą yra pabrėžęs.

Moters situacijos pasikeitimas i teri būti gyvenimo palydove. Šių 
yra ypatingai jaučiamas profesi- į laikų vyras geriau mėgsta moterį 
niame gyvenime. Dirbančių mo-'kuri Įstengia suprasti jo pasaulį, 
terų skaičius niekad nėra buvęs domisi jo profesija, darbu ir su
teks augštas kaip šiandien; jis dar geba būti gyvenimo partnere. Jei 
padvigubėjo per paskutini de- jis nepakenčia amazonės tipo, ku- 
Šimtmeti. Istorijoje nerandame ri dažnai būna pavojinga konku- 
nei vieno panašaus pavyzdžio, ku-i rentė profesijoj, visdėlto nevisuo-j 
ris prilygtų šių dienų faktui. Šian- į met jieško moters siauro akiračio,! 
dien motervs imasi amato dėlto,.apsuotos vaiku, kurios pasaulyje' — ------ v—. % v , - -
kad jos to nori, dėl naujos gyve- vyrui nėra vietos. isena ir apleista bažnytėlė. Buvo 1 moję jie kovojo uz savo asmenį-: trumpą laiką,
nimo orientacijos ir dėl didėjan- i Jei dirbančių moterų skaičius « 
čio noro pasiekti ištaigingesnio tiek padidėjo šiais laikais ir to 
gyvenimo. ‘ pasekmės yra dažnai pozityvios,

Ištekėjusios mokytojos nepalie-; ar negalėtume prileisti, kad šis '; 
ka mokyklų, kad neprarastų tei- • pasikeitimas yra Dievo leistas,! 
šių Į pensiją, kad panaudotų Įgau-i duodąs moteriai savotišką misiją į 
tas žinias ar visai paprastai... | Įnešti širdies bei sukrikščioninti 
pabėgtų nuo namų ruošos. Tar- tą moderniosios technikos sume- 
nautojos bei darbininkės lieka chanintą aplinką? Ir kas būtų, 
dirbti toliau, kad galėtų Įsigyti jei gyvenime nedalyvautų mote- 
Įvairiausius namų reikmenis, kad į ris. neįžengtų vyro pasaulin su 
nereiktų priklausyti nuo vyro. Iš j savo humaniškumu bei subtilu- 
50 motinų, kurios palieka kas ry- mu? Kas atsitiktų, jei vyrąs vie- i 
tas vaikus darželiuose, gal tik 20 nas veiktų pasaulyje kaip kokia-i 
yra sąlygų priverstos užsidirbti me dideliame garaže, pilname vi-i 
sau pragyvenimą, likusios gi dir- šokių daiktų ir jei moteris nepri- Į 
ba savo gerovei pakelti. -------

Šis naujas moters profesinio 
gyvenimo reiškinys visur sukelia;kui, kuris žaidžia ugnimi ir_yra 
naujas problemas, net ir apaštala
vimo srityje. Dažnai kunigas yra 
gan atitolęs nuo šitokių moterų 
arba atrodo joms svetimas, nesu
prantąs naujų modernaus gyveni
mo problemų. kurios iškyla netik 
miesto, bet ir provincijos gyve
nime.

Atsiradus naujoms politinėms 
ideologijoms, socialiniams kon
fliktams, kunigas turi budėti, 
stengtis suprasti bei padėti mo
terims., kurios atsiduria tose nau
jose gyvenimo sąlygose. Praktika 
rodo, jog iš tikrųjų savo profesi
niame gyvenime moteris turi dau
giau progų nugalėti savo moteriš
koms silpnybėms. Atsakingas bei 
preciziškas darbas reikalauja, kad 
asmeniniai pomėgiai pasiliktų 
nuošaly ir kad pareigos jausmas 
vyrautų instinktui. Precizijos ir 
pastovumo stoka, perdidelis jau
trumas. kraštutinumai turi būti 
apvaldyti. Mergaitės ir moterys, 
kurios niekad neturėjo progos iš
eiti iš savo siauro horizonto, ku
rios niekad nebuvo susidūrusios 
su pareiga, reikalaujančia nugalė
ti save, nevisuomet yra malonios 
ir linkusios i smulkmeniškumą. 
Profesija tinkamiau paruošia mo-

kai, policininkai. Pas šiuos jau; šv. Juozapo pašalpinės dr-jos. ku- 
buvo lietuviško sąmoningumo.; ri°je kilę nesutarimai privedė 
Prasidėjo naujų organizacijų stei- P™6 skilimo). Pastaroji pradžioje

. Va. 
spaudoje skaičiau, kad Oistracho

įsidėtų su savo sielos Įnašu?
Šiame vaizde vyras panėši vai-

reikalingas budrios motinos. Dau
gelis moterų neturi kitų vaikų 
kaip tik gyvenamą aplinką, pilną 
ligonių ir vargšų. Anot Gertrūdos 
von Le Fort, “ne moteris turi tei
sę i vaiką, bet motina turi teisę i 
kūdiki”, tuo pačiu pagrindu pro
fesinis ir viešasis gyvenimas tu
ri teisę i motinišką moters meilę.

Tyli kova dėl pasaulio sudva
sinimo, taikos. augštesnių bei am
žinų vertybių — tai yra šių dienų 
moters kryžius bei misija.

Šv. Tėvas kreipiasi šiais žo
džiais i viso pasaulio moteris: 
“Jūsų Įėjimas i viešąjį gyvenimą 
Įvyko staigiai ryšium su sociali
niais pasikeitimais... Jūs esate 
pašauktos jame dalyvauti. Šei
mos ir bendruomenės likimas yra 
grasinamas. Jis yra jūsų rankose. 
Tai liečia tave! Todėl kiekvie
na moteris, be jokios išimties, yra 
sąžinės Įpareigota nepasilikti nuo
šaliai. bet veikti pagal išgales 
prieš tas sroves, kurios griauna 
šeimas, kovoti prieš idėjas, kurios 
griauna šeimos pagrindus, ruošti 
jos atnaujinimą, ją organizuoti ir 
vykdyti...” (Pijus XII).

Iš “Ecclesia” paruošė
Ir. Jučaitė

NUOLAIDA NAUJIEMS 
SKAITYTOJAMS TEBEGALIOJA

Nuo spaudos vajaus pradžios daugelis tautiečių pasinaudojo šie
metine nuolaida ir užsisakė “Tėviškės Žiburius” 1962 metams. 
Kviečiame senuosius skaitytojus atkreipti dėmesį savo bičiulių, dar 
neprenumeruojančių “TŽ”, kad jiems laikraštis tekainuoja $3. Šia 
nuolaida jie gali pasinaudoti užsisakydami laikraštį iki vasario 15 d. 
Ta pačia nuolaida kviečiami pasinaudoti ir tie, kurie norėtų užsa
kyti “Tz kaip dovaną savo bičiuliams.

SAUSIS — SPAUDOS MĖNUO. TAD VISI TALKON!

Vardas
Pavardė
Adresas

0
F'T

Prašau siųsti man ^TŽ” susipažinti. Į Te

prašau siuntinėti man “TŽ” 1962 m. kaip naujam 
skaitytojui už S3.00.
Prašau siuntinėti “TŽ” 1962 m. kaip dovaną už
$3.00 žino adresu:

(Pasinaudokite šia atkarpa)

girnas ir senųjų atgaivinimas.
P A R A PIJ O S ST EIGIM A S
TORONTE
Iš vietos vyskupijos buvo gauta

buvo nepartinė ir Įvairių Įsitikini-duvo nepartine ir įvairių isitiKim- netiK sios apynnKes mirusieji ne- Kunuros siopinimą rusų nauaai.. -.r --
mu lietuviai galėjo jai priklausy- tuviai randa amžino poilsio vie- tai šiuo atžvilgiu, ano autoriaus b “harmonijos dirigentas ir tada 
ti. Bet ateistai ėmė šaukti: “Drau- tą. netik iš plačios Kanados, bet nuomone, Lietuva nėra rusinama. J1?3.11 .v®.raJ.I.?1^l.°”<į.mazlau' 
gai ir draugės, kovokime už dar- ir iš JAV. Visa tai yra sukurta Laiško rašėjas perskaitęs dviejų sial- JUOKrng! . taip, tokių taKtų
bininkų klasės reikalus!” Tikru- naujų lietuvių ateivių per toki autorių paruoštus rusų k• “TvV yra ir daugiau. Jie rodo, kad tie 

da i kalbotyra” vadovėlius, ku- zmones J™. P^ersti būti rusis- 
kai-sovietines kultūros mokiniais.

Legaliai priimti imigrantai turi tas pačias teises ir tas at 
sa komy bes, kaip ir kiti Kanados darbininkai.

TUO TARPU, KAI DAUGUMA KANADOS DARBDAVIŲ YRA GARBINGI IR SĄŽININGI, KAI KU
RIE, DEJA, IŠNAUDOJA IMIGRANTO BŪKLf.

Saugokis nesąžiningų darbui samdymo metodų.

Reikalauk, kad gautum apmokamas atostogas, į kurias tu turi teisę.

• Žiūrėk, ar nuo tavo algos atskaitymai pragyvenimui bei butui nėra 

per dideli.

Atsisakyk būti panaudojamas kaip streiklaužis.

Būk tikras, kad žyminiai kreditai, į kuriuos tu turi teisę, būtų 

įtraukti į tavo Nedarbo Apdraudos Knygą.

Nesibijok įstoti į profesines sąjungas. Tai tavo teisė.

Neišsigąsk darbdavio grąsinimų deportacija.

Jcigu turi teisėtą skundą dėl darbo sąlygų, prašyk patarimo pas 

provincinius tarnautojus savo gyvenamoj vietovėj. Jeigu nežinai, kas 

jie yra, kreipkis į artimiausiai esantį imigracijos ar pilietybės tarnau
toją^ savo pastorių, savo kunigą arba atstovą tos etninės grupės, kuriai 
priklausai. Jie darys viską, ką gali, kad tau padėtų.

ELLEN L. FAIRCLOUGH
Pilietybės ir Imigrocijos Ministcris

52-18

Kitokie mokiniai ten negalimi

Patenkinti, kad 
neturi kolonijų

Vokietija.-anksčiau irgi buvusi 
i ketoninė valstybė, neteko savo 
i kolonijų po I D. karo. Tuo metu 
I daugelis Vokietijos politikų Į tai 
; žiūrėjo kaip i nelaimę. Šiandien 
tas netekimas vokiečiams tik Į 

• naudą išeina. Nuo pat praėjusio 
; karo pabaigos V.. Vokietija tyliai 
'pasisako už naujas nepriklauso- 
j mas valstybes, žinodama, kad su 
i nepriklausomybe ateis ir preky- 
; bos ryšiai su Vokietija. Ši poli- 
į tika atnešė vokiečiams daug nau- 
{dos. Nėra pagrindo betgi manyti, 
i kad V. Vakietija betkokia kaina 
: palaikytų Azijos ir Afrikos tau- 
i tas, kad tik galėtų palaikyti pre
kybą. Daugelis V. Vokietijos po
litikų bijo netiek Chruščiovo gra
sinimų, kiek neapgalvotų Nehru. 
Sukamo ar kitų Azijos-Afrikos 
vadų žygių.

Juodųjų diskriminacijos Vo
kietijoje visiškai nėra. Vokietis 
studentas Bonnos un-te yra daug 
draugiškesnis afrikiečiui studen
tui. nei indietis studentas Delhi 
un-te afrikiečiui. Afrikos ir Azi
jos tautose vokiečiai šiandien la
biau respektuojami, negu ame
rikiečiai ar europiečiai. Gal dėl
to. kad vokiečiai nevengia nusi
mesti švarko ir kibti i sunkų dar
bą. I nd i j o j e yra 3 valstybiniai 
plieno fabrikai. Vienas jų pasta
tytas rusų, antras — anglų ir tre
čias — vokiečių. Pastarieji tame 
fabrike laiko 250 savo darbinin
kų. Skirtumas produkcijoje yra 
milžiniškas. Ji pastebi ir patys in- 
diečiai.

Taigi, netekimas kolonijų 1918 
m. ir neturėjimas Įtakingo politi
nio balso nuo praėjusio karo pa
baigos Vokietijai i naudą išėjo. 
Šiandien V. Vokietijos politikai 
sugeba konkuruoti kolonines im
perijas ir kartu palaikyti politi
nius santykius su naujai besiku
riančiomis valstybėmis. V. K.

Rytų Vokietijci 
kolonizuojama

Vokiečių laikraštis "Die Welt” 
praneša, kad R. Vokietijon atvy
ko pirmas transportas rusų dar
bininkų— apie 1000 šeimų. Dau
gelis jų atvyko su visu turtu nuo
latiniam apsigyvenimui.

Taip pat laukiama daugiau dar
bininkų iŠ BulganjOs ir Čekoslo
vakijos. kurie taip pat pastoviai 
apsigyvens R. Vokietijoje ir už
pildys darbo jėgos trūkumą. 
Anksčiau buvo kalbama, kad at- 
vyks daug mongolų ir totorių. 
Tai sukėlė didėlį susirūpinimą

i V. Vokietijoje.

PRAGYVENIMAS
KANADOJE vėl pabrango. 

Jeigu 1949 m. kainas skaityti 100 
i taškų, tai šiandieninis kasdien 
vartojamu prekių indeksas yra 

i 129,8.
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Pavergtoje tėvynėje
STATISTINIAI DUOMENYS visuomenės istorijos dėsningumus, įsi-j 
Centrinės Statistikos valdybos prie sąmoninti neišvengiamą kapitalizmo 

LTSR Minjsterių Tarybos viršininkas 
B. Dubasovas skelbia: *Dabar Lietu
voje gy v ?aa apie 2.800 tūkstančių 
nnoniu — maždaug šimtu tūkstančiu 
daugiau, negu p.ieš dvejus su puse 
.netų. Vien per 1960 m. susikūrė 22.- 
J4 nauj:>s šeimos. Gimsta vis dau
giau vaik i”. Metalo staklių gamyboje 
Lietuva u-ima ketvirtą vietą visoje 
Sov. Sąjungoje, plytų ir popieriaus ga- 
rnimie — šeštą vJetą, cemento gamy
boj j — aštuntą vietą. Žemės ūkyje 
di.ba 20.721 Lakto, iai. Paruošų mi- 
nisi as J. Vainauskas džiaugiasi, kad 
19GI m. valstybei pristatyta daugiau 
gidų, mė*.: s ir kiaušinių. Atsilieka
ma tik pieno supikime. Dėl to yra 
kaltos blogas gyvulių žiemojimo šą-

A-r- :
ŽURNALISTU KONFERENCIJA

vaMmėnį ir as- 
Ne-1

lubiną ir komunizmo pergalę, nuo-, 
sekliai aiškinti liaudie* masių — tik-Į 

ų islo i jos i* medui tintu b?i dvasi
nių vertybių kūrėjų 
menybės reikšme istorijoj
nuostabu, kad taip sup/antamai “isto
rijai” parašyti neatsiranda autorių ir 
todėl tenka skelbti konkursus. Kas gi 
istorijos sąskaiton norės tepti rankas | 
paprasčiausia kompartijos propagan-; 
^a?. "i

ROKIŠKIO MUZĖJUS j
Rokiškio kraštotyros murėjus papil-> 

domas naujais eksponatais. 1961 m. 
muzėjus gavo virš 200 eksponatų, ku-į 
rie neturi nieko bendro su kraštotyra. Į 
Juos sudaro komjaunuolio pogrindi- • 
ninko Balio Kirstuko, žuvusio karo' 
metu prie Oriolo, laiškai iš Kauno sun- • 

ŽURNALISTŲ 'KONFERENCIJA / ; IciųjtJ darbų kalėjimo 19344938 m ; i 
“Tiesoj” posėdžiu salėje Įvyko Lie- nuotraukos ir dokumentai komjaunuo-1 

tuvos Žu naLstu sąjungos valdybos liu — Petro Raslano, Jono Krikino ir: 
koMfereweija. kurioje ta:pogi daly<vo ’’‘•vilo Jakubouio. Didžiausiame dėme-’ 
Vilniaus ir-rajoninių laikraščių red; 
toriai, radijo, tekvizijes ir “Ėlt<

KURIS ĮVYKS SI ŠEŠTADIENĮ, SAUSIO 27 
DIENĄ, ST. MICHAEL’S SALSJE, 213 JAMES 
ST. NORTH.

Padėkime statyti
Tautos Namus Hamiltone!

MALONIAI KVIEČIAME VISUS LIETUVIUS 
ATSILANKYTI Į NUOTAIKINGĄ

EMOS

'St. Catharines, Ont.
BLYNŲ BALIUS šiemet įvyks kovo 

*3 d. slovakų salėje, Welland-Page gt. 
kampe. Ruošia Niagaros pusiasal. “ŽaL. 
girto*’ rėmėjų v-ba. Pradžia 7 v. v.

| Kovo 4 d. bus iškilminga skautų-čių 
sueiga, kurios metu bus įteikti apdova
nojimai keletai nusipelniusių veikėju.

TAUTINIAI ŠOKIAI. — Vietininki 
jos skautų-čių tautinių šokių grupė, 
vadovaujama energingos vadovės p. 
Ulbinienės, žengia sparčiais šuoliais. 
Šokių grupėj dalyvauja keletas anks
čiau buvusių skautų-čių, B-S

WELLAND, Ont.
PAMALDOS ši sekmadienį, sausio 

28 d., Bl’S įprasta tvarka.

Lietuviai pasaulyje
'A Valstybės vanų V. Augustino Lietuviškų vaizdų 

albums. Alės Rūtos romaną “Motinos 
JAV LB KULTŪROS FONDO nau- ra^os” ir visiems 1962 m. užprenu- 

jąją v-bą Čikagoje sudaro: kun. St. nieravo “Darbininką”. R. Gorny turi 
santaias — pirm., St. Semėnienė —- I . laidojimo įstaigą Patersone, N;J. 
vieep., VI. Būtėnas — II vicep., VI. Mi-} a.A. SOPHIE BARČUS laid^ti^l 
cas — sekr., K. Rožanskas — reik, metu suaukoti pinigai paskirstyti: Vra- 
ved., J. Gudas — ižd. ir A. Lakas — sario 16 gimnazijai $20, šv\ Kryžiais 
v-bos narys “Gimtajai kalbai”. V-bą' ligoninei S25, vargo mokykloms S20. 
jau patvirtino LB organai ir ji pradėjo seneliams $20 ir BALFui S6.
darbą. Senojoj vaidyboj buvo: J. šve- — - 
das — pirm., P. Gaučys, dr. K. Sruoga, 
Ed. Sulaitis, V. Linas, St. Paulauskas, j 
A. Dundulis, J. Končius.

KUN. A. BALTRAŠIŪNAS paskir- doje bando Titan raketas.
tas nauju lietuvių parapijos klebonu* ”• y
Cambridge. Mass. Naujasis klebonas g j qq j j q 
neužilgo švęs kunigystės sidabrinį ju- >
bilėjų. Paskutiniu laiku jis buvo vika-1 PREL. KAZIMIERAS ŠAULYS, vie-

Į 1NŽ. A. P. V AU Ai ris, iš Denver, 
’. Col., Martin Co. siunčiamas i Cape 
įCaneveral, Floridon trims mėnesiams.
.Matrin Co. Denveryje gamina ir Flori-

slo centre laikoma pintinė, kurioje 
___________________ 1938 m. Rokiškio pagrindinei komu- Į 

darbwtojai. Buvo apsvarstyti miestų histų oiganizacijai buvo atsiusta rašo- • 
ir rajonu spaudos uždaviniai kompar - moji ̂ mašinėlė komunistinei literatūrai > 
t:jos -XXIII suvažiavimo nutarimams ir atsišaukimams spausdinti.
įvykdyti. Pagrindinį ' pranešima padą- —vkst—
rė kompartijos c.k. p.opagandos ir 
T-’itaeijos skyr. vedėjas P. Mišutis: 
‘•Mes turime realias galimybes jau 
it'ąiiHičiais metais žvmiai padidinti 

. v’si žemės ūkio kultūrų derlingumą. 
Šiam Ji laušimu i ypatingą dėmesį turi 
skirti : rajoniniai laikraščiai. Spauda 
turi daugiau kovoti už tai. kad būtų 
paruošti konkretūs mėsos gamybos 
planai kiekviename ūky, kad jie būtų 
griežtai vykdomi. Tolesnis grūdinių 
kultūrų derlingumo kėlimas, 75 cent
neriai skerdienos 100 hektarų naud
menų — tai uždaviniai, kurie turi būti 
paremti dideliu mebilizavimu ir orga- 
niządnrv laikraščių darbu... į 

Tokios žurnalistų sąjungos galėtų 
iš viso nebūti, nes ją čia žymiai efek
tingiau gali pakeisti vietinė milicija...

MEDŽIAGA EILUTĖMS j
Kretingos “Laisvės” vilnonių audi

nių fabrikas, pagamino pavyzdį naujos 
medžiagos, kuri buvo sukurta pagal 
Kauno Politechirkcs instituto auklėti
nio vyr. inž. Povilo Tunaičio paruoštą 
projektą.:! jos sudėtį be vilnos įeina 
25 sintetinio pluošto —Javsano. 
Naujoji medžiaga pavadinta “Beržo” 
vardu. Skelbiama, kad padidėjo audi-’■ 
nio atspa ūmas ir sumažėjo savikaina. ; 
Metras kainuos apie 10 rb. Kadangi ęi- >ai svarbas bankelio nariams reikalai, 
lutei reikia bent 3 nitr., o darbininkas Kviečiame kartu atsivesti ir savo drau- 
pagal reformuotą valiutą uždirba 60-80 
rb. į mėnesį, jam už eilute teks atiduo
ti puse mėnesinės algos. Kapitalisti
niuose kiašiuose darbo žmonės vilno
nę medžiagą eilutei perkasi už dviejų 
darbo dienų atlyginimą.

VADOVĖLIU KONKURSAS
Švietimo ministerija paskelbė kan

ka są dviem vadovėliam narašyti — 
“LTSR istorijos skaitiniai” IV klasei 
ir ‘*LTSR istorija” — VII-VIII kla
sėms. Premijos skiriama 2.800 rb. nau
juoju kursu. Kad konkurso dalyviai 
nepasiklystų revizionižmo labirintuo
se, visi iš anksto įspėjami laikytis šių 
taisyklių: “Vadovėliai turi būti para
šyti taip, kad jie sudarytų palankiau
sias sąlygas auklėti jaunimą proletari
nio internacionalizmo ir TSRS tautų 
draugystės dvasia, padėtų mokiniams 
giliai Įsisąmoninti istorines lietuvių 
tautos draugystės su rusų ir kitomis 
mūsų šalies tautomis šaknis, taip pat 
istorines bendros kovos už carinės 
priespaudos ir kapitalizmo nuvertimą, 
už komunistinės visuomenės sukūri
mą šaknis... Lietuvos TSR istorijos kad lai neviskas, 
vadovėliai turi padėti mokiniams priei- gus lietuvybei ir lietuviams palaikyti' 
narna jiems forma moksliškai suprasti — buvo jo kuklus pasakymas.

Šokiams gros geras orkestras. Įvairus bufetas su gėrimais.
Pelnas skiriamas Tautos Namų statybai finansuoti.
Pradžia 7 v. v. .Įėjimas $1.50. Moksleiviams 75 et.

Hamiltono Lietuviu ■Namu Vadyba
. C ....... . . .

HA MIL TON, Ontario

Taupyk ir skolinkis 
L kooperatiniame 
bankelyje ' Talka"

OTTAWA, Ont.
PAMALDOS LIETUVIAMS — sau 

sk) 28 d., sekmadienį, 10;30 va!, ryto
StpROFdA PRAMCNASesu-en"ė savo'ru pas preL Jurs»’ Lawrence, Mass, nas iš likusių gyvų Nepriklausomybės 

mn Anė^,c Gerai kalba lietuviškai, nors gimęs So. Aldo signatarų, gyvenąs Šveicarijoje, 
atVkn Cfrn rit %ktk»nrižin^s Da į B<>stone, M^s. Cambridge, Mass., liet, sausio 16 d. atšventė 90-ties metų am- 
atl.ko kun. dr. V. Skilandziunas. Da-. metus klebonavo a.a. iiaus sukakti. Jo sveikata laikosi dar
yvavo daug svečių - lietuvių ir kita-; į > tik a darbo ..
taučių profesoriaus seanos bičiulių. i*h J- R- SIMANAVIČIUS iš Toronto! MCROBERT GORNY - KARPA- gg BeUkiek pailsėk vėl 
būdamas Otavoje aplanke kun. dr. V. VICIUTE. Amerikoje gimusi hetuvai- at a jėgas ir gali dirbti, šv: Mišias 
Skilandžiūną ir vietinės Bendruomenės tė. savo motinai Mortai Karpavičienei, (jar |aik()
pirm. J. šimanskį. jos gimimo dienos proga, nupirko do- ’

Mg,,..Vokietija
• KATALIKU IR EVANGELIKU EG-

šAUNL'S ŠOKIU AK AR AS. įvyks metų mes turėdavome mažiau tuzino. 1 L1ĖAASARIO 16 GIMNAZIJOJ. —
r ~__- ŽJŽ -_ — — - -.--j- Parengimą pravedė skautų vietinin-1Gimnazijos salėje buvo surengta įspū-
27 d., jaukioje Administration Build-: kas psktn. M. Chainauskas. Programų i dingą Kalėdų eglutė. Ją rengė kataliku 
ing salėje. Queen’s./ parke, vienas blo- \ išpildė jungtinės Londono skautų ir kap. kun. dr. Navickas ir evangelikų 
kas į pietus nuo Dundas ( plento Nr.! šeštad. mokyklos mokinių pajėgos. Jaunimo Ratelio vadovas mokyt. Fr.
2 tęsinio) ir Ontario g-vių kampo. ( Ypač gražūs vaikų šokiai, kuriuos pa- Skėrys. Dalyvavo apie l<0 moksleivių

Anyl. v-bos gruodžio mėn. rengtasis ’ ruošė mūsų šaunioji lietuvaitė vyr. Jr svečių. Buvo nemažai svečių ir is 
pasilinksminimas praėjo su dideliu; skltn. V. Čegytė. Sąskaitas sutvarkė A okiečių visuomenės. Svečių tarpe bu- 
pasisekimu, dalyvaujant pusantro šim- skautų rėmėjų pirm. V. Gudelis. Ar v<> artimesnių apylinkių vokiečių dvą-

• •’ -n-, organizavimu rūpinosi vyr.! aiškių abiejų konfesijų, kurie praei- 
Parengimo *yje yra nemažai padėję gimnazijai.

Birutė! Mokyt. Skėrys savo sveikinimo kal

paskutinįjį sausio mėn. šeštadieni, t y.

PRANEŠIMAS ! vi. Momgaudas yra Toledo didžiau- Pris kėlimo salėje. Programoje: dr.
m. vasario 3 d., šeštadienį. 5 statybos b-vės Montgomery Con- Arūnas LiUlevičius, meninė dalis, ar

batėlė ir šokiai jaunimui. Vykstantieji 
1 šventę savo automobiliais prašomi pa
imti ir tuos, kurie neturi savo prie
monių nuvvkti. Malonėkite paskambin- to svečių. Nemažesnio skaičiaus tiki-fbatėlės 
ti J. Pleiniui LI. 7-3028 ir pranešti iki masi ir šiam Londono skautų rėmėjų | skltn. D. Chainauskienė.

galės nuvežti, ypač rengiamam linksmavakariui. Prie jau- metu jai talkino vyr. skltn.- : .... . . -
unirna, į loroma. Kuopos v-ba įklos salės dar bus ir vertingų priedų:; Ratvekivičiūtė-Eimantienė ir kt. Tėve- boję priminė lietuvių ir vokiečių kal- 

t x o j n____ u t geras orkestras, bufetas su visų rūsiu' Tiai padėjo pasirūpinti užkandžiais. A. bomis Kalėdų šventės reikšmę.
1 ’ * 1 • ‘ ‘ ! gėrimais, loterija ir... puiki lietu-i J. Švilpa šį kartą atrodė pats se- t0 kalbėjo katalikų kapelionas

... » , Į viską nuotaika’ Pradžio 7.30 vai. vak. niausiąs. Apyl. valdyba atliko K. Sene- kųn. dr. Navickas, evangelikų kun.
trapas *ir as a n’° superm en n u.. yak pelnas skiriamas paremti liet, lio pareigai mokytoju atžvilgiu. Šia Klumbys ir vyr. mokyt. S. Anta- 
'r™ d.r > - -:2 L Lon. sunkią garbingą naštą čia su diC naitis, kuris savo žodyje pasakė, kad

visus tautie- dėlių pasiryžimu neša pagarbos verti Kalėdos yra evangelikų ir katalikų šu
čius ir prašo juos kartu atsivesti ir sa- tautiečiai mokytojai. L. Eimantas ir siartinimo šventė gimnazijoj. Bendros 
vo draugus ir pažįstamus. Tenka paste- i Blyskienė. D. E. eglutės sustiprina vienybe ir krikščio-
bėti, kad šis šokių vakaras bus vieniu-j DUOSNI RANKA. — Su kiekvienais mokinių ir mokytojų tarpe, 
telis tarp Kalėdų ir Velykų. Londonas j naujais metais vis daugiau tautiečių Programą išpildė gimnazijos moki- 
yra maždaug puskelė tarp Detroito ir j pradeda skirti didesnę reikšmę mūsų , n*a*- Pirmą kartą pasirodė jaunųjų 
Toronto ir čia kaip tik yra geriausia • jaunimui, išsiblaškiusiam visuose pa
vietą visiems pasimatyti sausio 27 d. j šaulio kampuose.
Laukiame! D. Ę. j Simonas Žulpa nepriklauso prie tų,

SENIAI LAUKTAS ATVYKO----kurie pirmaują ekonominiu atžvilgiu.
• prie tų. 

kurie gali didžiuotis širdies turtais.

1SS2
vai. p.p. šaukiamas septintas metinis 
Hamiltono Lietuvių Kredito Koopera
tyvo “Talka” narių-šėrininkų šusįrin- 

anas, A V parapijos salėje. 58 Dun-

struction Co. savininkas. Šia proga jis 
patikino, kad TN statybai jis gausiąs 
$250.000 morgičiu iš 6%.'Mielasis’..Po
ne Vladai, priimkite mūsų gražiausią 

lu-n Št, N,,* IIainiiton,1Ont.. šiai dar- padėką ir nuoširdžiausius linkėjimus.
Siunčiame giliausią padėką J. Ber- • šeštadienio, kas g*, 

senui iš M t, Brydges. Ont., prisiun-Į jaunimą, į Torontą, 
tusiam paštu S200 papildomai „ savo ;

s ir vaikų Zitos ir Eugenijaus 2 Šerams Knįtt]n„- č;”Ltd”Dunnville, Ont. ir

□□tvarkei svarstyti:
1. Narių registracija,
2. Susirinkimo atidarymas.
3. Pr. m?tų protokolo skaitymas ir - • - -

oriėmimas, pirkti. Savo paramą J. Bersėnas da-
4. Pranešimai: a. valdybos pirminin- bar jau yra pakėlęs iki $800. Visiems 

ko; b. iždininko; c. kredito komi
teto; d. revizijos komisijos.

5. Diskusijos dėl pranešimų.
6. 1931 m. apyskaitos priėmimas.
7,1961 m, pelno paskirst y mąs.
8. Sąmatos priėmimas 1962 m.,
9. Rinkimai į valdybą, kredito komi

tetą ir revizijos komisiją,
10. Klausimai.
11. Susirinkimo uždarymas.
Valdyba maloniai kviečia visus

'jus dalyvauti šiame metiniame susi
rinkime. kuriame bus sprendžiami la-

na-

_ , ... . ... Tuo tarnu dar važinėja savaitgaliais į
LN v-bos vardu re.skiame gilią pa- HainiltODą ateity mano apsigyven-

Į Skola už LN sklypą sausio 19 d. su- ;ten n-uolatinai. K.
i mažinta S1000. Jos dar Komercijos ŠALPOS FONDUI aukojo 1061 m. 

bankui liko $11.000. i spalio - gruodžio mėn.
j ALYVOS SUTARTIS per LN Kultū-i S20: St- Bakšys Kronas - Vale- 

"os t^nd^ g^uod'dc mėn atnaili;n/> R.
: Sirutis, V. Leparskas ir A. Ščiuka.

Už juos gauta po bo. is vuu b_ 
į v-b^s vardu nuoširdus ačiū!

LIETUVIŲ NAMŲ šį šeštadienį 
ruošiamas žiemos balius yra vieninte
lis ilgame šio sezono peri jode. Parom-1 
kitne didijį Tautos Namu Įsigijimo Į Gudinsiąs''a'."L V. Kaz- Į priešpaskutiniąją metų dieną. Praei-

je dalyvaukime: St. Michael’s salėje, j
213 James St. N., kuri naujai dekoruo- < ’ į^ LengnikaU o' Mikšytė.! sykiu... — laimingi metai: Kaip ir
ta ir talpina iki -.00 sveę.ų ! G. Martišius. J-Mažulaitis. V. Narkevi-. buvo tikėtasi, ši Londono skautų or-

Prasidėjęs TN isig.jnno konkretus | A ObcaWka&i A. T - - ' --------------- — ... .... -
darbas pareikalauja ir daugiau lesų. pj ura i

? Vasario mėn. turime sumokėti archi-; v;u^;inavi..-!US_ v_ ,Sakas. A. Sžiuka.

vičius Real Estate Ltd.:
Po $10: A. Kybartas. A. Tėvelis:
S8: kun. dr. J. Tadarauskas:
Po S5: J. Astas. J. Andriukaitis. P.

! Bosas, J. Bulionis, Z. Bolskis. K. Bun-

vaikų vasaros stovyklai 1962 m 
done. Rengėjai kviečia ’

j. i mergaičių šokėjų grupe, Kuriai vad. 
mergaičių bendrabučio vedėja ir kū
no kultūros mokyt. Gedikaitė, prieš 
pusantrų metų atvykusi iš Lietuvos, 
Solo pašoko Lina Bajerytė ir Jūratė 
Jurkšaitė. Šeši mokiniai pasakė eilė
raščių vokiečių ir lietuvių k. Fleita 
pagrojo M. Kiminaitė ir pianinu pa
skambino 8 kl. mokinė Žiba Poviląvi- 
eiūtė-Vykintaitė. Gimnazijos choras 
pagiedojo 4 giesmes. Dirigavo mokyt.

'’arda. E. Buskevięienė. M. Čepaitis. S. ■ Musų mažųjų seniai lauktas Kalėdų bet neabejotinai priskirtinas 
Dalius. A. Dalangauskas' J. A. Didžba-' Senelis “iš Lietuvos” ši kartą atvyko J-‘— C"’;
i:š. E. Galinis. A. Garkūnas. B. Grad anksčiau, negu kitais metais, būtent Jis nepamiršo, kad turi brolių ir kituo- 

xv .y„ >. j . .. . . ' ~ • se kraštuose. Jis juos dažnai prisime-
dąrbą ir visi vieningai šioje pramogo- : ĮauSĮC-asJ l Klevas, J. Kežinaitis, Mrs.1 M kartą jis atsilankė pirmąją praėju- na duosnia auka ir jau ne pirmą kartą 
- j4-‘ - °* y- j j Ko|j *j Kšivickis, A. Kuzmickas. M.! SK* metų savaitę, taigi 1961 m. net du įteikia po dešimtinę liet, saleziečių

gimnazijai Italijoje. Jis siunčia nema
ža siuntiniu i Lietuva ir jautriai atsi- Motgabis. Taip pat pasirodė ir ber- 

j niūkų choras, kuris sugiedojo tris gies-
m pačam tikslui dar nuoširdžiai au- w:es- Po. Programos trumpą Žodį tarė 

buvo rekordinis — pusšimtis vaikučių kojo: po S2: A. Petrašiūnas ir J. Stub Pro\- dr. Gronis. Jis išreiš-
gyš; SI Kanapeckas. Nuoširdus ačiū kė didele padėką rengėjams už taip 

įkas J G. Skaistvs. Ji Steiblvs, J. Svi- ’«ių. Ligšiolinis rekordas buvo, rodos, visiems aukotojams. • kultūringą programos pravedimą. __
v Qtonaitic p thrive Tri Rpaliv tik 35. Didelė pažanga: prieš septynetą Liet, salez. įgaliotinis Londone Kun- ^avienas ir moKy^. bkerys is- 

_____  _____ 5 ’ JL “ . v/JLa! ' i ’ dalino mokiniams, mokytojams ir stu- 
čiame didele padėką sav. kūr. Pleske- šeštadieny musų visų dalyvavimas LN ; pį gįį £ Jakimavieėienė. P. Labuc- Cl lftRS ll> Y

.....................................3 savo kukliu ištekliu v‘bos ruošiamuose šokiuose gah stam-SU&X&V/KTr win. skanėstais. Mok} t. Skėrys padėkojo v i- 
u. . Y x; Kasi siems, prisidėjusiems prie eglutės

programos, ypač aukotojams užjūry
je ir Euorpoje.

Kitą dieną jau pasirodė eglutės ap
rašymai su nuotraukomis “Mannhei- 
mer Morgen”, “Weinheimer Nachrich- 

“Odenwaeider Zeitung” ir “Vieni 
V. T. heimer Tageblatt '. Fr. Sk.

gus, kurie dar nėra nariai, nes norin
tieji galės vietoje įstoti nariais. Į su
sirinkimą prašome atsinešti savo nario 

bankelio knygutes.
Hamiltono Lietuvių Kredito 
Kooperatyvo “Talka” valdyba

se kraštuose. Jis juos dažnai prisime

_ Petraška. L. . ganiniota arbatėlė - eglutė praėjo su liepia ir į visas kitas rinkliavas. Be jo.
V. Pilkauskas, Z' Pulianauskas? ^ideiiu susidomėjimu. Dalyvių ska^ tam . ” ‘ ;

f r ei AAA - • • r < v. Musrnaviciub, v. odhdb. /a. ocTUKd, bu\ o rekordinis - r
VAJUS TAUTOS NAMAMS tęsia- tekiams $1000 uz ^pirminių planų pa- Į St šaldžiūnas, P. Sakalas, P Siniaus-' iš Londono ir Mount Brydges apylim 

mas nelėtėjanč’U tempu’ 40-toje savai- T x- ” ~~
tėję davė $1000 ir nuo pradžios $44.- 
SCO. Su nuosiabiu pasigėrėjimu siun-

ruošimą, kuriuos LN v-ba norėtų ap- ‘ ~ ”
mokėti iš Kultūros fondo, neliečiant j""
» tmn> LN nariu pinisę. Tad .r Si Valaife A. Verbickas:

Liet, salez. Įgaliotinis Londone

vičiui, kuris iš ;
Įneša jau trečią šimtine ir nariu įrašė 
anūkę Birutę Pleskevieiūtę, kartu pa
sirašydamas raštą, kad šių pinigų nie
kas kitas atsiimti negali lik ji pati, • 
kai taps pilnametė.

Naujais nariais įstojo mieloji J. Ko-

tas; SUDBURY, Ont.
i Po S3: E. Antanaitienė. V. Babec- VAKARAS. — LB apyl. v-ba sausio •--------------------
.kas J. Bajoraitis E. Boguslauskas. Dy- -27 d., šeštadieni, ukrainiečių salėje... sauskai yra malonūs žmonės ir geri liė-
( dzak Dnve-ln Theatres. A. Erstikai-. 130 Frood Rd., rengia vakarą - pasi-
.... ------- J- Giedraitis. J. linksminimą. Maloniai kviečia visus
Gimžauskas. A. Gureckas. L. Gutaus- Sudburio ir apyl. lietuvius dalyvauti

biai padidinti K F lėšas, ypač kad už 
šalę mokame tik $70, o bufetą laiko
me patys, kai tuo tarpu už kitas sales
praeityje reikėjo mokėti net iki $150.

St.
|kas. P. Juodelis. P. Jonikas. P. Kano- ir pasikviesti draugų bei pažįstamu, “akydami: "Tokio puikaus savaitraščio ten'

Sk. tis, T. Falkauskas.

KUN. DR. J. TADARAUSKO

tuviai, skaito lietuvišką spaudą, pri
klauso lietuviškom organizacijom: pa
matę ‘ Tž” tuojau užsiprenumeravo.

perskienė. kartu įrašydama savo vien- SUKAKTIS. — Dabartiniam Kanados ‘ Pa. J- Karaliūnas. W. Kasemėkas, V. Kvietimai bus išsiuntinėti paštu. dar nebuvom matę": 
— . .. - , , -. Kunigų Vienybės pirm. kun. dr. J Ta-; Kezys. A. Kaušpėdas. F. Lazauskas. V. TUMO VAIŽGANTO ŠEŠTAD. MO-

■ --------- ---- . ---------- — , . . . w _ KYKLA nuo sausio 20 d. pradėjo dar-?■'
metai kunigystės. Hamiltoniečiai ruo- • K. Mikšys. V. Navickas, A. Pauliukas, ba. S.m. sutiko dirbti mokytojai: Vens- |

. _____:__ ___ 1_______ ____  1 A T DUinvc E> DUinvc T> • ‘ ,w. . , . . , ’ . ~ , 1„ , ... • keviciene. Gabrenrene. kun. A. Sabas i J
daug nusipelniusį kuriant lietuvių pa-.' Ročys. D. Savickas. V. Sasnauskai. J. ir L Remeikienė. Į tėvų komitetą iš-J 
rapiją. Jis pastatė naują kleboniją, pa- Stonkus, J. Stonkus. A. šniolis. E. Su- rįnktii J. Remeikis, A. Gatautis ir L. d 
didino ir išpuošė bažnyčią. Jei'Hamil-: dikas. A. Stūrman. A. bukaitis, J. Ta- Baltutis, 
tono liet, kolonija nėra paskutinėje muliūnas, P. Vaitonis, N. Zabulionis, 
vietoje savo tautiniame ir kultūrinia
me veikime, tai nemažas nuopelnas ir 
kun. -dr. Tadarausko. Jo sukakčiai pa
minėti planuojama sudaryti komitetą.

ATSARGIAI SU LAIŠKAIS LIETU 
VON. — Vienas hamiltonietis yra ga
vęs iš savo giminių trumpą, bet įspė- 

įjantį laišką, kad rašant į Lietuvą La iš- _ _______ ______ _____
kus reikia būti labai atsargiems su žo- L’ Bacevičius. K Butkus. Ū' Bučins- 
dziais. Rašyti tik trumpus laiškus irikas P Breichmanas. P. Balakauskas.: 
nieko nereikalingo neliesti. Lietuvoje; a Ru^ailiškis R Černiauskienė Z t . . -ir vėl prasidėjo Stalino aadvnė. siau-•! » A.LiE ? j minimus laikraščius užsiprenumeruoti į

v-ba mielai patarnaus. Apyl. v-ba
~ > A ST. LIAUDINSKAS grižo iš a tosto- H

^nskas.^rGrigaliut V.* G^žhus ~Ž''«M į* • f
I ..•■v.,.,i XT fiiTnc r^T-icrziin • GEDIMINAS PODERIS išvyko į ■
: lyvavo per 220 vaikučių ir apie 100 tė-; , _ Tnndk S Tan ’ Otava< kur lankys aviacijos oro tyrimo <
įveliu bei svečiu. Mokiniai suvaidino v ,c,us-* A Gedrimą^, M .Juodis. S. Jan-; mokvkla Geros sėkmės’ 
1 “Kalėdų sapną”, rež. mokyt. J. Naru- r Suskas, J. .Jurgutis, J. Januškevičius, jmo — e e-
■ šienės; pasakyta gražių eilėraščių ir J-J^simienė. M. Jonikas.^ 5V. Jasinevi-.
; mokinių choras, vad. chorvedžio V. Ve-/ ^us' Jxiška. E. Jasinskas. P. Jaku- 
rikaięio. gražiai pagiedojo kalėdinių ^aus^as- A. Joniką. L. Jakaitis, P. Jan-

■ giesmių. Kalėdų Senelio atvykimas ir ^us **• Inkratas, A. Juozapavičius, P. j 
jo dovanėlės vaikams buvo didžiausias Ją^štonis^E^Kudaba. L. Koperskis, J.; 
džiaugsmas. Eglutės proga mokyklai 
gauta aukų:

Aušros Vartų parapija
KLB Hamiltono apyl. valdyba 
Liet. Namų valdyba 
Bankelis ‘Talka” 
KLB šalpos Fondas 

, Katalikių Moterų dr-ja 
i Kronas-Valevičius, Ltd.. 
: The Centre of Real Estate 
i J. G. Skaistys, Investin'*.): Co.

Moose Head House-HoL. —
Pilipavičius-Dirsė
Harbour Motor Co — Gasilinas 
Prie įėjimo surinkta 82,10.
Mokyklos tėvų komitetas reiškia 

nuoširdžiausią padėką visiems aukoto
jams, o ypač parapijos klebonui kun/ 
dr. J. Tadarauskui ir parapijos komi
tetui už gausią auka ir nuolatinį rūpi- 

: nimąsi mokyklos išlaikymu. Taipgi 
nuoširdžiausia padėka: mok. ved, J. 
Mikšiui už rūpestingą mokyklos vado
vavimą. J Narušienei. V. Verikaičiui 
už programos paruošimą, visiems mo
kytojams už gražų darbą. Kalėdų Sene
liui ir tėveliams už gausų atsilankymą. 
Visiems ačiū. Mokyklos tėvų k-tas 

Į ATEITININKAI nuoširdžiai dėkoja 
bankeliui “Talka” už S10 paramą 

i moksleivių kursams.
j VYR. ATEITININKU kuopos valdy- 

ba nuoširdžiai kviečią visus vyresniuo- . .
sius ir moksleivius ateitininkus daly- Smatavičius. B. šopys, V. Se- $icms geradariams, paaukojusiems lie- 

, rauti Toronto ateitininkų šventėje Sėlgis. S. šešėlgis, A. šilinskas, J. šir- tuviškai šalpai tremtyje 
Įsausio 28 d^, sekmadienį, 4 30 vai. p.p. vinskas. J. Trečiokas, J. Tirkšlevičius, Hamiltono šalpos Fondo k-tas

turte dukrele Loreta. 
* * *■ e e A.M. V* A* A VA ▼ 11 11 i « 1\M 1 A . MJL..’ V.. A4-4 .n -T- -- -------- ’—y •—           T

Didy sis šio darbo rėmėjas iš Toledo darauskui birželio vidurv sukanka 25 ! Leparskas, K. Meškauskas, J. Mikšys, 
— Vi. Momgaudas sausio 14 d., lan- ’ ' '
kxdamaois pas bamiltoniečius Bart-: šiasį tinkamai pagerbti savo kleboną,' A. Patamsis. J. Pleinys, P. Pleinyst P. 
kus. LN nariais įrašė Ričardą su S200 . • • . . _ _ . . __
ir Irute su $300: tuo būdu jis yra pa 
tikėjęs LN jau S1500 ir dar pareiškė 

. “Įdėjau tuos pini

Gilaus liūdesio valando

IŠDUODAMOS ASMENINĖS PA- 
SKOLOS iki S3.000, morgicių pa* 
skolos iki 50% turto vertes. Nemo
kamas gyvybes draudimas. PILNAS 
ČEKIU PATARNAVIMAS.

Darbo dienos: pirmadieniais • penktadieniais 9 vai, -1 vai. p.p. 
Antradieniais ir penktadieniais 5 vai. - 8 vai. vak.

20 KING STREET EAST, ROOM 13. • Telefonas JA. 7 5575.

APLANKYKITE SAVO TĖVYNE!
VYKITE PATOGIAI IR KOMFORTIŠKAI ŽINOMU

M.S. B AT ORY
Gdynia America Line laivu, iš Kanados uostų į Southamntona 
Kopenhagą ir Gdynia Baltijos pakraštyje (Lenkijoje), ir iš ten 

traukiniu ar autobusu i visas Rytų Europos dalis.

Batory — tai modernus, be dėmelės svarus lai\ as. su ne
paprastai gražiai išpuoštais svečiu kambariais r ^atokio
mis erdviomis kabinomis. Jūs pasįdžir. j .site .šikti d'in * 
giškumu, tradiciniais puikiais valgiais ir mandagiu pntr* 
navimu. siekiančiu patenkinti keleivi :s ir jiems padėti.

1962 m etų kelio nių tvarka rastis: .
Iš Quebeco — balandžio 6: Montrealio — gegužės 4. birželio 8. 
liepos 6, rugpjūčio 10, rugsėjo 14. spalio 15 ir lapkričio 13; iš Que- 
beco — gruodžio 10. 275 svarai bagažo priimama nemokamai.

Dėl vieta reaervavtao ir tafomacifa pasitarkite su savo 
bhtro agentu arbą

GDYNIA AMERICA LINE
■. 220 Buy Street Toronto 1, CtaartįijO

■■■ r

UŽSISAKYTI LAIKR AŠČIUS. — • 
KLB Krašto valdybos pageidavimui• 
lietuviškos spaudos platinimo reikalu 
Sudburio apyl. v-ba nuoširdžiai prita- [ 
ria ir kviečia visus kolonijos lietuvius t 
per sausio ir vasario mėn. užsisakyti F

‘Neprikl. Lie-1

J. Zurlys. K. Žukauskas:
Po S2: j. Asmenavičius, V .Antanai

tis, P. Armonas, V. Augėnas, S. Alek
sa. B. Adaskevičius. J. Adamaitis, S. 
Bruzgis. J. Baron, P. Bulkė, J. Bart- 
kus. V. Bilevičius. P. Budvidas S. Ba- -Tėviškės žiburius- ir 
kaltis. V. Biauzdys A. Bartsys A. Bro- tuva.,_ gie laikraščiai er vajaus lai. 
ga. S. Bikmas P. Brasas. V Bemusis.. kotarpĮ padarė dideii papiginimą. ‘T 
E. Beržaitis. R. Banaitis, M. Biekša,; g-. jau per ištisą eilę metų daug deda.

r straipsnių bei vietinių žinučių iš Sud- į 
. < . .... . _burio lietuviu gyvenimo. Norintiems

i ir vėl prasidėjo Stalino gadynė, siau- ■ i>idžbalis.. B. Daogilis. J. Deksnys, P
i čia aštri cenzūra ir 1.1. Kl. G. Daugėla. A. Dronsatavičius. E. Degu

KALĖDŲ EGLUTĖJ, kurią suruošė: tk’*3?-fii4ukaitis. A. Fleras. P. Gu
■vysk. Valančiaus šeštad. mokykla da-: .

5225
50
50

Hollywood, Fla.
AR FLORIDOJ ŠALTA?

Taip, kaikur ir gerokai pašąla ir vai- j 
Koneva, V. Kvedaras, K. Kvedaras, A. [sius apgadina, bet oro pranešėjai ne-Į 
Kol ačius, J Kažemėkas, S. Kačinskas, į paaiškina kur šalta, praneša pietinėj' 
A. Keršys, L. Kūkalis. J. Klypas. J. Floridoj tiek bus laipsnių, bet ta pie- 
Kurpcikis. P. Kažemėkas. F. Krivins- tinė dalis yra didžiulė ir prie pat At
kas. D. Kriaučiūnas, J. Kaminskas. V. lanto visuomet būna daug šilčiau. Mū- 
Kežinaitis, P. Kareckas, A. Kaminskas,«su bičiuliai išgirdę oro pranešimą, no-T 
J. Krištolaitis. P. Kalvaitis. V. Kybar- ri kailinius ir apsiaustus mums atsiųs-

kus. J. Inkratas. A. Juozapavičius. P

15. j. nrisioianis, r. Kaivauis. v. rvyoar- n Kailinius ir apsiaustus mums atsiųs- ( 
10. tas. D. Kochanka, R. Kairys, J. Kaze- \ ti; ačiū už gerą širdį, bet pasilaikyki-• 

mėkas, A. Kamaitis, J. Kamai tis, A J te, nes pas jus Kanadoj tikrai reika
lu- Krakaitis, Z. Kalvaitis, P. Latauskas. lingi.
10; V. Liškauskas, Ledutis, J. Leščius, P. i Tad jeigu kas norite išbėgti nuo šal-' 

Lukošius. A. Lukas. J. Mačiukas, A. čio ir sniego ir pasitikrinti, kad čia;
5. Mikalauskas. K. Mileris. J, Miltenis, kailinių nereikia, tai atvažiuokit ir | 
5; M. Milkeraitis, A. Mulionis. J. Miku-Į maudymosi kostiumus pasiimkit, nes 
- taitis, G. Melnykas, A. Matoliūnas, C.<vanduo šiltas: temperatūra svyruoja!

Milaševičius, A. Maksimavičius, B. Mi- ’ tarp 72-75 laipsnių. Atvažiuokite į i 
lašius, P. Mickevičius. S. Matulionis,! Hollywood miestą, suraskite prie j 
K Norkus, J Naujokas. K. Narbutas, i ‘Little Flower” katalikų bažnyčios 
A. Pusdešris. V Pašilys. P. Pranckevi-į 1724 Buchanan St., t.y. Onos ir Juozo 
čius, J. Petraitis, A. Pilypayičiųš, J. Jąsaųskų apartamentus, kur lietuviai 
Petkūnas, B. Orvidas, J. Pacepavičius, apsistoja žiemą ir vasarą. Vieta labai 
J. Petriūnas, V. Paulaitis, A. Petkevi- graži — žydi rožės ir kitos gėlės. P. Ja- 
čius, V. Pocius, V. Peldžius. S Pilipa
vičius. J. Pipiras, S. Pranckevičius, M 
Pike, K. Pronskis, J. Povilauskas, J. 
Rimkus, V. Perkauskas, J. Reizgys, J 
Riekus, A. Repčys, F. Rimkus, J. Ras- 
kevičius, H. Rimkevičius, S. Rzevuc- 
kas, J. Repečka, J. Romikaitis? V. Sa- 
liklis, J Stungevičius. J. Stundžia, B. 
Stankus, V Stabingis, V. Subatnikai- 
tė. G. Škripkutė, L Skripkutė, D. Stu-.
kas, J. Staras, V. Simonavičius, S. Sėn- I m>- Red ).
kus. Z. Stonkus, Z Stanaitis, j Stanai-J Šalpos Fondo komitetas dėkoja ri

5

A. Tumaitis. F. Urbšaitis. K. Trum- 
pickas, K Vengris, I. Varnas, Vin* 
dašius, A. Vainauskas. R. Zuzan, A. 
Trumpickas, J. žemaitis, J. žemaitis:

Po S1.50: S Eismontas. A. Jusys. A
; Mažeika, F. Pajarskas.

(Kadangi sąrašas ilgas, mažiau au- 
Į koję dėl vietos stokos čia neskelbia-

Hamiltono Šalpos Fondo k-tas

vyrui j

mirus brangiai žmonai ir motinai
A. t A. ROZALIJAI RAČIENEI, 

reiškiame gilią užuojautą
Martynui, dukterims Jūratei, Marytei. Gražinai 

ir giminėms

Delhi-Tillsonburg Kat. Moterų 
skyrius

ra

ROZALIJAI RAČIENEI mirus, 
liūdinčius vyrą Martyną ir dukras

Marytę, Jūratę ir Gražiną užjaučiame
B. ir B. Dirsės

•• ■. • ’-.L/ M Augaičiai ■
ICabK 
Norkai 
Grincevičiai

ą Vaitas 'j,-..'
Rudokai

:• Laureckai

A. t A.
R . R A Č I E N E I staiga mirus.

jos vyrui Martynui Račiui ir dukroms 
gilią užuojautą reiškia

H. ir J. Rickai 
' A. Riekus ; ; :

V., Narusiai ■
■.J',,. A. ir K. Žilvyčiai

ROŽEI R A CI E N EI staiga mirus 
vyrui Martynui ir duroms: Gražinai. Jūratei ir Marytei 

reiški a me nuoširdžią užuojautą
. ir ••iHrtD.

Donatas ir Tania Renkauskai 
Kazys ir Janina Ožalai
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KNYGA APIE KANČIOS PRASMĘ
Dr. J. Prunskio "Silpname kūne"

Šios nedidelės, bet turiningos žodžiais. Nors Dievas yra nema- 
knygos tikslas — įprasminti ken- tomas, bot Jis visada yra kenčian- 
tėjnną ligoje, invalidystėje, se- čiojo artumoje, pasirengęs savo 
natvėje. Autorius pavyzdžiais, au- malone paremti tą, kuris to jieš- 
toriieiingų katalikų rašytojų fra- ‘ ko”, sako kun. dr. J. Prunskiš (63 
zėmis įrouo, kad silpname, ser- - 64 p.p.j. ,
gančiame, pabėgusiame kūne gali Šios knygos medžiaga galėjo 
būti stipri dvasia krikščioniška to ‘ būti sistematingiau sutvarkyta ir 
žodžio prasme, nes Henr. Bauma- papildyta tokių rašytojų, kaip Do- 
nno žodžiais tariant, “Kentėjimai stojevskio, Turgenevo, Oscar Wil- 
tai lyg initaloginė medūza: jei de’o ("De Profundis”), Byrono, J. 
žiūrėsi su baime į ją, tave pavers1 Leopardi mintimis bei frazėm is 
uola, tačiau drąsiai Įžvelk į pačias apie kančią, jos esmę, jos grožį ir 
jos akių lėlutes, ir ten pamatysi jos prasmę, bet kadangi autoriaus 
atsimušantį dievišką veidą” (90 knygos tikslas buvo religiškai nu- 
psl.). "Kentėjimas yra paslaptim teikti ir sustiprinti kenčiantį žmo- 
goji harmonija, reikia tik pagau- gų. tad stiprios frazės, einančios 
ti vieną gaidą, kad galėtum su- iš pasaulietiškos dvasios rašyto- 
prasti betkurį motyvą iš begalinės' jų, tokiam tikslui nėra būtinai 
skausmingojo pasaulio simfoni-j reikalingos. Antra vertus, knyga 
jos. Nelaimingumo jautimas glū-l būtų vertingesnė, jei ji turėtų 
di nuolatiniame nusistatyme pa-’ skyrių apie kentėjimų prasmę, 
bėgti nuo betkokio skausmo, ir charakterį ir turėtų aiškią, nepub- 
tas nesugebėjimas kentėti yra pa- licistinę antraštę. Tai galėtų dr. j 
grindinis mūsų nelaimingumo J. Prunskiš padaryti antrai šios! 
šaltinis” (90-91 psl.), sako rašyto-1 knygos laidai. Jė-įf 
jas Nino Salvaneschi. į Autoriaus kalba toli iki tobu-i
“Liga atskleidžia mums naujus; lumo — galėtų būti mažiau rusi- j 
pasaulius anapus kasdienybės ir cizmų, pvz., "tada palieka vietos 
paskatina jieškoti religinės pa- dėl savo malonės it.b. ... vietos 
guodos ir pagalbos”; sako pats savo malonei). “Viskas dėl Tavęs,' 
knygos autorius (116 psl.j. "Ken- o Dieve" — viskas Tau. Dievo, 
įėjimas turi gilią prasmę, nes tik 
jis gali parodyti tavo vertę ir pa
sverti tavo širdį, tačiau tik žmo
gus tegali jieškoti kentėjimo pras-

LIETUVIAI DALYVAVO, BET KNYGOM NEPATEKO
Statio Orbis - 37 pasaulinio eucha
ristinio kongreso dokumentacija

Po vienerių meta gana kruopš- Įvairias kritiškas pastabas, iškel
iaus darbo pasirodė rinkoje ofi- tas Vokietijoj EK rengimo proga 
ciali 37-tojo pasaulinio Eucharis- 1. . . . - -
tinio kongreso — EK dokumentą- spalvotos nuotraukos, mažos ir j kurios buvo atsakingos-uz EK pa- 
cija. Jos išleidimu rūpinosi vie- net per du knygos puslapius, pri-' sisekimą grynai technišku poziū- 
tinis komitetas EK rengti, kuriam' dėtos pirmojo tomo gale, leidžia j r*u Tegu kalba keletas skaičių: 
pirmininkavo Miuncheno ir Frei- pajusti tą nuotaiką, kuri vyravo Į -53 parengimai^ vienos
< 
kard Wendel, tiek darbo ir šir-'pos 31-— rugpjūčio 7 d. , .. .

11 "Static Orbis" t., kuriame 436.000 plakatų išhpdyta^ Vokie- 
371 psl skirta tekstui, pradeda
mas kardinolų, dalyvavusių EK, 
portretų galerija ir iš viso pasau
lio suvažiavusių vyskupų sąrašu. 
Po to seka kongrese naudoti li
turginiai tekstai, skoningai at-

Įspūdingos juodai baltos ir

Neužmiršti ir mažesnieji subuvi
mai: kroatų, lenkų, slovakų, če
kų, ukrainiečių ir vengrų (lietu
vių nėra! Kažin kodėl?).

Iš 14 meniškai atliktų tabelių 
galima susidaryti vaizdą, kiek yra 
nuveikusios atskiros komisijos,

"Nežiūrint, kaip gerai vaistai 
veiktų" — Nors ir gerai vaistai Į 
veiktų . . . Nežiūrint šiuo atžvil- į 
giu yra rusiškas •nesmotria". Bū-

L. B. Pearson, Nobelio taikos premijos laureatas ir buvęs Ka
nados užsienio r. min.. sveikina lietuvaitę Reginą Žymantaitę 
— Miss Freedom po savo kalbos apie tautų laisvę.

R. Žymantaitė pasižadėjo dalyvauti “Tž” spaudos baliuje va
sario 3 d., šeštadieni, Toronto Prisikėlimo parapijos salėje.

Nuotrauka A. Kalnins

puH111U1UUXVV -viiuiiuiiruu u riti- pajusti ta nuuiairui, kuli vyravu
singo kard J. Wendel. Deja, pats Bavarijos sostinėje 1960 m. lie- savaitės būvyje; 115 pamaldų, ku- 
kard; Wendel, tiek darbo ir šir- pos 31 — rugpjūčio 7 d. rias aplankė 3.2 mil tikinčiųjų;

, dies Įdėjęs EK Miunchene paruoš-Į
i Ir ir ji pravesti, šios oficialiosios 
į dokumentacijos nebesulaukė: pa
kakęs katedroje tradicini pamoks
lą 1961 metų išvakarėse, staiga 
mirė. Bet jis liko gyvas dviejuo
se'dokumentacijos tomų lapuose.

I Net ir jo balsą galės dar išgirsti spausdinti dviem spalvom — juo- 
i tie. kurie įsigys šį gausiai iliust- dai ir raudonai — ant pilko po
ruotą ir plokštelėmis praturtinti} pieriaus, perpinti gaidom visų tų

i veikalą — “Statio Orbis”.
i 1 "Statio Orbis" t. yra 243 psl.-
1 teksto ir 82 psl. nuotraukų. Tekš- 
! tą sudaro be įžanginių Miuncheno
i ganytojų žodžių išsamus EK pro-- 
gramos aprašymas chronologine

giesmių, kurios specialiai EK bu
vo sukomponuotos.

Į II t. sudėtos pamokslų ir re
feratų, skaitytų EK savaitę, san
traukos. Kiek čia gražių, šviežių 

į minčių, išbarstytų per 187 pusla- 
tvarka ir pačių opiųjų EK klausi-j pius! Jos pradžiugins ne tik tuos, 
mų skyrius, pavadintas "Idėja ir kurie neturėjo laimės atvykti 
apipavidalinimas”. Pastaroji da- kongresai!, bet ir kongrese daly- 
1 is y ra. galima drąsiai sakyti, ne vavusius, nes vienam žmogui bu- 
tik pirmojo tonio, bet viso veikalo’ vo neįmanoma visur būti, viską 
branduolys. Čia ir iš teorinės ir iš matyti, girdėti, 
praktinės pusės aptariamas 37-ta- ”
sis E K Miunchene. Dvasiškai ir desnieji kongreso posėdžiai: gy-

Toliau suglaustai aprašomi dū

tijoje ir užsieny: 1,7 mil. kongre
so vadovų, giesmyno, miesto pla
no išdalinta: 210 radijo translia
cijų (63 i užsienį); 1108 žurnalis
tą i iš 43 k rast ų: 368 t e 1 e fono apa- 
ratai nuolatinė jo rengėjų dispo
zicijoje: nakvynių parūpinta 10.- 
000 svečių iš kitų žemynu, 33.000 
iš Europos. 51.000 iš Vokietijos; 
4300 policininku tvarko susisie
kimą ir t.t. ir t.T.

Šis meistriškai išleistas veika
las pasižymi dar ir tuo, kad prie 
H t. viršelio yra prilipdyta ki
šenė su 10 garsinių lapų — plokš
telių. kurių bend ras ilgis 65 min. 
Įrašytos šv. Tėvo, popiežiškojo 
legato kalbos, eilės kardinolų, Tė
vų R. Lombardi. G. Waldmann 
pamokslų, misijų parengimo iš
traukos ir kt. u'Statio Orbis” pasi
rodymas buvo Vokietijoje sutik
tas

mės, ir tai yra mūsų gyvenimo tų geriau buvę, jei autorius būtų pasauliečiai, rengėjai ir dalyviai1 dytojų. Trečiojo Ordino, gailes-
paslapties dieviškasis atžvilgis”,; paprašęs kalbininką pataisyti jo _
sako X. Salvaneęshi (17 p.). rankrašti. Knygų kalba turėtų bū- KULTŪROS IR

Autorius, kaip kunigas, dažnai • ti geręsnė negu dienraščiu. K
susiduria su žmonėmis jų labiau- • 
šiai įtempto kentėjimo moment 
tais, todėl ir šioje knygoje jis į 
stengiasi parodyti kentėjimų! 
prasmę, stengiasi žmonių kančias i 
įprasminti ir tuo būdu paguosti Į ET I EMFNTADIIIQ 
kenčianti ir mirštantį žmogų, tad I VHIUv E
ši dr. J. Prunskio knyga yra labai i 
aktuali, nes niekas nėra apdraus-! 
tas nuo kentėjimų, Amerikoje ir' 
bėd eS SivHŠ°anie ekeant^!nJ:us’! K'1C1UC11LU1 į DAIL. VYT. KASIULIO paroda šiuo
raikšti petimitiX liūdnS nuo-^ pedagogas IgnaS MalėnaS Paciu:^u vyksta vienoje Niujorko 57 gat- 
taikas. tačiau tai nereiškia, kad i nujausiu metodu. Išmokti skai-i vės galerijoje.
kentėjimai tiems kraštams būtų^yti reikta tik puses laiko, negUj^^resuiL^ gi^c^^oda su- 
svetimi. Savo turinio struktūra ši Į kitais metodais. Tik duok elemen- tru^ iki d Atidaryta ješta-
knyga yra skiriama liaudžiai, ei-- torių, ir paskaityk pirmąjį skie-; dieniais nuo 10 vai. iki 5 v. p.p., kitom 
liniam žmogui, tačiau ji yra įdo- meni. Toliau vaikai patys skaitys.' savaitės dienom, išskyrus sekmadieni.

Vaikus galima pradėti’mokyti nuo 10 v. ryto iki 10 v. v. R. Viesulas 
krikščionišką, žmogų skaityti jau 4 metų, kai tik susido- >ra surengęs savo parodų Prancūzijoj, 
Pranciškaus Asyzie- mi skaitymu. '

“Jei svarstysime ken- Elementorius ruoštas 25 metus.

kaip bibliofilinis įvykis.
STATIO ORBIS, 2 tomai. Muen- 
chen, KoeseL Verlag, 1961. Kai
nais DM. Užsisakyti: Herder- 
sehe Buchhandlung, Muenchen, 
Am Promenadeplatz. Kaina į 
užsieni 31,80 DM.

D vii tel valius iliustruos a a '-vra autoriai 16-kos straipsnių, ku-: tingųjį! seselių, teologų, meninin- 
poeto J. Tysliavos poema ’TawaNou- rill viehas nevengia panagrinėti: ku. liturgikų, misijonierių ir kt. 
son”, kuri bus išleista liuksusine lai
da, kaip autorius pageidavo.

NAUJA DAINĘ PLOKŠTELĖ
“Rūtos” radijo ansamblis išleido 

naujai įdainuotą ilgo grojimo plokšte
lę “Dainuojame su Rūta”, palydint 
Mitchko orkestrui, kurioje yra 17 liau
dies dainų: Vilniaus kalneliai. Pragė
riau žirgelį, Praded aušrelė aušti. Ar 
aš tau, sese, nesakiau. Pasėjau line
lius, Daug dainelių. Mylėjau mergelę. 
Bijūnėlis žalias. Kai aš turėjau. Plau
kia Nemunėlis, Subatos vakarėlį. Gra
žių dainelių. Buvo gera gaspadinė. Per 
girią girelę, Tūkstantis žingsnelių, Šal
ta žiemužė ir Per Klausučių ūlytėlę. 
Plokštelės kaina S5, su persiuntimu 
$5.50. Užsisakyti pas “Rūtos” dir. J. 
Stuką. 1264 White St., Hillside, New 
Jersey, USA. S.

JAUNŲJŲ LAIKRAŠTĖLIS. — Pr. 
metais Čikagos Marquette Parko litu
anistinės m-los III skyrius, paragintas Į; 
savo mokytojo kan. V. Zakarausko, su- Į ‘ 
darė redakcinę k-ją iš B. Lieponytės, I 

Jo kūrinių »G. Visockytės ir V. Beieškos. . 
. vo išleidę leidinėli “Mažąją Pušytę”.

pieši-; ninkas profesoriauja Filadelfijos un-to šiemet tie vaikai, jau būdami-IV sky-

Prunskis, SILPNAME . ĮZhJY/"'||
Immaculata leidinys. MX I KJ y

PASAULYJE
V. K. JONYNO VITRAŽAI. — Wil

ton, Conn, buvo atidaryta moderni 
Notre Dame seserų vienuolių bažnyčia. 

IŠMOKYS VAIKUS Pastatas turi 18 milžiniško dvdžio lan- 
LENGVIAUSIAI SKAITYTI gų. kuriems vitražus paruošė dail. V.

A . s v. v. , i K. Jonvnas.Elementorių paruošė žinomas/ n.n VVT K.sn:.Tft n

Dr. J. ] 
KŪNE. 
1961 m., 134 psl.

J. Gobis

mi ir aktuali ir inteligentui, nes
kiekvieną
guodžia šv 
čio žodžiai:
tėjiiną, kęks jis yra, jis atrodo Gausiai iliustruotas dail. V. Si-. ;

įvairių grupių studijų savaitė 
Europoje

Stud, savaitės programos planą su
darė ir šiam posėdžiui aptarti atsiuntė 
prof. A. Maceina, ELFB stud, savaitei 
rengti komisijos pirm. Jo pateiktas 
planas buvo atidžiai apsvarstytas, tru
puti pakeistas ir papildytas, šiai stud, 
savaitei numatytos dvi pagrindinės te
mos: I. Rytų Europos likimas ir II. 
100 metų Maironio gimimo sukaktis.

Pasitarimų metu Vok. Kr. v-bos 
pirm. kun. Br. Liubinas pareiškė, kad 
Kr. valdyba sutinka šią stud, savaitę 
globoti ir remti. Kr. v-bos narys A. 
Šukys padėkojo šios savaitės iniciato
riams už atliekamą dideli darbą lietu-

kviečiant įvairesnių susigrupavimu ■ vybei ,kartu taip pat pažadėdamas Kr. į susiję su Kristaus asmeniu ir evangeii- 
žmonių, jiems daroma tiesiog skriauda.: v-bos galimą paramą. Skautininkas T.! jomis. Jie atsakomi, remiantis pasku- 

Praeitais metais savo metinėje kon- Gailius nuoširdžiai padėkojo už su-
E ' C.’iferencijoje ELFB nutarė pabandyti teikta galimybę aktyviai daĮy»auii ir 

1362 m. suruošti daug: platesnio mas-j skautams, kartu pabrėždamas, kad 
to savaitę ir kviesti prie rengimo pri- ‘ skautams jis čia atstovaująs su pilnu 
sidėti įvairias organizacijas ir net PLB vadovybės pritarimu. Buvo pasiūlyta 
Vokietijos Krašto valdyba. Europos kviestl Prie stud- savaites rengimo pri- 
LFB valdyba praeitų metų rudenį tai ir evangelikų “Jaunimo rate- 
ir įvykdė. Visos kviestos organizacijos,: I\° v.v'resnHj jaunimą. Pasiūlymą po- 
išskiriant viena, kuri, atrodo, iš viso sėdžio dalyviai priėmė.
nėra organizuota Europoj, atsakė tei- \ Posėdžiui pirmininkavo V. Natkus, 
giamai. Prie rengimo sutiko prisidėti: į sekretoriavo A. Rugięniūtė. Posėdžio 
PLB Vok. Krašto valdyba, Vokietijos uždarymo žodyje V. Natkus išreiškė 
ateitininkai sendraugiai ir studentai,; vilti, kad ši studijų savaitė bus taip 
Vokietijos Lietuviu studentu s-ga, Vo-! P^t nemažas įnašas lietuviškajai kul- 
kietijos Vyr. Skautu Brolija ir Vyr. pūrai ir kad jos metu bus gera proga 
Skaučių Seserija. " parodyti mūsų tolerantiškumą vienų

Prancūzu akademikas Jean Co- į persikėlė i Čikagą. Tenai vienoje fir- rektorė, talkina istorinių knygų plati-! Sausio 7 d. Europos LFB valdyba

Jau 8 metus iš eilės Europos Lietu
vių Fronto Bičiuliai ruošė studijų sa-

Į vaites V. Vokietijoje. Pradžioje tokias 
į savaites ruošdavo tik savo bičiuliams; 
j vėliau kviesdavo ir ne bičiulius. Pas
kutiniuosius tris metus Europos LFB 
pritraukdavo ir ateitininkus būti ben
drais rengėjais. Tačiau po kiekvienos 
stud, savaitės LF Bičiuliai susilaukda
vo pageidavimų, kad i tokias savaites 
būtų kviečiami ir kitų susigrupavimu 
žmonės, ypačiai jaunimas. Esą ikšioli
nė stud, savaičių programa būdavo to
kia vertinga kultūriniu ir lietuvišku-! 

mo požiūriais, kad i stud, savaites ne- . .
susigrupavimu vybei ,kartu taip pat pažadėdamas Kr.

Atsiųsią paminėti
Prof. Giuseppe Ricciotti, KRISTAUS 

GYVENIMAS. Iš italų kalbos 14 laidos 
originalo išvertė kun. P. Dauknys. 
MIC. Išleido Londono T. marijonai, 
padedami prenumeratorių aukų. 
Spausdino Nidos spaustuvė Londone, 
1962 m., 965 psl. Įrišta kietais virše
liais. JAV ir Kanadoje pagrindinis 
platintojas “Draugas”, 4545 West 63rd 
St., Chicago 29, Ill. Kaina $7.

Tai pirmas toks platus mokslinis 
ir kritinis veikalas apie Kristaus gy
venimą lietuvių kalba. Knygoje atvirai 
paminimi visi sunkumai ir priekaištai, 
susiję su Kristaus asmeniu ir evangeli-

Jugoslavijoj, Vokietijoj. Olandijoj. 
Britanijoj. Kanadoj. P. Amerikoj ir 
daugelvįe JAV viotovi

JĮO mubuuutab u<ui. v. oi-. luri visa eilė žvmiuju galerijų. Daili-
baisus, bet jei i ji žiūrėsime Die-mankeviciaus spalvotais i----
vo valios šviesoje, jis virs meile; niais. Yra 112 psl. Išleido “Atei- menūmokykioj: 
ir džiaugsmu” (62 p ). [tis” Broklyne, N.Y. Spaudė sale-1, alb. elskus, tapytojas ir vitra-

"Viena iš didžiausių kančių Ii-j žiočių spaustuvė Italijoj. Kaina žininkas. laimėjo garsaus Amerikos' 
goję ir senatvėje yra jausmas, .i $2.50. Gaunama adresu: “Atei-' dailės klubo -National Art Club. New t 
kad esi niekam nereikalingas, kadtis”. 910 Willoughby Ave., Brook- Yor^_ Cily- 1931 Oil Painting 
tavimi niekas nebesidomi, kad esi i Ivn 21. N.Y., ir pas platintojus. ■ J.!on t:eC!4ia premija is visiems dai- j šo knyga apie Hollywood?, 
tik sunkenybė, kad pagaliau nė su' įsigykite tuojau. Savo vaikučiams; n-*1
pačiu Mera neįstengi tikro ryšio paferysite dideli džiaugs™ (Pr.į | 
rasti. Net ir maldoje ligonis kar
tais nebeįstengia susikaupti, joje? F 
paramos rasti. Visas blogumas ei
na iš to, jog daugelis ligonių gal- , . 
voja. jog meldimasis tereiškiąs ro-1 cteau, 72 m ,.] 
žaneiaus kalbėjimą, _ __ _____ ___
maldaknygės,atmintinai išmoktų i iššifruoti jo “Requiem” rankrašti. | s«nus L,nas.Čikagoje laikinai aps ...
maldų kartojimą. Tie dalykai ge-j kurį jis sunkiai sirgdamas para- veno broho namiwse Y. Vcsclkos as' Fondu* savo masus prisiuntė dr. G.

ti persunkus, dažnai atitraukti, i pats* nebegali' perskaityti. 
Betgi yra kita maldos rūšis, kuri MOKSLININKU 
sergančiam labai patartina: tai ra
mus ilsėjimasis Dievo mintyje, - mėnesiam i arktiką įvairiem tyri-j 
Dievo artumo jautimas, bandy- nėjimam. Ekspediciją sudaro 7 
mas savo trumpa mintimi pa- Kanados geologai. Jų tikslas iš
reikšti Jam meilę, pagarbą, pade-: tirti žemės paviršių, ries arktikos 
ką ir atsidavimą, minties ir šir- viduryje prie Borden salos fede- 
dies jungimas su Dievu, išreiš- i 
kiant tai savo paties pasirinktais į tybos projektą.

NEBEGALI SAVO RANKRAŠ- j galeriioje.
CIO PERSKAITYTI j BAIL. ;

vo išleidę leidinėli 'Mažąja Pušyte”.

riųje« bendradarbiauja “Draugo” sky
riuje “Mūsų jauniausiems”.

G. VELIČKA .gyv. Los Angelęs. Cat, 
yra-parašęs neilgą teatrui vaidinimą 

* Exhlbi-į ąpįe Žalgirio kautynes. Dabar jis ra-

“TAUTOŠ PRAEITIS” žurnalo I to
mo ketvirtoji knyga jau ruošiama 
spaudai. Ja redaguoja Liet. Įst. dr-jos

Į statyti parodoje Čikagos banko dailės i narys č. Grincevičius.
r. AL. RŪGYTĖ, pedagogė, buv. ilga-F
K. VESELK A iš Montrealio metė Augšt. liiuanist. mokyklos di-; Skaučių Seserija.

dAdUClllirkdO JUdlI VU- v*v**vjv *** ivniviv. caiania loivunių piaci- y -
pavedė dviem Parv-!m<)ie i’s dirbs dailininko projektuoto- i nime. Ji yra Liet, istorijos dr-jos vai- Miunchene, Ludwigsfelde lietuvių ko- 

•’r - x------.u—lonijoje, sukvietė visų organizacijųskaityma iš j žiaus universiteto specialistams i jo darbą-Dalininkas, žmona Aldona ir, dybos iždininkė. - K •
s, , v.. i Simną T.innc Cik-awip laikinai nnsjgy-1 ANTANO ŠKĖMOS Raštų Išleidimo posėdi aptarti bendriems stud, savai-

• , x t v. v ... . w j . . - . - , menyje montrealiečiai lietuviai nusto-
ri, bet sergaiičiam žmogui gali bu- sės prieš trejus metus ir dabar j0 pajėgaus dailininko, aktoriaus, ku

ris yra vaidinęs visoj eilėjMontrealio jas $10: G. Narięnė $5. 
teatralu ruoštų pastatymų, įrašymų į j MELDUTIS LAUPINA1TIS daly- 

EKSPEDICIJA išvyksta trim: Plokšteles ir M. fvauja brazilų spaudoj rašydamas!
' V. TYSLLAVIENĖ IR SŪNUS JUO- straipsnius apie Lietuvą. “Tribūna La- 
ZAS yra pasiryžę išleisti a.a. J. Tys- tina” paskelbė visą eilę jo straipsnių 
liavos poezijos ir “Dabar” “Vienybė- apie Lietuvos praeitį, sovietinę koeg 
je“ spausdintų skilčių rinktinę. “Vie- zisteneijos politiką, žmonijos pažangą, 
nybės” namus planuoja padaryti lie-; Juose autorius iškelia istorinius fak- 

, tuvybės namais su marmurine lenta: tus. rodančius sovietų imperializmą.
racinė valdžia vykoo 3 mil. Sta- ir įrašu: “Poeto Juozo Tysliavos Na-j Laikraščio redakcija gavo grasinančių 

_ I mui”. I laiškų, kurių vienas buvo paskelbtas, j

Balukas $25: L. ir G. Vėžiai $25. dr. 
R, Šilbajoris $15: nežinomas ’.gydyto-

a.a tina” paskelbė visą eilę jo straipsnių 
sovietinę koeg-

Stasys Yla

Lietuvis išdidus 

prašyti ir tikėti 
u?':^

Kili man kas sako 'netikiu ", aš tikrai netikiu ką sako. 
Argi žmogus iš viso netiki? Kam jis sako? Ar ne tam, kad 
juo patikėtum? .

Kuo jis netiki? Dievu? Bet vietoj Dievo sudievina 
medžiagą, gamtą, mokslą. Netiki į Kristų, bet išpažįsta 

Marksą, Comtę, Nietzschę. Nepripažįsta Bažnyčios, ta
čiau garbina tautą, tiki valstybe', kelią augstyn žmonijos 
idealą.

Nėra netikinčių, daug nepilnai tikinčių ?
Kiekvienas ką nors tiki — amžinąją Minti, didžiąją 

Dvasią, didžiąją Realybę, pasaulio Architektą. Vieni 
tiki Pievą ir jo siųstąjį Jėžii Kristų, kiti — tik Dievą be 
Kristaus Vieniems Kristus neatskiriamas nuo Bažnyčios, 
kitiems — Bažnyčia ne Kristaus kūrinys, nė jo Mistinis 
Kūnas. -

Nėra netikinčių, bet daug nepilnai tikinčių ar iš
kreiptai. Ne visų tikėjimo turinys tas pats, dar labiau ne 
ta pati forma Tai daugiausia individualistai, kokie yra ir 
lietuviai/jie n<ori tikėti tai, kaspatinka,^ 
tina. "Kam to įsakymo iš viršaus, kam mokymo — dog
mų? Aš tuo netikiu’”.-.Subjektyvus tikėjimas, bet tikėji
mas! Kam toji Bažnyčia, sakramentai, ypač išpažintis? 
Ar aš negaliu pats vienas su Dievu rokuotis?" Natūralisti
nis tikėjimas — be malonės, bet tikėjimas!

Trakų rabino priekaištai
Xr tikrai žmogus, netiki, kai tvirtina netikįs. Ar jis 

nekartoja svetimu žodžių ir teiginių? Niekur nėra tiek 
štampuotų ir nudėvėtų frazių, kaip priekaištuose religijai 
ir Bažnyčiai. Ar ką naują išrado naciai? Kopijavo mūsų 
Trakri rabino fraze\s, paleistas prieš krikščionybę dar 17 
amžiuje. Ar išranda ką nauja komunistinis ateizmas? 
Kova prieš tikėjimą yra pati neišmingiausia ir nekūrybiš- 
kiausia.

N ('tikėjimo bangelės slenka lyg rūkas palei žeme. Vie
niems sukelia čiaudulį ir nuolxxiuli, kitus užkrečia Ana- 
dingumu. Netikėjimas veikia kaip mada, kuri sukausto 
mintį, suv aržo ž<xlį, uždeda antspaudą elgesiui. Yra 
madingos plokštelės, lygiai kaip ir manieros. Serga žmo
nes įvairiais "izmais” dėl to, kad šiuo vardu "groja" kur 
nors plokštelė. Mūsų tautos šviesuolis kitados buvo 
apkurtintas rusiškų plokštelių, kaip ir nūnai kurtinamas 
tėvynėje. O niekas taip nemoka visko neigti ir kartu ti
kėti savo neigimu, kaip rusas. Šiandieninis rusas komu
nistas verčia ir kitus tikėti jo melu: Žmonės iš baimės, 
iš prisitaikymo "netiki". Netiki, ką rusas sako, lx't kalba, 
kaip jis — prieš Dievą, Bažnyčią.

? Vežimai iš. degtuko
Religinio netikėjimo apraiškos dažnai IX'rtempiamos. 

Kartais tik cUtlis netikėjimo — susvyravimas, nusivyli
mas, nors žcnlžiuose jau visas šimtas procentų. Žmogus 
kartais mėgsta iš degtuko skaldyti vežimą, ypač šioj srity. 
Nori save įtikinti arba kitus. Siekia pateisinti savo apsi- 
leidmą, ribotą pažinimą, protinę tinginystę ar sąžinės 
nevalyvumą, kibai lengva pasakyti "netikiu", sunkiau 
derinti savo gyvenimą netikėjimo dogmoms. Žmogus 
daro kompromisus pats sau meluodamas Kai jis baHdo 
būti tiesus, meta tuščiaž(xlžiavjrną ir iieŠko pilhubnes 
religijos.

.lieŠkom tiesos, ne — malones
Religijos pradmenys glūdi žmogaus prigimty. Išsi- 

vilkti iš prigimties sunkiausia, nors ne vienas bando,

kitiems, nežiūrint kokiam susigrupavi 
mui kas priklausytų

tės rengimo reikalams. Pasitarime da- j 
lyvavo: PLB Vok. Kr. v-bos pirm. kun. • 
Br. Liubinas ir v-bos narys A. Šukys; j 
dr. J. Grinius ir kun. J. Tautkevičius 
— ateitininkų sendraugių atstovai; j 
skaut. T. Gailius — Vok, Liet. Skautų 
Brolijos, ps. stud. A. Rugieniūtė — 
Vok. Liet. Skaučių Seserijos ir kt. Eu-i 
ropos Lietuvių Fronto Bičiulių valdy
bai, kaip bendros stud, savaitės inicia
toriui, atstovavo V. Natkus ir A. Gri- • 
nienė. Dėl atostogų, posėdy nebuvo at-: 
stovaujama Liet. Stud. S-ga ir Vok.

: Stud. At-kų S-ga.

užuot praturtinęs savo prigimtį ė.n t prigimt i ne malone. 
Mes. šiauriečiai, Milašiaus žodžiais, darome v ieną klaidą 
— daugiau jieškom tiesos nei malonės. J ieškom neatbaig
tu pasirt'ngimu ir susipainiojain. Jieškom lengvesnės tie
sos, kuri mažiau įpareigoja — pateisinančios "tiesos", kuri 
vra palauki'sn<\ Tokia tiesa maloniai šypsosi kiekvienam 
praeiviui gatvėje, kiekvienam linkčioja galvą, net Chruš
čiovui siūlo derybas. Malonės nejieškom. Bažnyčion atei
nam tik piktintis. Malonė laukia --paprastumo ir kuklu- 
ino; prašo padėti prii' durų karaliaus vainiką ir suklupti 
maldaujančiu elgeta. Malonė neateina aklinai uždaron 
širdin, nors kojos ją atneštų ligi paskutinių ji i bažnyčios 
suolų. Individualistai lietuviai vtu perišdidūs jieškoti 
žmonių, o ypač Dievo malones.

Jaunystėj išdidus — kelias bus slidus
Kodėl mūsų liaudies tikėjimas išsiskleidė tokiu žaviu 

gilumu, o inteligentijos — sunyko arba susvyravo? Atvi
rumas malonei padare juos pranašesniais už šviesuolius, 
kurie didžiavosi savo rasta tiesa. Raudona gija išsiskyrė 
mūsų tautos kamieno tikėjimas nuo jos rinktinių vaikų 
vadinamo "netikėjimo". Teisus, nors ir "bedievis", Teo
filis Tilv y tis savo žodžiais Dičiaus Į)o('moįi':

Mokslas subtilus daiktelis. 
Jis vilictio, jis gmžiis, 
V/7 jo siekdamas, pražus, 
O atUram įis — himėn kelias.

rr'vry?" į;: Jei. jaunystėj' išdidus \: .
Ta r o kelias bus slidus!

Ypač savo jaunystėj mūsų inteligentija parixle indivi- 
dualistinio išdidumo.

Norėdami suprasti savo tautos religinhj lūžių psicho
logiją. turėtume pasirausti po gyvu pavyzdžių medžiagą 
Ją teko rankioti kuris laikas, o nūn - nebaigtą apdoroti; 
norisi Ix'nt dalinai atskleisti viešumai Gal kas teiksis, pa 
skaitęs, pasidalinti inty mesniais ir ryškesniais pav v 7- 
džiaįs. Kixlcl gi turėtume, slėpti tą didįjį nerimą", kuris 
mums nemažiau būdingas nei kitom tautom?

tiniais mokslo duomenimis. Evangeli
jos pasakojimai. įjungti į naujus laiko 
ir vietos rėmus, lyg gyvi iškyla ir atsi
skleidžia prieš mūsų akis. Ši knyga jau 
išversta į 23 kalbas.

Elenchus sacerdotum lituanorum in 
variis statibus. ALRK Kunigų Vieny
bės leidinys, 1961 m. gruodžio mėn. 
Redagavo kun. Titas Narbutas, STD, 
1922 Lęo St., Dayton 4, Ohio. Tai są
rašas ir adresai lietuvių kunigu lais
vajame pasaulyje. 74 psl.

Vytis, The Knight, vol. 48, No. 1, 
sausis. 1962.

šv. Pranciškaus Varpelis, 1962 m. 
sausis, nr. 1.

Christian Democratic Review, 1961 
M. M. (ELI) November-December, No. 74.

ŪKTI
PAVASARIO?

Padarykite tai dabar
NAUDODAMIESI NAMŲ PAGERINIMO PASKOLA
Namų pagerinimo paskolą galima gauti per jūsų banką, 
pagal National Housing Act. pakeitimams ir pataisy
mams išorėje ir namo viduje, ir daugybei kitokių pato
bulinimų. Jūs galite pasiskolinti iki S4.000 ir iki de
šimties metų išsimokėjimui. Tokią paskolą gali gauti ir 
tie namu savininkai, kurie nuomoja nuosavybes.

B8 Padarykite tai dabar
NAUDODAMIESI ŪKIO PAGERINIMO PASKOLA
Ūkio pagerinimo paskolą, valdžios remiamą, galima 
gauti per jūsų banką iki $7.500 iš penkių paprastų nuo
šimčių ir iki dešimties metų išsimokėjimui.

X Šios paskolos apima plataus masto ūkio Įrengimus bei 
pagerinimus ūkyje namo ir kitu trobesių.

■ Padarykite tai dabar
NAUDODAMIESI SMULKAUS VERSLO PASKOLA 
Pasiteiraukite apie valdžios remiamas paskolas tobules
niam smulkaus verslo įkūrimui per turinčius leidimą 
bankus — iki $25.000 ir iki dešimties metų išsimokė
jimui.
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Mann & Martel Ltd
B E A L T O B S

2336 Bloor St. W. Tel. RO. 2-8255
' . Swansea

$1.200 įmokėti, 6 didėli kambariai, 
2 virtuvės, kietos grindys, nauja 
dujų krosnis, tuojau galima užimti. 
Pilna kaina $11.900.

Jane - East Drive
$1.500 įmokėti, naujas mūrinis 7 
kambarių moderniškas namas, 4 
miegamųjų, dviejų augštų, alyva 
apšildomas, aliumininiai antri lan
gai, privatus įvažiavimas, arti su
sisiekimo ir krautuvių. Pilna kaina 
$16.632. Geras morgičius. Su di
desniu $3.000 įmokėjimu vienas 
morgičius balansui $87 mėnesiui.

• . Jane - Annette
$2.500 įmokėti, 7 didelių kambarių, 
atskiras mūrinis namas su garažu ir 
vieta kitai mašinai. Kvadratinis 
planas. Nauja krosnis. Geros išsi- 
mokėjimo sąlygos, arti susisiekimo 
ir krautuvių. Pilna kaina $16.700.

Swansea — arti Bloor
$3.000 įmokėti, 6 kambarių mūrinis 
namas su garažu ir privačiu įvažia
vimu, moderniška virtuvė, alyva 
apšildomas, gerai sutvarkytas rū
sys. Viena skola balansui.

Jane - Annette
$3.000 įmokėti, 5 kambarių mūrinis 
bangalo su garažu, didelė moder
niška virtuvė, gražus kiemas, du
jom apšildomas, nauja krosnis. Su 
didesniu įmokėjimu viena skola ba
lansui. Tuojau galima užimti.

C-;'.." Baby - Jane
$11.9000 pilna kaina. Mūrinis 6 
kambarių namas, 6 metų senumo, 
privatus įvažiavimas, tuojau gali
ma užimti. Viena skola balansui — 
$50 mėnesiui įskaitant ir procentus.

Oakwood - St. Clair
Originalus dupleksas, $8.000 įmokė
ti, gražių plytų, atskiras, mūrinis 
namas su privačiu įvažiavimu ir 
dviem garažais. 12 didelių kamba
rių, moderniškos virtuvės ir vonios, 
vandeniu alyva apšildomas, arti su
sisiekimo. Viršutinis butas išnuo
motas už $125 mėnesiui.

Maisto produktų krautuvė 
sunarnu

$3.500 įmokėti, 6 kambarių mūrinis 
namas su krautuve, 2 virtuvės, 
alyva šildomas. Antras namas nuo 
kampo, viena skola balansui.

B. SAKALAS
P.S. Jeigu kartais nerastumėte šiame skelbime sau tinkamo namo 
ar biznio, tuojau skambinkite mums pasiteiraudami ką mes turi

me na u j o, nes mes gauname kas dieną naujų nuosavybių.

SPORTAS
VYČIO ŽINIOS

Stalo teniso pirmenybėse geriausiai•' 
reiškiasi Vyčio 4-toji komanda. Penk-j 
tos divizijos komandinėse pirmenybėse 
pirmąjį ratą užbaigusi pirmoje vietoje. 
Komandoje žaidžia: E. Sabaliauskaitė, 
A. Krasauskas, S. Krasauskas ir J. Žu
kas. Likusios trys komandos sukasi ] 
apie vidurį ir žemiau. Praėjusį savait
galį Toronto pirmenybėse dalyvavo 7 
vytiečiai. Geriausiai sužaidė E. Saba
liauskaitė, moterų A grupėje pasiekusi 
antrąjį ratą ir J. Nešukaitis.

Krepšininkai turėjo sėkmingą savai
tę. Visos trys komandos dalyvaujančios 
pirmenybėse pasiekė laimėjimus. B-A 
lygoje vytietės įveikė latves 45:25. 
Žaidė: Kasperavičiūtė 4, Radzevičienė 
12, Balsienė 16. Žolpytė, Rutkauskai
tė 4, Prunskytė 9. CYO pirmenybėse 
Vyčio mergaitės nugalėjo St. Vincents 
47:5. Žaidė: Sūpronaitė 8, Kruminaitė, 
Bilkštytė 3, Kybartaitė 2, Jonynaitė 14, 
Renkauskaitė, Čirvinskaitė 4, žolpytė 
16. Reikšmingiausį laimėjimą pasiekė 
Vyčio berniukai laimėdami pirmąsias 

| pirmenybių rungtynes prieš St. Paul 
27:16. Žaidė: Kaknevičiai, Nacevičius, 
Akelaitis, Laurinavičius 3, R. Šimkus 
2, širnkus, 5uprohas 2, Karaliai, Igna
tavičius 18. ’

Rungtynės, šį antradienį B-A lygo- 
je vytietės žaidžia su Tru-Way ir ber
niukai vėl su St. Paul komanda. Vasa
rio 1 d. Vyčio mergaitės žaidžia su St. 
Brasils komanda. Rungtynės įvyks 
Bloor Coli 7 vai. vak.

L. Kybartienei nuoširdžiai dėkoja
me už mergaičių uniformų pasiuvimą.

A. S.

TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI 1962. I 25. — Nr. 4 (628)

Laurinavičius 18; Aušra M. komandų-, 
je — Puzeris 1, Ivanauskas 2, Lasys 
1, A. Genys 4, Bartucevičius 2, Gali
nis ir Ramanauskas 9; Aušra B koman
doje — Kryžanauskas 8, Petrauskas 2, 
P. Genys 11, Danaitis 10, Stirbys ir Pu- 
teris; Aušra MB komandoje — Bu- 
šinskas 5, Strimaitis 7, Vaškevičius, 
Paškauskas, Kuolas, Krikščiūnas, Za
leckis, Duobaitis, Simonaitis.

Šachmatų treniruotėse sekmadie
niais dalyvauja virš 20 žaidėjų. Treni
ruotės vyksta kavinėje nuo 12.30 iki 
5 vai. p.p. Greitu laiku numatoma pra
vesti namų ir tarpklubinių turnyrų.

Primename, kad visi vykstą į KSA 
pirmenybes privalo užsimokėti FAS 
K-to mokestį: suaugusiems $2.50, jau- _ rungtynės laimėtos prieš St. Mary 
niams $1.75.

ČIKAGOS LIET. FUTBOLO |
KLI BAS LH t ANK A !

dešimtmečio sukakčiai paminėti išlei
do 32 psl. leidinį, kurį redagavo P 
Petruitis. Leidinyje telpa daug nuo
traukų — Z: Degučio, P. Petručio< Sun. 
Times, E. Šulaičio, ir nemaža infor
macinės medžiagos apie klubo praeitį 
kurią pateikia šio klubo pirmininkai 
E. Vengianskas, E. Šulaitis, V. Num 
gandas, A. Visockis, J. Juška.

KOVO ŽINIOS
Hamiltono jauniai žaidžią už 

parapiją CYO lygoje, šiuo metu 
antroje vietoje. Turi 4 rungtynes 
mėtas ir 1 pralaimėtą. Paskutinės 

s
55:33.

TORONTO, Ont.
KLK Moterų dr-jos

AV 
yra 
lai-

AG.

527
REALTORS

Bloor St; Wi Tel. LE. 2-4404

Perkant ar parduodant betkokį nekilnojama t tirta, kreipkitės 
i šią gerai žinomą finną.

Didelis pasirinkimas gyvenamų namų. įvairaus dydžio apar> 
ramentų, biznių, farmų sklypu etc.
Sąžiningas ir skubus patarnavimas.

Geriausias morgičių gavimas bei sudarymas visame Toronte.
JANE — ANNĘTEE
S2.000 Įmokėti, 6 kambarių mūrinis 

namas, kvadratinis planas, mo
derni virt.. 19 metų skola, mor
gičius mokamas apie $90 mėne
siui. namas maždaug 6 metų se
numo, pilna kaina tik $14.900. 
jeigu didesnis įmpkėjimas. tuo
met morgfičiaus mokėjimas apie 
$60 mėn.

BLOOR — JANE
$4.000 įmokėti, 8 kambarių per du 

augštus, atskiras, mūrinis namas, 
kvadartinis planas, vandens aly
vos šildymas, 2 modernios virtu
vės. 2 vonios, garažas, didelis kie
mas. atvir. morgičius, arti Bloor.

BLOOR — SWANSEA
$5.000 Įmokėti, 6 kambarių, gražus, 

naujas, atskiras mūrinis namas, 
kvadratinis planas, alyvos šildy
mas, užbaigtas recreation kamba
rys su parketo grindimis, gara
žas su privačiu i važiavimu.

RONCESVALLES — HIGH PARK
S8.000 Įmokėti, 11 kambarių atski

ras mūrinis namas, kvadratinis 
planas, vandens alyvos šildymas, 
3 virtuvės. 2 vonios. 2 užbaigti 
kambariai rūsyje. Dvigubas ga- ! 
rąžąs su plačiu įvažiavimu, atvi
ras morgičius.

INDIAN RD. — BLOOR
S5.000 Įmokėti, 13 kambarių, atski 

ras mūrinis dupleksas, naujas 
vandens šildym.. recreation kam
barys rūsyje. 6 kambariai pirma
me augšle. dvigubas garažas, arti 
Bloor. /

SWANSEA
$6.000 įmokėti, 6 metų senumo pui

kus atskiras mūrinis 5 kambarių 
bungalo, aliuminiaus langai ir du
rys, garažas su privačiu įvažia
vimu, modernus viduje. 17 metų 
atvira skola.

BLOOR — RUNNYMEDE rajone
S7.000 įmokėti, 8 kambarių per du 

augštus. atskiras puikus mūrinis 
namas, centre hall planas, van
dens alyvos šildymas, 2 moder
nios virtuvės. 2 vonios, užbaigtas 
recreation kambarys rūsyje, gara
žas su plačiu privačiu Įvažiavimu, 
puikioje ramioje gatvelėje.

$8.000 Įmokėti, mūrinis pastatas su 
self-service maisto produktų 
krautuve. College - Havel<xrk 
gatvių rajone (prie pat Prisi
kėlimo bažnyčios); SI .300 sa- m 
vaitinė apyvarta. 4 kąmbarių 
butas antrame augšte. Du ga
ravai ir privatus įvažiavimas. 
Viena skola balansui.

S3.500 Įmokėti. Naujas 5 kambarių 
bungalovas College - Duffe
rin rajone. Recreation kam
barys rūsyje. Didelis kiemas. 
Mūrinis antras pastatas už 
namo, tinkamas kaip garažas 
sunkvežimiams ar kitokiom 
mašinom. Ideali vieta asme
niui turinčiam įTrucking - 
Cartage — paving ar delive
ry bizni. Viena atvira skola 
balansui. Prašo $19.500.

$4.000 Įmokėti, High Parko rajone 
arti Bloor gatvės, atskiras 
mūrinis 7 kambarių per du 
augštus namas. Viena skola 
balansui. Pilna kaina tik 
SI 5.900.

$4.000 Įmokėti. High Parko rajone 
prie pat Bloor gatvės. Atski
ras rupiu plytų 8 kambarių 
namas per du augšfus. Kars-; 
t o vandens aly \ es šildymas. 
Kvadratinis planas. Garažas 
ir privatus įvazinv linas. P ra
šoma kaina S24.50(L

$4,000 Įmokėti. Rushohnc - College 
rajone. Atskiras, mūrinis. 8 
kambarių per du augštus na
mas. D v i m odom i os virt u vės 
(• a ražas ir son inis į važi a vi
lnas. Atviras morgičius iš 
6Mč. Pilna kaina $22.500.

S7.000 įmokėti. High Parko rajone. 
Visai naujas, atskiras na
mas. Puikūs 8 kambariai per 
du augštus. Išbaigti du kam
bariai rūsyje. Garažas ir pri- 
v alus įvažiavimas. Pilna kai
na S28.000.

S15.000 Įmokėti. Originalus trijų 
šeimų pastatas — tripleksas 
— 17 kambarių. Patogiam 
nuomavimui rajone prie pat 
St. Clair - Bathurst. Du bu
tai išnuomoti už .$265 mėli

Re to, turime labai didelį pasirin
kimą Įvairaus dydžio apartmenti- 
niu namu.

J. RUKŠA
LE. 2-4404

Namų telefonas L E. 6-9165
KITU NUOSAVYBIŲ.

Garbės prenumeratoriai
P. Augustinavičius iš Toronto] Prisikėlimo par. skyriaus sus-mas i 

ir dr. J. Baltrušaitis iš North Bay, sausio 14 d, susilaukė gausaus bū-! 
Out. yra nuolatiniai “T2” garbės 
prenumeratoriai - rėmėjai. Jie at
siuntė po $10 jau ir už 1962 m. 
S. Treigys iš Delhi, Ont., kuris 
šiuo metu atostogauja Floridoj, 
surado ten naujų prenumerato
rių. P. Pikevičius paaukojo $2. 
Yra ir daugiau “TŽ” bičiulių, sa
vo talka parėmusių laikrašti. Juos 
paskelbsime vėliau.

V.' Kolyčių šeima susilaukė nau
jagimio — dukrelės. Sveikiname 
laiminguosius tėvus, veiklius vi- 
suomeninkus. V. Kolyčius yra 
ateitininkų sendraugių pirm, ir 
“TŽ” redakcinio kolektyvo narys.

rio narių ir viešnių. Pirmininkavo 
D. Keršienė, sekr. D. Vaidilienė.į 
V-bos pirm. D. Reginienė trum
pai nušvietė skyriaus numatomus 
darbus: kas mėnesi šaukti skyr. 
narių susirinkimus paįvairinant: 
juos paskaitomis, kviečiant sve-.! 
čius ar nares pakalbėti moterims 
aktualiomis temomis; lankyti ser-. 
gančias nares; siųsti siuntinius i 
Suvalkų trikampį, kiek lėšos leis; į 
paremti žurnalą “Moteris” ir šeš-! 
tad. mokyklą; platinti brošiūrą i 
“Atviras žodis”; padėti parapijai ■ 
ruošti parengimus.

Social, reikalų vadovė D. Bra- 
žienė pranešė, kad švenčių proga i 
buvo aplankyta , 26 ligoniai ir 
Įteiktos jiems dovanėlės.

Akių ligų specialistės dr. Ma
rijos Arštikaitytės paskaita buvo 
labai gyvai pravesta. Daktarė 
vaizdžiai ir Įdomiai papasakojo: 
apie aki kaip organą ir jos nor
malią funkciją. Po to priėjo prie į 
dažniausiai pasitaikančių akių su- 

, v. .v. . . sirgimu, vpač pas vaikus. Paskai-
jis yra plačiai žinomas meninin-. ta |jUV0 iliustruota piešiniais bei 
kas- : nuotraukomis. Daktarė davė

J. R. Simanavičius, drauge su praktiškų patarimų motinoms, 
kitų tautybių atstovais, dalyvavo Į kalP laiku pastebėti akių nenor-, 
feder. parlamento atidarymo iš-ipialumus ir su daktaro pagalba, 
kilmėse. Buvo priėmimas pas sen. I j^os pasalinti. Daiyves kele klau-; 
pirm. Drouin, parlamento pirm. Simus, y kuriuos daktare, kiek lai- : 
Michener ir Toronto parlamenta- kas, A^f-KUS!
rus — Morton. Maloney, Kuche- valdyba dėkoja dr. M. Arstikai-{ 
repą. Buvo pakviesti visi tie, ku- tytei uz tokią įdomią ir visoms 
rie dalyvavo rengime premjero J. nau<^inSa Paskaitą. V.V. ,

AUŠROS ŽINIOS 
Šios savaitės rungtynės. Pirmadienį, 

8.30 v.v. Humberside Coli. Aušra In
ter. žaidžia su Grace; antradienį, 7 v.v. 
mūsų salėje Aušra MB žaidžia su St. 
Chris MB ir po jų Aušra B žais su St.!
Chris B; taip pat antradieni, 8 v.v. • _ - , v-
Bloor Coli Aušra Jr. žais su St. Stanis- ValesKa bažnytinio> meno srityje, 
lauš; trečiadieni. 7.30 v.v. st. Chris f ketina pastoviai laikytis Toronte, 
patalpose Aušra M žais su St. Chris M; Jis yra Įsteigęs savo studiją 100 
ketvirtadienį, 7.30 v.v. mūsų salėje myliu nuo Toronto ūkyje. Šiuo 

kun; Pragulbicko. Toronto ir kt. Aušra Jr. žais B-C lygos rungtynes su 
vietovių dienraščiai, radijas ir te- estų Jr.; sekmadienį, tuoj po pamaldų

Vilniškė byla sudomino pasaulį
Izraelyje, JAV ir Kanadoj ir ver
tęsi dolerių spekuliacija, kuri bu
vusi išaiškinta suėmus vieną žy
daitę. Sovietų spauda mini ir kai- 
kurių kunigų pavardes JAV: kun. 
V. Martinkaus, kun. Račkausko,

(Atkelta iš 1 psl.) 
mai paniūrėliškai pozavo antroje 
eilėje . . . Sunkios dienos ne tik 
doriems Lietuvos sūnums, betir 
okupanto tarnams!

KUN. L. POVILONI
SUĖMĖ MASKVOJ

Praeitame “TŽ” nr. trumpai 
buvo paminėta Klaipėdos kunigų 
byla, kuri, kaip vėliau paaiškėjo, 
buvo surežisuota Vilniuje. Klai
pėdos dievnamiui statyti buvo di
delių sunkumų su statybine me
džiaga. Kai tie sunkumai buvo nu
galėti, buvo norėta pašventinti ir 
pradėti pamaldas. Bet tam reikė
jo okupacinės valdžios leidimo. 
Klebonas L. Povilonis klabino 
daugeli kartų vietinėse Įstaigose, 
bet nesėkmingai. Pagaliau nuvy
ko i pačią Maskvą i kulto komisi
jos Įstaigą, bet ten buvo suimtas 
ir negrįžo. Užsienio spaudoj pasi
rodė žinia, kad nužudytas. Dabar 
jo pavardė iškilo Vilniaus byloj 
drauge su kun. Br. Burneikio ir

Dail. J. Bakis, ilgesni laiką sėk
mingai dirbęs Čikagoj su dail. A.

metu jis dekoruoja šv. Jono Kr. 
b-os vidų. Ateičiai turi Įvairių

levizija teiravosi “TŽ” red. ir kt. B-C lygoje žais: Aušra Sr. su Tridents, p]anu sa‘vo originaliais kūriniais
liet- šaltiniuose apie ta b via. vpač ir Andys su latvių H. Sr. Savaitės bė- 
kažkoki Zeller, gw. apt. 10, 85l^e yra numatomos draugiškos rung- 
Brads’St.. Toronto. Vėliau pa-!tynes nie^ąictų Sr. ir berniuku - 
skelbe, kad tokio adreso nėra. Praėjusios savaitės rungtynių pasek- 

?dūsų bendradarbis J. Gs. at- mės. B-C lygoje Aušra Sr. nugalėjo 
siųstame rašte pastebi: ■‘Pravda ^tvių H. Sr. 77:61. žaidė: L. Serafinas 

i C i j i ta -i • 18, A. Buntinas 8, A. Jankauskas 10,rašo, kad kun. Povilonis $2o0 is- j Laurinavičius 10. E. Rigby 12, D. 
keitęs i 100.000 naujų rb. Oficia-: Dalton 15. R. Juozaitis 2. R. Burdulis.

Į lūs n. rublio kursas — $1,11. J- Zentins 2 ir R. Kačinskas. CYO lygo- 
i Koks neišmanėlis už $1 galėjo j®. Aus;a M- pralaimėjo St. Anselms 6: 
. mokėti 400 rb. Juk tai 4 mėnesiu ° Ja nuS\^J0> St' CJ3i!nS 
gimnazijos mokytojo alga - — 400 y Jurevičiūtė. T. Dubininkaitė, A. čė- 
rb. “Pravdos kaltinimai kąip|ponytė j v jUOzaitytė 3, ir R

i kard. . Mindszenty, o gal ir dar i kaitė 2; Aušra Jr. komandoje — A. Sa- 
sunkėsni, nors neįtikinami, fan-J pijonytė 1, A. Grigaitė 18, J. Gata- 
tastiški: kam kun. Poviloniui net i veckaitė 51. R. Bilkytė 18, R. Naru- 

___ ... ___ T_T___ __ 4 automobiliai reikalingi... Tu-jšytė, I. Romanovąitė 18, S. Simonai- 
kt. Be to, apkaltinti: Aronas L. rint galvoje fantastiškus kaltini- l-vtė ir D- 6- Church lygoje

-s, netenka abejoti, jog kun. ^u?ra pralaimėjo Kimbourne 31:41;
- - -- -- -° - Aušra B nugalėjo St. Chris B 31:16:

Aušra MB pralaimėjo St. Chris MB 12: 
14 ir Aušra Inter, nugalėjo USH 31:41.

J. Laurinavičius 10, E, Rigby 12, D.

26, o Aušra Jr. nugalėjo St. Clarėns

Reznicki, Basia Recnickaja, Fio-' mus 
dor Kaminer, Zismanovič iš Vii-, Povilonis buvo staliniškai tardo- 
niaus; Michail Rabinovič, Maksim mas ir “prisipažino” esąs pasakiš- __  . ______ _ ~
Melamed iš Odesos; Benjamin kai didelis spekuliantas, sugebė- žai'dė: Aušra■ fnter?°—"K 77urinavT 
Gutko iš Odesos. B. B. Evanštan jęš numušti rublio vertę bemaž i čius 3. Jurcevičius 6. Juozaitis 4. Ri- 
iš Minsko. Esą jie turėję agentų t iki nulio”. činskas 4, Burdulis 4, Rigby 24 ir J.

Atgyja sunaikinti sovietu generolai
(Atkelta iš 2 psl.) 

delis taip vad. rytinės orientaci
jos šalininkas. Von Seeckt prane
šė pasikalbėjimo turini karo mi- 
nisteriui Groeneriui, o šis perda
vė visam ministerių kabinetui. 
Sutikta, kad užuot isivėlus i rizi
kingą karinę avantiūrą geriau yra 
pasitikėti rusų generolais, kurie 
patys pakeis sovietinę santvarką. 
Reichswehras paskyrė pusės mili
jono markių sumą sovietų gene
rolų reikalams ir deponavo Vie
nos banke Jakiro pavarde.

Bet dabar — Įdomiausias ir 
pats svarbiausias reikalas! Rusiš
koji kontržvalgyba, garsusis GRU, 
susekė šią visą transakciją. Gene
rolas Berzinš, latvis, GRU virši
ninkas, pats pranešė Stalinui. Jis 
baisiai nustebo išgirdęs Stalino 
Įsakymą tuoj pat nutraukti toli
mesnį sekimą. GRU agentas Ber
lyne, kuris susekė tą reikalą, ta
po skubiai atšauktas i Maskvą, 
suimtas ir dingo be pėdsakų. Tai
gi, aiški išvada, kad Tuchačevskio 
pasikalbėjimai su von Seecktu 
buvo daromi ne tik su Stalino ži
nia, bet net ir jo Įsakymu.

IŠVOGĖ IR SUKLASTOJO 
DOKUMENTUS
Tuchačevskio pasikalbėjimo 

dokumentus išvogė Heydricho 
“Sonderdienst” agentai iš Reichs-

wehro bylų, perdirbo jose keletą rvoje, juo labiau, kad tie dokumen- 
pavardžių. pakeitė 1928 m. i 1936. tai Stalinui buvo labai parankūs.

rus

Diefenbakerio priėmimo Toronte. 
J. R. Simanavičius šią savaitę iš
vyko Čikagon versliniais reika
lais. S. -

Pas medžiotojus ir žūklautojus
Sekmadienį įvykusiame klubo 

susirinkime buvo patvirtinta ba
liaus apyskaita: pajamų — $1376. Į 
07, išlaidų — $1098,95. gryno peL Į 
no $277,12. Paskirta iš pelno po 
$25: vaikų darželiui, Maironio šeš-! 
tad. mokyklai, skautams ir Auš- ’ 
ros sporto klubui. Anksčiau klu
bas skyrė Vasario 16 gimn. stam-

Perdirbimas užėmė keturias die
nas, tačiau dokumentai atrodė ne
paliesti. Visko juose buvo: ir tai, 
kad Tuchačevskis susitarė su vo
kiečių generolais, supažindino vo
kiečius su numatomu perversmu 
ir gavo piniginę Vokietijos pa
ramą.

Tik Tuchačevskis, Uborevičius 
ir Jakiras iš vienos pusės ir Stali
nas iš kitos žinojo tą visą kombi
naciją. kad ji buvo sufabrikuota 
.vokiečiams suklaidinti. Taip pat 
abi pusės žinojo, kad pasikalbėji
mai buvo 1928 m., o ne 1936 m. 
Bet Tuchačevskis. Uborevičius ir 
Jakiras buvo uždaryti kalėjime ir 
tik vienintelis Stalinas galėjo juos 
apsaugoti, pasakydamas teisybę. 
Tačiau Stalinas to nenorėjo. Jis 
norėjo “pribaigti” Tuchačevski. 
Stalinas žinojo, kad Skoblinas su
fabrikuos šmeižtus prieš Tucha
čevski ir juos praneš Heydrichui. 
Dar daugiau. Reikia tikėti, kad ši 
“kombinacija” buvo padaryta 
Stalino Įsakymu; juk Skoblinas 
buvo sovietų tarnyboje. Apkalti
nimas Tuchačevskio palaikymu 
ryšių su baltagvardiečių karinėm - v . . * . -
organizacijom Paryžiuje buvo iš j nei ji. nei partijos viršūnės toliau 
piršto išlaužtas. Stalinas galėjo i nenuėjo, nes jos. norėdamos pa- 
nežinoti. kad Hevdrichas padirbs' sakyti visą teisybę apie Tucha- 
dokumentus ir pasistengs, kad jie čevski. turėtų iškelti Viešumon il
su Benešo pagalba atsiras Mask- ganieti bendradarbiavimą raudo

nosios armijos ir Reichswehro.
i Šiuo metu tai yra neimarioma, nes 
raudonieji kaltina JAV, Angliją 

! ir Prancūziją glaudžiu bendradar
biavimu su vokiečiais. Tuchačevs
kio bylą ir toliau dengs paslaptis 
ir tvla. Paruošė K. Baronas

Extra Realty Ltd.
1043 BLOOR ST. W. • Tel. LE. 1-1161
Didžiausias pasirinkimas namų, farmų, žemės sklypų, apartamentų, biznių. 

Duodamos 5% paskolos
BLOOR — WILLARD, $3.900 įmokėti, 7 kamb., 2 augšt., atskiras, alyva 

apšildomas, 2 mod. virt., garažas, geras įvažiavimas. $16.600.
BATHURST — GLENCAIRN, S2.000 įmokėti, 5 kafnb. bangaliukas, alyva, 

vand. apšildomas, 2 garažai, gražus kiemas, geras susisiekimas. $11.000.
BLOOR — JANE, $10.000 Įmokėti, 16 kambarių 3-plcksas, alyva vandeniu 

apšildomas, didelis sklypas, 2 garažai ir daug vietos pastatymui dau
giau mašinų. Prašoma kaina $39.000.

DUNDAS — DOVERCOURT, parduodamas namas su maisto krautuve.
• Geroj vietoj namas ir grožio salionas, parduodamas dėl išvykimo iš To

ronto Geros pirkimo sąlygos.
BATHURSTST. CLAIR, $8.000 Įmokėti, 8 kambarių per 2 

skiras, gražaus vand, alyva apšildomas, 2 garažai,
gražuskte^ $26.000.

J IEŠKĄ U PIRKTI PIRMĄ MORGIČIV $8.000 S 796 — 5 metams uždarą.

J. KUDABA Nmi tdefmm RU.
Kreipkitės vigais reikalais i EXTRA Realty Ltd. čia ekstra mat ima.

Tokiu būdu suplaukė dvi provo
kacijos. Vienos autorius buvo Sta
linas su vykdytoju Skoblinu, kitos 
— Heydrichas. o bendrininkai — 
Himleris ir Hitleris.

PALENGVINO KELIA
HITLERIUI
Tačiau tikslas buvo bendras. 

Hitleriui rūpėjo sunaikinti gabius 
raudonosios armijos vadus, Stali
nui — taip pat, ypač tokius, kurie 
nesilankstė diktatoriui. Susilpni- 
nimas raudonosios armijos karin
gumo po tų masinių egzekucijų 
Stalino negąsdino. Jis netikėjo, 
kad Hitleris rimtai galvoja apie 
karą su Sov. Sąjunga. Stalinas no
rėjo vokiečių-rusų bendradarbia
vimo, lygiai kaip ir Tuchačevskis.

Sunaikinimas maršalų, genero
lų, karininkų atidarė Hitleriui ke
lią 1941 m. i Sov. Sąjungą, i skau
džius raudonosios armijos pralai
mėjimus. Vokiečių armijos pasie
kė net M a s k vos va r tu s.

XXII komunistų partijos suva
žiavime Maskvoje Furceva sumi
nė j o Tucha čevskio pavardę. Bet

J. Kralikauskas automobiliu bu
vo nuvykęs Čikagon atsiimti pre
mijos už romaną “Titnago iignis”. 
Iš ilgos kelionės grįžo pilnas gerų i 
ir padrąsinančių Įspūdžių.

► : A. Paulauskui su žmona buvo besnes sumas, o šiemet nutarė pa-1 
suruoštos jaukios išleistuvės Liet. ’ remV organzacijas. Klubas ■ 
Namuose. Gausu buvo dalyvių, 
norėjusių atsiveikinti su 
čiais veikėjais, kurie pasiryžo per- !------ ---- - z.. . .. . . .. . t
sikelti Kalifornijon. Visa eilė kai- „ T, , n , -1
bėtoju iškėlė ju nuopelnus ir pa- yaldyb% R Z:,Zale^!
linkėjo ištvermės naujoj vietoj. kls- R- Tumpa, V. Rutkauskas, L. 
Paulauskai Toronte buvo Prisikė- '■ R1.ei?}®rlsc irT '. ,Zeka?.' an<^1(^a’. 
limo par. choro nariai, SLA veikė- jtals llko S’ Jagela ir K‘ 2ulys’ i 
jai ir visų kitų kolonijos darbų 
rėmėjai. B.

ŠV. JONO KR. PARAPIJOS 
KNYGYNE GAUTOS NAUJOS 

KNYGOS:
Prel. M. Krupavičiaus “Kunigas Die

vo ir žmonių tarnybo-je”. Kaina $7.
A. Barono “Lieptai ir bedugnės”, 

premijuotas romanas; $3.
“Tautos praeitis”, istorijos žurnalas, 

I tomas, III knyga; S3.
Specialios kainos naujiems prenume

ratoriams: Life, 35 sav., $3.50: Life, 
70 sav., $7; Time, 78 sav., S7.87.

V. AUŠROTAS, knygyno vedėjas, 
pašto adr.: 180 Glenholme Avė., 

Toronto 10, Ont.

P. KERBERIS
Darbo telefonas L E. 2-4404
Namų telefonas LE. 5-1584

P .S. Didelis pasirinkimas tripleksų, 
siksplcksų ir apartamentinių namų.

PASITEIRAUKITE DĖT . „
REIKALINGI NAMAI PARDAVIMAI.

ilgamė: pirmininkavo paskutinius dvejus i 
s metus Z. Zaleckis. Šiame susirin-;

kime iš 10 kandidatų išrinkti i 
valdvba: P. Kudreikis. Z. Zalec- \ .... .

Parengimų derinimas
Anksčiau, kai veikė LOKas, 

buvo Įvestas organizacijų paren
gimų kalendorius. bet vėliau apy
linkės valdybos tų pareigų nesi
ėmė. Dėlto Įvyksta keblumų orga
nizacijoms ir parengimų lankyto
jams. Jei apylinkė parengimų re
gistracijos nevykdo, gal tai galė
tų atlikti kita kuri Įstaiga? L.

ISPANIJOJ, kurią taip juodai 
vaizduoja Vakarų spauda, uždaro 
12 kalėjimų: nėra pakankamai ka
linių.

1962 m. nekilnojamo turto mokesčiai

Pagal Savivaldybių Įstatymo nuotsatus ir vykdant Miesto Tarybos Nuta
rimą Nr. 21404, priimtą 1962 m. sausio 5 d„ nekilnojamojo turto mokesčių 
už 1962 m. pirmosios trys ratos nustatytos sekančiai:

7

1

Rajonai
(VVardsl

’ Pirma
Rata ■

Antra 
Rata

Trečia 
Rata

. 2 ir 3 Vas. 14 Bal. 4 Gcg. 31

.5 ir 6 Vas. 21 Bal. 11

, 8 ir 9 Vas. 28 Bal. 18 Geg. 31

mo-

F. SENKUS Real Estete P.O. 7-8131
1717 BLOOR STREET WEST, TORONTO 9

Namus, sklypus, ūkius, vasarvietes, verslo iniones perkant ar parduodant 
Jums mielai patarnaus J. MATULIONIS ir E. SENKUS

Dirbantiems Oakvillės Forde L Naujas modern. 3 miėg. bungalow: Did. ski.

v x k, i » k y i k Q -g -Į Q Q
MOTERIŠKU RŪBŲ ^JLUl V |

A. Beresnevičius
Visiems sezonams didžiausias pasirinkimas angliškų medžiagų 

Augščiausios klasės darbas. Žemos kainos. 
1299 DUNDAS STREET WEST. TORONTO.

Telefonas LE. 1-1432.

TELEVIZIJOS ANTENOS
ŽEMIAUSIOMIS KAINOMIS. Antenos nuo S17.50, 
Televizijos bokštai nuo S45.00. Garantuotas darbas ir vaizdas 
kanaluose 2. 4, 6, 7, 9, 11.
Skambinti: LE. 64004 iki 10 vai. vak. Leonui BIELSKIUI.

International 
Driving School

WALDI
S59 COLLEGE ST. ;

Telefonas LE. 2-5461
Mokome su standartinėmis, au
tomatinėmis transmisijomis ir 
Volkswagcnais.
1 vii. važiavimo ir teorijos pa- 
mokos nemokamai.

šiomis datomis Įmokėtinos sumos apytikriai sudaro puse visų metų 
kesčio. Už likusią sumą sąskaitos bus išrašomos apie metų vidurį ir vėl 
bus apmokamos per tris ratas. Šiuo metodu nekilnojamo turto mokesčius 
bus galima apmokėti per šešis kartus, vietoj trijų, kaip būdavo anksčiau, 
o apmokėjimui leidžiamas laikas bus žymiai prailgintas.

W. M. CAMPBELL.

-.Mieste HdfcriRkas.

ED. KONDRATAS 
MOTERIŠKŲ .ir VYRIŠKŲ RŪBŲ

A. J. MORKIS
REAL ESTATE & MORTGAGE BROKER

1 385 Queen St. W. (prie Lansdowne Ave.) 

Telefonai: LE. 4-8459; LE.4-8450 
Namu telefonas BE. 3-5996

PIRKIMAS INVESTAVIMU 
OSSING1 ON — Pt MIAS 
$5.000 įmokėti, mūrinis namas su 

didelę krautuve. 4 int. išnuomo
ta; du dideli apartamentai mo
derniai įrengti. Visas namas nau
jai įrengtas, vandeniu alyva šil
domas. Didelis kiemas, garažai. 
Apie $300-mėn. pajamų. Be mor- 
giėių

KOTELIS
$10.000 įmok. Mūrinis. 14 kamb. 

nakvynėms, 3 kamb. apartamen
tas. 2 salės svečiams, valgykla su 
baru. Parduoda 15.000 galionų 
alaus. Gali būti iškeista į nuosa
vybę Toronte ar kur kitur. Par
duoda dėl ligos. Kaina $85.000.

OKIS PRIE UPES
Apie 98-100 mylių nuo Toronto.

Unsay kryptimi, parduodama 200 
akrų žemės. Frontas dvi mylios 
prie gilios ir žuvingos upės, vkis 
turi du ežeriunkus ir upeli Yra 
krūmų, smėlio, maudyklės. Kaina 
$5.000.

I.ANSD0WN — QUEEN
$2.500 Įmokėti, geru plytų, 8 kam

bariai. 2 virt., vandens alyvos šil
dymas, kietmedžio grindys^ Vie
nas morgičius, 2 garažai. Namas 
tuščias. Nereikia jokio remonto.

PRIE LIET. PRANCIŠKONŲ BAŽ
NYČIOS. $3.000 Įmokėti, Apynau- 

jis, raupį, plytų, atskiras, dviejų 
augšty, 8 kamb . dvi modern, vir
tuves, dvi vonios, turtingai įreng
ti kambariai bei virtuvės. 2 plytų 
garažai, uždara veranda. Skubiam 
pardavimui žymiai numušta kai
na. Namas apšildomas vandeniu 
alyva. Dabar tuščias. Vietoj $23 - 
000 gal atiduos už $20.000.

MIMICO
$3.000 jmok„ atskiras, gerų plytų, 

5 metų bangalovas. Šeši kamba
riai, alyv. dažyti, švarūs ir dideli. 
Rūsy baras—kambarys. Privatus 
įvažiavimas; didelis sklypas.

“CIGARU” KRAUTUVE
$700 visa kaina. Cigarų krautuvė su 

kavine. Butas 3 kambarių. Men 
nuoma $120. Savaitinė apyvarta 
apie $300-500.siuveias

Didelis pasirinkimas anglišku medžiagų kostiumams bei paltams.

i
Turime krautuvių, farmų. vasarviečių, hotelių, motelių Įvairiose 
vietose ir Įvairia kaina. Prašome tik kreiptis pas mus. Taip pat

|Vyt. Morkis J. Kaškelis A. Bliudžius



TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI
= 7 PSL.

PROGRESS Real Estate Ltd.
1064 Bloor St. W. Tel. LE. 4-9286

(prie Gladstone Avė.)

THE SPADIN A

PROGRESSIVE CONSERVATIVE ASSOCIATION

OAKVILLE, Ont.
KRUTAME IR MES. — Apylinkės 

valdybos pastangomis vietos mokyklo
je buvo surengta Kalėdų eglutė lietu-

! vių/.\"aikucia'ms?-;l/
Valdyba ir praeitais metais'nejstėn-

PACIFIC AVE. — GLENLAKE
$1.506 jmokx 7 kamb. mūr. atsk^ 

gražūs kamb., 2 mod. virt., 2 vo
nios. Garažas ir privatus Įvažiavi-

* mas. Vertas pamatyti.

DUFFERIN PLAZA
$2-000 Įmok., mūr. atsk., 9 kamb., 

vand. alyva šild., garažas ir pla
tus įvaž. Vienas morgičius išmo- 
kėjimuL ■■

PARKDALE
$2.000 Įmok., 9 did kamb mūr., 3 

virt., 2 vonios, geras nuoma vi- ; 
mui. Arti kraut, ir susisiek. Sko
la iš 6%, kas nupirks—džiaugsis.

DIRBANTIEMS VAK. TORONTE 
$2.500 įmok., mūr. atsk., 7 kamb.

per du augštus, alyva šild. Vie
nas morgičius. Skubus, pigus ir 
geras pardavimas Prašo S13.900.

. Paskubėkit. ”♦ • •
JANE — ANNETTE
$2.500 įmok., 7 kamb. per du augš

tus, mūr., 4 kamb. pirmame augš- 
te. Didelis sklypas, priv. įvaž. ga
ražas. Skola iš 4?2°6. Galima tuoj

• DUNDAS — OSSINGTON
$2.500 Įmok., krautuvė ir 6 kamb. 

namas, tinkamas betkokiam biz
niui. Vienas 10-čiai metų morgič.

BLOOR — HIGH PARK
$3.000 įmok., gražių plytų, 8 kamb. 

i ; labai švarus iš lauko ir vidaus. 3
virtuv., 2 vonios, 2 garažai. Jums 
tikrai patiks. Apžiūrėkit.

INDIAN RD. CRES. — ANNETTE 
$3.000 įmok., 7 kamb. mūr.. geras 

išplanavimas, 2 virt., 2 garažai, 
geras įvaž. Vienas morgičius bal.

{ ŠT. JOHN’S RD. — RUNNYMEDE 
Į $3.500 įmok., 9 kamb. atsk.. 3 virt., 

geras nuomavimui, morgičius iš 
6%, savininkas išvyksta, skubus 

j pardavimas. Vertas pamatyti. ? ;
BLOOR — INDIAN GROVE
S4.000 Įmok., mūr. atsk., 10 kamb., 

3 virt.. 2 vonios, naujas vand. aly
va šild., did. kamb., garažas.

ST. CLAIR AVE. W.—DUFFERIN 
! Sklypas žemės 98x109, tinkamas pą- 
r statyti 4 kraut, su butais. Vienas 

iš geriausių biznio distriktų To- 
ronte. Pasiteirauk i t dėl smulkes- 

l nių informacijų.

S. JOKŪBAITIS
REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI

Tele*. LE 4^6. W

Wasaga Beach, Stayner, Collingwood 
ir apylinkėse lurime dižiausią pasirinkimą vasarnamių, farmų, gazolino 

stočių, garažu, moteliu, ivairių bizniu ir t.t.

V. (Vic) BUTRIMAS
' DEL INFORMACIJŲ RAŠYKITE: BOX 83 COLLINGWOOD, ONT.

Frederick F. MARTIN Namų: V. BUTRIMAS
Real Estate 139 Fourth St. E.

Oakview Beach COLLINGWOOD, ONT.
Įstaigos tel. Wasaga Beach 201 Tel. 2337

TAUPYK IR SKOLINKIS
Toronto Lietuviu Kredito
Kooperatyve "PARAMA1
Būstinė: Lietuviu Namai

1129 DUNDAS STREET WEST, 
Toronto 3. Ontario.
Telefonas LE. 2-8723.

Už santaupas moka nuo Irgi 5%.-Už asmenines paskolas imą tik 8^. 
Už paskolas - morgičius — 7%. • Paskolos mirties ir invalidumo atveju 

apdraustos. • Visų narių gyvybė apdrausta santaupų dydyje.

DARBO VALANDOS: pirmadieniais ir penktadieniais nuo 10 vai. ryto ligi 
1 vai. p.p. ir vakarais nuo 5.30 ligi 9 vai. vak.; antradieniais nuo 10 vai. ry
to ligi 1 vai. p.p. ir vakare nuo 7 vai. ligi 9 vai. v.; trečiadieniais ir ket

virtadieniais nuo 10 vai. ryto ligi 1 vai. p.p.

VALAU FOTELIUS
IK ĮVAIRIUS KILIMUS.

Automatinis elektra valymas. Sutai
sau iširusius galus ir pradegintus 
kilimus. P. KARALIŪNAS.

Skambinkite LE. 34912.

VISU RŪSIU AUTOMOBILIŲ 
BODY TAISYMAS
Dundas Auto Body
Darbas sąžiningas ir garantuotas. 

Lietuvis savininkas A. Šimonis.
418 BATHURST ST. • WA. 1-3225

PLUMBING and HEATING
J. Lisauskas, valdžios pripažintas plomberis, Įrengia naujus ir 
taiso senus plumbing darbus, vandens apšildymą alyva, Įstato 

naujus ir remontuoja senus pečius.
Darbas atliekamas sąžiningai ir nebrangiai.

148 WESTMINSTER AVE. Telefonas LE. 2-5191

ALFA RADIO & TV
PARDUODAM IR TAISOM TELEVIZIJAS, RADIJAS 

TAISOM ŠALDYTUVUS, KROSNIS, SKALBIMO MAŠINAS 
Tel. LE. 1-6165 • 672 Lansdowne Ave.

CLEAR-VISION T.V., Hi-Fi RADIO 
LE. 2-7733

Taisom ir parduodam Kanados ir vokiškus 
T.V., Hi-Fi setus. Nauji ir vartoti. Sąžiningai 
ir nebrangiai taiso lietuvis profesionalas 
technikas. Savininkas Raimundas Stasiulis.

1076!/2 BLOOR ST. W., Toronto
Po 7 vai. vak. skambinti RO. 9-9392

SALES AND SERVICE
Taisomi televizijos, HI-FI ir radijo aparatai. Parduodamos 
lempos ir batarejos. Prityręs specialistas su ilga praktika.

10Q0CollegeSt.,«LE. 1-3074 esav. p. uzbaiis

Naujas savininkas
V.O. 726 Lansdowne Ave.
.— (Tarp Blow ir Dupont)garage Tci. le. 3-0631

VISI MAŠINŲ REMONTO DARBAI LIETUVIAMS ATLIEKAMI
PIGI AULIETU VISK AME V.S. GAR AGE Sav. V. S t r i m ai t i s

Automatinė transmisija pigiomis kainomis, išorės taisymas (Body repair),
dažymas ir visi kiti taisymo darbai atliekami sąžiningai. Darbas garantuotas.

Avė.;TeL:xI^:34^1./;nain!iose':.LĖ. 74836

ŠILDYMO KONTRAKTORIUS
VISŲ RŪŠIŲ ŠILDYMAS IR ĮVAIRIOS POMPOS.

507 Dovercourt Rd.r Toronto^ LE. 4-6123

NOMINACINI
SUSIRINKIMĄ

KANDIDATUI

I FEDERACINIUS RINKIMUS IŠRINKTI € ■ ..

Spadina apylinkėje
kuris Įvyks

LANSDOWNE PUBLIC SCHOOL
(522 Spadina Crescent)

ANTRADIENĮ, SAUSIO 30 d , 1962 m

..ŠYPSENOS..
Atsargiai: 

Mūrininkas drožia pieštuką: bo-
sas praeidamas sako:

Atsargiai, kad unijos\\res 
; gė suorganizuoti šeštad. mokyklėlės, nysis nepastebėttĮ, juk tai staliaus 
j nors šiek tiek pastangų ir yra rodžiusi, 'darbas!
Nesant mokyklėlės mūsų mažieji netu 

; ri kitos progos sueiti kartu; gyvename 
išsisklaidę po plačią apylinkę.

Apyi. v bą sudaro gan veiklūs ir 
energingi žmonės. Turėkime viltį, kad 
ir šeštad. mokyklėlę jie pajėgs suor
ganizuoti.

ATŽYMĖTI MOKINIAI. — Apylin
kės valdyba, kaip anksčiau buvo nuta-

' rusi, Kalėdų eglutės proga įteikė do
vanų — gintaro sagę geriausiai praei
tų metų liet, mokiniui — L. Vaičeliū-

i naitei. Jos sesutė Elena ir brolis Arū- 
\ nas irgi yra geri mokiniai ir gal tik 
per garstyčių grūdeli yra atsilikę nuo

į sesutės Laimos.
! Z *5 \Yaič?!lunai gan £-vven° vag tai matydamas, šūktelėjo:
i Kanados šiaurėje, kur jų vaikai augo 
I tarp svetimų, bet jie gražiai kalba lie- 
: tuviškai ir turi, iniciatyvos ir viešoje 
j veikloje pasireikšti, pvz; vasarojant 
Gerojo Ganytojo stovykloje Wasagoje, 
sporte, per Vasario 16 minėjimus ir 
pan. Norėtųsi tarti, kad tai didelis

! nuopelnas energingos patrijotės moti
nos Z. Vaičeliūnienės.

MOTERŲ BŪRELIS. — Kitas gan 
iškilus įvykis mūsų apylinkėje — inte
lektualių moterų pastangos susiburti į 
atskirą ratelį, kur bendrose sueigose 
galėtų aptarti lietuviškos veiklos pa
gyvinimą ir pan.

Teko nugirsti, jog pradžia jau pa
daryta ir plačiai užsimota ateičiai. Mo
terys mėgsta paslaptis, bet tikėkime 
greitu laiku išgirsime ir pavadinimą to 
organizuoto vieneto.

Reikia manyti, kad mūsų apylinkės 
liet, moterys nepasitenkins savo orga
nizaciniame rately vien kavos puodu
ku, cigarete ar vienu kitu anekdotu, 
bet bus pavyzdžiu mūsų vyrams, kaip 
reikia pozityviai dirbti. O-tis

ištyrė sūnaus paša u kimu
Tėvas, norėdamas ištirti busi

mąjį pašaukimą sūnaus, baigusio 
gimnaziją, padėjo ant stalo pini
gų, vyno bonką ir Bibliją. Jei sū
nūs grįžęs paims pinigus — bus 
verslininkas; jei vyną — kalbėto
jas; jei Bibliją — rabinas. Pats 
pasislėpė už užuolaidos ir laukė 
kas i vyksi Grįžęs Sūnus apžiūrėjo 
dovanas ir pirma paėmė pinigus, 
įsidėjo į kišenę, paskui prisipylė 
stiklą vyno, išgėrė, paėmė Bibli
ją ir pradėjo skaityti Senas tė-

— Ui, jis bus klebonas:....
Nauja skrybėlė ar butas?

Žmona: Ar tu pastebėjai, kad 
mūsų kaimynė turi lygiai tokią 
pat skrybėlę, kaip ir aš?

Vyras: Tai reiškia, kad tau rei
kia nusipirkti naują skrybėlaitę.

Žmona: Vis bus pigiau, negu 
kraustytis kitur gyventi.

f

8.30 vai. vok.

GOD SAVE THE QUEEN

Visus kviečiame atsilankyti
Stephen Pawluk 
President

Maurice Olanick
Secretary

DIRBTINIAI DANTYS
KARVĖMS

JAV vakaruose karvių dantys 
susidėvi lygiai per 11 metų. Kar
vių amžiui prailginti viena Colo
rado firma pradėjo gaminti iš 
nerūdyjančio plieno apvalkus - 
karūnas karvių dantims. Tikima
si, jog su apvilktais dantimis kar-

N. Chruščiovas telefonuoja Fi
deliui Castro:

— Girdėjau, esi ekskomunikuo
tas ir negalėsi patekti į tikinčiųjų 
kapines. Nenusimink, drauge, aš 

vės galėsiančios ėsti žolę iki 20 tave palaidosiu Kremliaus pasiė
mė tų. Inyje...

Automobilių, namų, vasarnamių, sveikatos, O /Z 7
gyvybės, pensijų ir kt. jflL/e

Draudimai arba RO. 6-0832
P. Barausko Agentūra 

49 Cameo Cres., Toronto 9.

Skaitytoju laiškai
DAR DĖL JAUNIMO

Labai reikia džiaugtis, kad “TŽ” iš
keltos jaunuomenės problemos susi
laukė visuomenėj labai didelio susi
domėjimo. Dėl savo straipsnių daug 
gavau laiškų ir telefoninių pasikalbė

simų. Taipgi buvo keli straipsniai ir 
, -Tž” dėl mano iškeltų problemų. Tik 
i labai gaila, kad tų straipsnių autoriai 
Bima ir J. Dumblis neišdrįso pasira
šyti savo pavardžių. Juodu iškėlė irgi 
labai gražių minčių ir patarimų kaip 
jaunimą globoti. Tačiau apkaltinimai 
mūsų jaunimui, kad jie “apkiautęs 
(Bimos), nes netsilankė į parapijų sa
lės šokius, ir J. D. strp., kad jaunimas 
palinkęs į dvasinį valkatavimą, nes nu
einąs į’kitų tautybių šokius. — yra 
pergriežti.

Mums visiems, kuriems teko studi
juoti pedagoginius mokslus ar būti mo
kytojais, aišku, kad kaltinimais moki
nių neišmokysi. Kai ateini, kaip moky
tojas, į 1-mo skyriaus klasę, tai randi 
keliasdešimt vaikučių, kurie tikrai at
rodo apkiautę, nes nemoka nei skaityti 
nei rašyti. Ir profesoriui turėtų atrody
ti visi studentai “apkiautę”, nes jie 
mažai arba nieko nežino apie anato
miją, statinę psichologiją ir t.t.

Taip pat, jei jaunuolis nueina į sa
vo mokyklos šokius, i YMCA ar kitų 
tautybių šokius, bilijardo sales dėl 
įdomumo ar neturėjimo kur laisva
laikius praleisti, tai dar nereiškia, kad 
jis jau dvasiškai ar tautiškai valkatau
ja. Mano straipsnio tikslas buvo pa
vaizduoti Toronto jaunimo esamą pa
dėtį ir reikalą juos daugiau globoti, 
kad jie nenuplauktų su kenksminga 
šių laikų gyvenimo srove ir neišnyk
tų iš lietuviško horizonto.

Kritiškiausias jaunuolio amžius yra : Veterinar. Gyd. dr-ją, kuri, patikrinusi 
tarp 17-21 metų. Šio amžiaus jaunuolis mano diplomą, rado tinkamu ir žadė

jo pranešti datą egzaminams, kurių 
čia neteko laikyti, nes po trumpo lai
ko išvykau į B.C

Straipsnelyje dr. Mockaus nebuvo 
parašytas vardas. Aš pažinojau dr. Z.

yra blaškomas kaip laivas didžiausiose 
bangose.

Tėvai, visuomenininkai turi išlaiky
ti tą laivą, kol audra praeis, šio am
žiaus jaunuoliai tebėra dar gipso ga
balas skulptoriaus rankose. Iš jo gali 
būti iškaltas ir velnio ir žmogaus 
biustas.

Taigi visi, kam rūpi mūsų jaunimo issKjrus ianai ^nesiaerinanii nėr-1 
ateitis, ne smerkime, bet padėkime Pirm4 apie škotus . i

Skaitant peršasi mintis, kad tas var-. 
das kauniškiams nėra prigijęs, nei ki-, 
tų lietuvių vartojamas šiapus ar ana
pus geležinės uždangos, išskyrus, žino
ma, pačią korespondentę, šioje pusėje 
geležinės uždangos nesu girdėjęs kau
niški pravardžiuojant škotu. Gyvenant! 
Kaune, neteko girdėti ar būti “pa
krikštytu” tokiu vardu.

Kaunas, p-le Narkėliūnaite, lieka

Mockų, kuris, rodos, buvo baigęs vete- 
rinarijos mokslus Latvijoj. Rygoje. ;

Su pagarba J. Sakalauskas

NEJAUGI TAIP ...?
P lės Narkėliūnaitės kelionės Įspū

džiai konservatyvūs, bet informuojan 
tys, išskyrus labai nesiderinantį iter

jiems išplaukti i krantą. J. Karka

TIKSLIAU SU ŽINIOMIS
“Tž” nr. 49 (621) tilpo žinutė iš 

Rodney, Ont., pasirašyta Kl. G.: “Ve
terinarijos gyd. Mockus išvyko į Buf
falo. — Prie Rodney, Ont., gyvenęs ir 
dirbęs ne savo profesijoje vet. gyd. 
Mockus gavo savo specialybės darbą xvauiiao> uvau
JAV — didelėse Buffalo miesto sker-ĮKaunu: triukšmingas, romantiškas ir 
dyklose kaip vet. gydytojas. Mat, JAV _ X
pripažįsta Lietuvos Veterinarijos Aka- mo mes turime pridėti: 
demijos diplomus, o Kanada — ne. pasauli, mes be Kauno nenurimsim? 
Todėl dr. Mockui teko persikelti t 
Amerikon”.

Atrodo, būtų nevisai tikslu sakyti, 
kad Kanada nepripažįsta Lietuvos Ve
terinarijos Akademijos diplomų. Gal 
kaikurios Kanados provincijos nepri
pažįsta Vet. Akad. diplomų, bet ne 
visa Kanada. Aš pats gyvenu B.C.. 
Kanadoje, ir jau keletą metų kaip ver
čiuosi privačia praktika, kaip veterina
rijos gydytojas, turįs Lietuvos Veteri
narijos Akademijos diplomą. Prieš 
gaunant teisę, laikyti egzaminus įgyti 
visas vet. gyd. teises šioje provinci- L 
joje pirmas žingsnis ir buvo diplomo - 
pripažinimas. Ę.C. prov Vet. Gyd. dr- 
ja, patikrinus įmano diplomą, rado tin
kamu ir paskyrė datą egzaminams 
laikyti. Taip pat, atvykęs 1950 m. į 
Kanadą, buvau apsistojęs keliems mė
nesiams . Ontario provincijoje. Čia 
taipogi kreipiausi i šios provincijos

pažangus. Todėl prie visų kitu vadavi- 
: “Ei,

V. Semaška

Dr. J. Matulionytė
DANTŲ GYDYTOJA

1796 BLOOR ST. W. (prie Keele) 
Priėmimo valandos: pirmadieniais 
ir trečiadieniais nuo 2-9 vai. vak., 
antradieniais, ketvirtadieniais ir 
penktadieniais nuo 9-5.30 vai. vak.

TEL. RO. 6-1372

Will-Do Cartage 
Bdldy pervežimas 

mieste, prieinama kaina.
Visi baldai apdrausti. < 

Broliai SODOMAI. .

Dr. E. ZUBRIENĖ
DANTŲ GYDYTOJA

1577 BLOOR ST. WEST 
(prie Dundas)

Telefonas LE. 2-4108

Dr. V. J. MEILUVIENĖ

DANTŲ GYDYTOJA

282 RONCESVALLES AVĖ.
(prie Geoffrey)

Tel. LE. 5-7025

irDarbo valandos: 10-3 vai. 
5-8. šeštadieniais 10-3 vai.

LIETUVIO ADVOKATO 
ĮSTAIGA 

NEIMAN, BISSETT

SEGUIN
Advokatai —- Notarai 

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

Telef. įstaigos: Telef. namų: 
WA. 4-9501. BE. 3-0978

PIJANINŲ 
TECHNIKAS
A. BRICKUS atlieka Įvairius pija- 
ninų remonto darbus ir sustygavi- 
mus. Perka ir parduoda naudotus 
pijaninus. Telefonas LE. 7-3782.

Dažai ir sienoms 
\ nopierislOįl

Vaikus

Skv's Paint & Wallpaper
S91 oi N1)AS ST. W.

t el. EM. 4-2715, Toronto, Ont

124 GRACE ST., Toronto

Tel. LE. 4-8390

OKULISTAS
S. BROGOWSKL O.D.

Roncesvalles Avė. (prie How- 
Park Ave.). Telefonai: kabi-

LTD. 
AMmres'

H. ROžAITIS
Greitos kuro-olyvos pristatymai ir

420
ard ___  _____ ________  ___
neto LE. 14251; namu CL. 9-8029.
Darbo valandos nuo 10 vai. ryto 
iki 6.30 vai. vak. Šeštadieniais nuo 

10 vai. ryto iki 4 vai. po pietą.
Vėlesniu ar kitu laiku tik susitarus 
telefonu. Trečiadieniais uždaryta.

A. P. GARAŽAS
1539 DUNDAS ST. W. LE. 5-9130 

(prie Dufferin)

Visu rūšių automobiliu mechaninis 
remontas. Automatinės transmisi
jai, ; D»b*s s*žhit*g*s' ir gani^M-

Dr. V. Sadauskienė
DANTŲ GYDYTOJA

129 GRENADIER RD. 
(2-ras namas nuo Roncesval- 

les), Toronto.

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

Kabinetas: LE. 4-4451
Dr. P. MORRIS
DANTŲ GYDYTOJAS

Vakarais ir šeštadieniais 
pagal susitarimą.

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

OKULISTĖS
Br. Bukowska-BEJNAR, R.O.
Wiktoria BUKOWSKA, R.O.
274 RONCESVALLES AVE.

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

Darbo valandos: kasdien 10 v. 
ryto iki 9 vai. vak.; šeštadie
niais nuo 10 vai. ryto iki 6 v.v.

Akių specialistas
L. LUNSKY, R.O

W. A. LENCKI,
B.A., ■ L.L.B. ■ 

TEISININKAS — 
ADVOKATAS - NOTARAS
- ioO'".' adeO^Ė^W^^;P<

Roc^i 107 
Telefonas EM. 6-4182 

Toronto

George BENr B«A. 
ADVOKATAS-NOTARAS 

praneša, kad

j naujas patalpas 
1134 DUNDAS ST. W.

V Toronto 3, Ont.
Telefonas LE. 4-8431

Pritaiko akinius visiems akių defek
tams. Ištiria akių nervus, kurie daž
nai sukelia galvos skoudėjimg ir ner- 
vingumg. Kolba slavų kalbomis.

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

NAMU. AUTO, VASARVIEČIŲ, KOMERCINIAI, 
ATSAKOMYBĖS. APIPLĖŠIMO, TRANSPORTO, BONDS IR PAN.

24 V AL. PATARNAVIMAS

RO. 9-4612

J. BARAKAUSKAS
Elektros 

kontraktorius
Visų rūšių elektros 

įrengimai ir pataisymai
Tel. RO. 7-9947

DRAUDIMO ĮSTAIGA
AL DŪDA

DARBO VALANDOMIS

RO. 9-4131
■ ' NAMŲ

RO. 6-7132
ATSTOVAUJAMOS 27 DRAUDIMO BENDROVĖS.

DRAUDIMAI RAŠOMI VISOSE KANADC® PROV1NCTJWE fAOf TlfAMTMAt’DUU M VlWAQKAKP4MTTAC
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Linksma ir smagu bus tarp draugų 
vasario 3 d.z šeštadienį, Prisikėlimo salėje 

"Tėviškės Ž i bu ri u" meti n ia me*•

MONTREAL Que.
Informacinis bankelio leidinys.

šiame "Tėviškės žiburių” baliuje, kuris

šv. Onos dr-jos Aušros Vartų Informacinis bankelio leidinys, 
'parapijos skyrius vasario 10 d. Banko “Litas” vajaus komisijai 
Į AV parapijos salėje rengia vaka- susidedanti iš Pr. Rudinsko, J. 
I rienę Rengėjos kviečia gausiai; Kardelio ir J. Valiulio, paruošė ir 
i alvvauti. išleido

M. Nek. Pr. seselės Užgavėnėms “Montrealio
rengia gražu vaikučiu pasirodv- Unija Litas”. Jame lengva klausi
mą. Vaikai šiam parengimui jau mu ir atsakymų forma apibūdina- 
ruošiasi kiekviena sekmadienį po nias unijos tikslas, Įstojimo sąly- 
10 vai. Mišių seselių namuose. gos. draudimai, paskolų gavimo

T. J. Borevičius, SJ, AV klebo- ,tvąrkar- Pį’H8?*. PrĮeš kitu? banku.?

išleido informacinį leidinėlį
Lietuvių Kredito

Viešnių ir svečių nuota ka kels sol. V. VEKIKAIT1S specialiai parinktum dainom. 
Linksmins magikas »š Maltos j. Giordniaine — radijo ir televizijos artistas — 

krės šypsenas kaip iš rago, 
kokiams gros lietuviškas orkestras.

Gausus gėrybėmis bufetas. Pilna laimės loterija.

Susitiksite seniai matytus savo bičiulius 
rengiamas tik vieną kartą per metus, 
įėjimas SI.50, studentams SI.00.
Pradžia 7.30 vai. vakaro.

10 vai. Mišių seselių namuose. _ . *... i. ......
has yra išvykęs porai savaičių i r 
grįš Montrealin vasario pradžio

ir kt. Leidinėlis siuntinėjamas vv 
siems Montrealio lietuviams. Na-

je: Parapijos biuletenio leidimas -alės’’ ^uti per metinį susi,
. ' .... rinlrimo k ac ia Hnr r*/%L

TORONTO, Ont
Šv. Jono Kr. parapijos žinios
— šią savaitę pradėti bažnyčios

vinančiam jaunimui. Jau yra re-; 
zervuotas nemažas pradinis kapi-; 
talas, ir stipendijos bus pradėtos 
teikti greitu laiku. ]

— Šiais metais numatoma di
desne auka sušelpti Tor liet, šeš- 
tad. mokyklą. Tuo tarpu bėga
mosioms išlaidoms padengti Įteik-; 
ta $500 auka. i

— Dėkojant Nek. Prasid. sese
lėms už jų darbą parapijos ir ko
lonijos vaikučių ir jaunimo auk- 

šv. Kalėdų proga buvo

i nomis kita $250 dovana. Dieve, 
joms atlygink!

t
Visos jaun. ateitininkės kvie- 

fčiamos- ateiti į Liet. Vaikų Na-
— Valei Siminkevičienei ir Fe-įmus šį šeštadienį 4 vai. p.p., o 

i visos uniformuotos

tuo tarpu sustabdytas. rinkimą. Kas jo dar negavo ir no-
Banio ••Litas" metinis susirin-

’ kūnas šaukiamas vasario 25 d > b.et.kunanl vaJaus komisijos na- I Rimas sauKiamas vasario za a- rim arba pasiimti -Lito” būstinė
je darbo valandomis.

Artinantis metiniam susirinki-

ninidd bdUMamao vaoaiiu u., 
i sekmadieni. 12 vai. 30 min. Auš
ros Vartų parapijos salėje. Susi-

1.1 * g *v t t ' 4' mui visi Montrealio lietuviai kvie-
valdomuosius organus isstatymo 
tvarka. 1961 m. apyskaita ir 1962

! m. sąmata nariams bus išsiuntinė-1
' ta vasario mėn. pradžioje.

Sv. Ka’imiero parapijos metinė Vvt. Sirvvdo motina mirė Ju- 
v»kenenė. pirmasis parengimas z;ntunsr Lietuvoje, sulaukusi 88 
Montrealyje siais metais, praei-
ta šeštadieni praėjo .su dideliu pa- m' amžiaus. Vyt. Sirvydas ilgą 
sisekimu. Vakarienę pravedė kun. laiką gyveno Montrealyje, kai tar- 
dr. .F. Jucevičius, nuoširdžiai vi- navo JAV imigracijos Įstaigoj, 
siems dėkodamas už prisidėjimą Dabar jis gyvena JAV, bendra- 
vakarą rengiant ir gausų dalyva- darbiauia Kanados ir JAV lietu- 
vima. Vakarienėje dalyvavo apie vįu spaudoj. Pastaruoju laiku bū- 
750 „arapijiečių ir parapijos bi- vo pakviestas Į “Vienybės” redak- 
••uliu. ! eini kolektyvą. Gana dažnai para-

M keis praeitą savaitę išskyrė šo straipsnių ir “T. Žiburiams”.
i š mūsų tarpo net 3 senosios kar- Montrealiečiai ji gerai prisimena 

os ateivius. Iš šv. Kazimiero baž-
! tyčios palaidoti: V. Petraitis ir P.
: 'beris, o iš Aušros Vartų — K. 
Buzas. Visi buvo jau senesnio am

žiaus žmonės. Tebūnie lengva 
juos priglaudusi žemelė.

Nu° sausio 29 d.
JggįįžffiMEEffll vasario 24 d.
Vakarais 8.30 vai. (išskiriant vasario 2, 5, 12 ir 19 d.d. pradedama 
anksčiau — 7 vai. vak.j. Šeštadienių popiečiais — 2 vai. po pietų.

Alexandra
' Prisikėlimo parapijos žinios

— ŠĮsekm^ieniperviScisMi- 
vidaus dažymo ir dekoravimo dar-. šias bus antra speciali rinkliava 
bai. Šis darbas pavestas torontiš- šv. Tėvo globojamoms misijoms 
kiui dail. Juozui Bakiui. Pradėta paremti. Prašome naudoti specia- 
nuo lubų, kurios iškalamos švie- liūs vokelius ir duosniai aukoti, 
šia mohagony medžiaga, be to. — Ateinančią savaitę parapijos 
duodama stogui izoliacija. Lubų kunigai lankys parapijiečius: Fer- 
iškalimo darbams pakviestas ran- managh Ave.. Geoffrey Avė.. Gre- ... 
govas Antanas Imraška. Kiti dar-j nadier Rd.. High Park Blvd . Ron- !e.l?ine’ - -
bai bus vykdomi ūkiniu būdu, va- cesvallės Avė., Westminster Ave.! dei ,a 8. 0 sl®Riis die-
dovaujaiit dail. J. Bakiui. Dar- jr Wright Ave.
bams vykdyti bažnyčios viduje pa- _ Pirmos Komunijos ir kate- 
sfatyti metaliniai pastolai. Pamal- chetinės pamokos — sekm. po 10 
dos sekmadieniais vvks normalia vaj Mišių 
tvarka. Jei dėl bažnyčios dažymo: _ vaiei. dunuute¥lcieil(a ir re...„ua , >ax. F.E., v
da^bų sekmadieniais bažnyčios Kasperavičiui bei ju šei- sekmadieni visos uniformuotos 
ląhKytojams bu.ų kaikurių nepa- moms ju tėveliams mirus Lietu-: renkasi į Prisikėlimo par. salę 9 
togumų labai atsiprašome. T.ikl- VCje. reiškiame gilia užuojautą, i vai. ryto. Tėveliai prašomi savo 
masi, kad Vasario 16 iškilmėms J .. v. ... . . J ./ mprpaitpc nunkt-raliai išleisti išvisi nastolai iš bažnyčios’ iau “ Nuoširdžiai sveikiname Kon- meiganės punKuranai isieisu is bus išAbenti. bazn-vcl0s Jau i stancjją ir Stasį Juknevičius. |nam’4< kad neveluotų. - 

* , , ; švenčiančius 25 metų vedybini r Visos vvr. moksleivės ateitinin-
— Sudarytas naujas parapijos jubilėjų. Jubilėjinės Mišios ši kės kviečiamos ateiti ši šeštadie- 

komiieias, į kuri pakviesti. V. sekmadieni. 9 vai. ryto.
Aušrotas. J. Bleizgys, S. Grigaliū- _  v a-au cuicui v vai rvw ou
nas. K. Kaknevičius, A. Krakaus- sekm.. 10 vai. Visus ateiti- formomis tiesiai rinktis i Prisi- ^u!nPos pamaldos. Visi sendrau- 
k^^Kmm^s, E. Miliauske ir ^inkus nuoširdžiai sveikiname ir kėlimo par. sale. ,
L. Rudaitis. Pareigomis naujasis; linkime darbingu dienu. f v. . .
komitetas pasiskirstys pirmame • o .
posėdyje.

— Praėjusiu metų parapijos.Į^sii^karius“?šv/MišUs 
pajamų ir išlaidų apyskaita ruo- už šė Toronte gvVena kovu 
siama sekančiam sekmadieniui. • draugaL už parapija bus laiko- 
multiplikavus bus išdalyta bazny-jmos 113o Val. Mišios, 
cioje pamaldų metu.

NATIONAL

★ COMPANY OF 80

KLASINIS IR MODERNUS BALETAS, 
ĮSKAITANT PILNA PASTATYMA GULBIU EŽERAS, 

SPRAGTUKAI, KOPELLIA, PRINCESĖ AURORA 
IR SILFIDA1.

KAINOS VAKARAIS: S1.50, $2.50, S3.25 ir S4.00 
ŠEŠTADIENIŲ POPIEČIAIS: S1.50, S2.00, $3.00 ir S3.50.

čiami įstoti į vienintelį savo ban- 
. ka. kuris jau yra išaugęs į svarbią 

& mūsų ekonominę organizaciją. R-

ir jo motinos mirties proga reiš
kia nuoširdžią užuojautą. “TŽ” 
redakcija taip pat siunčia jam gi
lią užuojautą drauge su geros sėk
mės linkėjimais pasiimtam^ dar
be^ ■..c/.: .

ATEITININKŲ ŠVENTĖ
Ši šeštadienį, 6.30 vai. vakaro,

- • j nį į Liet. Vaikų Namus 5 vai. p.p., Prisikėlimo bažnyčioje Įvyksta
— Ateitininkų šventės Mišios o sekmadienį 9 vai. ryto su uni- yisll ateitininkrJ susVyauP™as “

„v g*3*’ šventai ir moksleiviai pra-
Moksleiviu at-ku kuopos bend- š°nū dalyvauti.

roji agapė ivvks ‘ši sekmadieni ^ek^ad^b sa^10 28 d - 10 
tuoj po 10 val.“rvto pamaldų. Lie- vai- Prisikėlimo b-je pamaldos, 
tuviu Vaiku Namuose. Vadovybė Moksleiviai dalyvauja orgamzuo-

• • , tai su vėliava. Sv. Misiąs uz zuvu-
Liet. Toronto visuomenė I sius ir mirusius ateitininkus atna- j 

kviečiama sausio 28 d., sekma-išaus T. Rafaelis, OFM. Pamoks- 
dieni. 4.30 vai. p.p. dalyvauti Pri-ilą sakys kun. dr. Pr. Gaida. Mišių: 
sikėlimo salėje įvykstančioje atei- 
tininkų šventėje. Įdomią paskaitą

— Šį sekm., 11 vai. Mišios už 
III-jo Liet. Fronto Batalijono ry-

pajamų ir išlaidų apyskaita ruo- užprašė Toronte gyveną kovų

• Antradienį pirmos išpažin-
— Šią savaitęjpar. kunigai lan- ties ir Komunijos priėjo sunkiai

" J sergąs 6V2 metų Edvardas žemai- skaitys^jaunaf akademikas’“d? Į 
... . , „ , D ... t!S- tėveliams nuoširdžiai dė-; Arūnas Liulevičius iš Princeton,
Wright, Garden, Pearson ir Nee- kojame uz gausybę gėlių, kuno-iję j At-kų valdyba
pawa. . mis praėjusį sekmadienį buvo pa-1 ' *

_ Paraniios Kat Moterų dr-1 puošti altoriai, o jam pačiam lin-į Savanorių susirinkimas jos skySs‘susirinkimas^vykSa Lne greito pasveikimo. | Sausio 28 d;, 3 vai. p.p. Liet.
’ ’ j — Parapijos suaugusių ir vai- Namuose saukiamas Lietuvos ka 

■kūčių chorai stropiai ruošiasiįnuomenes kūrėjų - savanorių To- 
naujam pasirodymui per šv. Kazi-I skyr visuotinis narių susi- 
miero švente. Bus išpildvti reli-1 rinkimas. Da!'betvarkėje: valdy- 

‘ -.■ - ■ | bos pranešimas, naujos valdybos
i rinkimai ir sumaymai.

Skyriaus valdyba I
Skautų sueiga

__________________________ Ši sekmadienį, sausio 28 d., 4 
Rūkalų ir dovanu krautuvei rcikalin- tas Prisikėlimo parapijos Stipen- vai.'p.p., LN didžiojoj salėj Įvyks 
ga mergaitė ar jaunesnio amžiaus mo- <3Ūų fondas ir užtvirtintas jo sta- skautų "Rambyno” tunto sueiga, 
teris. Patyrimas nereikalingas. Tel. tūtas. Fondo tikslas — stipendijo- Visi uniformuoti. Dalyvavimas 
CH. 1-7383.____________________________mis ir šalpomis padėti mokslus būtinas. Tunto vedėja

“Dainos” susirinkimas — sau
sio 28 d., sekmad., 3 vai. p.p. pas 
pirm. K. Butienę. 314 Clendenan.

1 netoli Evelvn Avė. ir Annette St.I ■ . *

VISI RUOŠIASI
SPAUDOS BALIUI

Vasario 3 d. yra išskirtina da
ta torontiečiams ir kitų kolonijų 
tautiečiams. Tą smagų šeštadienį 

į Prisikėlimo salėn renkasi visi 
i “Tėviškės Žiburių” baliun veda- 
mi vienos minties — paremkime 

į spaudą! Rengėjai rūpinasi gera 
į nuotaika, dalyviai — gausia para
una. Sol. V. Verikaitis, pastaruoju 
metu dalvvaves įvairiuose koncer-

1 tuose JAV ir Kanadoj, ruošią 
trumpą, bet labai taiklų repertua
rą. Jis moka greitai pagauti klau
sytojų nuotaiką ir ją pasukti' 
linksmybėn. Be jo. pirmą kartą

i prograhioj pasirodys kaikurių lie- 
į tuvių bičiulis maltietis Giordmai-
■ ne su augštos klasės humoristine;
■ magija. Tai savotiškas menas, ku-1 
i riuo ima domėtis ir lietuviai. Gir-j 
i .lėti yra tokių Australijoj. Be to,'
baliuje bus ir kitų staigmenų, j 

' Žiūr. skelbimą puslapio viršuje).
Mg.

ko šias gatves: Constance. Geoff 
rey, Westminster. High Park Bl.

šį sekmadienį po 11 vai. pamaldų j 
par. salėje.

— Šį ketvirtadieni 8.30 vai. pa
maldose prisimenamas a.a. Pra- .... ,. . . .
nas Lastauskas 7 metų mirties su-. ir ^ąuheUski kuriniai, 
kakties proga, šeštadieni 8.30 vai. — Seniai planuotas dalykas 
rvta pamaldos už a.a. Jono žuklio praėjusi sekmadieni pagaliau ta- 
yėie. po realybe: Prisik. par. Kat. Vyrui

" __ ______ • /_ dr-jos susirinkime oficialiai isteig- !

Mielai vilnietei, žurnalistei ir redaktorei

SALOMĖJAI NARKĖLIŪNAITEL

netekusiai a.a. brangaus Tėvelio Lietuvoje. -

nuoširdžią užuojautą reiškia

Vilniaus Krašto Lietuvių Sąjungos 
Toronto Skyrius

"T2” talkininkui.
netekusiam a.a. mielosios žmonos Lietuvoje, 

nuoširdžią užuojautą reiškia
“Tėviškės Žiburiai

Kuopos nariui.

jo mylimai žmonai Lietuvoje mirus.
gilią užuojautą reiškia

Toronto Sendraugių Ateitininkų 
Kuopos Valdyba ■ ■. ■

Mylimai žmonai
A. t A. SKARLAUSKIENEI mirus Lietuvoje, 

jos vyrui Petrui Skablauskui 
nuoširdžiausią užuojautą reiškiame

: A. M. Bunibuliai
Abromaitis

Mielai mamytei Amerikoje mirus, 
skaudžiausio liūdesio valandoje gilią užuojautą 

reiškiame 
sūnums FELIKSUI ir JUOZU;! 

ir jų šrimoms
ROZEVICIAMS

J. P’cnys
A M. Starkevičiai
Ą. O, Pieniai
K. A. Gontai

O’KEEFE CENTRE 
; FOR THE PERFORMING ARTS’ !

’* .i’ CeM 3-6633

TIK VIENĄ SAVAITĘ 

SAUSIO 29 iki VASARIO 3 dienos 

VAKARAIS 

su

TVES
MONTAND

Nuo pirmadienio iki ketvirtadienio 
vakarais 9 vai.. S2.50 iki S5.50.

- Inž. P. POVILAIČIUI ir šeimai,
mirus Vokietijoje tėveliui

A. t A. • . '
ANTANUI POVILAIČIUI.
reiškiame nuoširdžiausią užuojautą

Kazys ir Janina Ožalai
Leonas ir Gailutė Šmitai

metu visi ateitininkai prašomi pri-; 
imti šv. Komuniją. 1

Sekmadieni po pietų 4.30 vai. 
Prisikėlimo salėje iškilmingas po- ■ 
sėdis. Jame bus — jaunųjų įžodis, 
dr. Arūno Liulevičiaus paskaita. ■ 
meninė dalis išpildoma mokslei-j 
vių. po to arbatėlė su šokiais. ■

Visi ateitininkai ir Toronto vi- i 
suomenė, ypač jaunimas, prašomi i 
šventėje dalyvauti. Valdyba |

Dr. Arūnas Liulevičius, pa- ’ 
kviestas kalbėtoju Toronte, yra' 
girnos Šakiuose: mokėsi gimnazi
joje Vokietijoje, Eichstaete; JAV i 
baigė High school ir un-tą. 1960 ’ 
m. Čikagos un-te gavo matemati-j 
kos daktaro laipsnį. Dar gilina 
studias Princeton “Institute for 
Advanced Studv“. ■. . . ,

Dr. Liulevičius vis, laiką akly-: 8°) įvykusioj Prisikėlimo muzi- 
viai reiškiasi visuomeninėje ir ■ kos studijoj. Dalyvavo apie 20 as-

Penktadieniais ir šeštadieniais 
vakare 9 vai., $2.75 iki S6.00.

Šeštadienių popiečiais
2 vai. po pietų. S2.00 iki S4.50.

o

Kasa atidaryta nuo 11 vai. ryto iki
10 vai. vakaro. Telefonu užsakyti: 

EM. 3-6633.

Dr. Leslie Bell, žymus kanadie- TAUTOS FONDO AUKŲ RINKĖJAI 
čių muzikas, mirė praeitą penkta- vykdant Toronte 1961 m. aukų rinkimo 

‘ dieni Toronte. Ypatingai buvo pa- ’
: garsėjęs “Bell singers" mergaičių; 
i choru, kuris kasmet atlikdavo i 
i programą Kanados tautinėje pa- 
' rodoje. Choras yra įdainavęs virš 
! 20 plokštelių ir dalyvavęs kelių 
i filmų pastatymuose. Velionis il
gus metus vadovavo radijo prog-

' rainai ir vedė muzikos skyrių Star 
7 dienraštyje.

vajų surinko aukų:
l.V
2.0.
3. E.
4. J.
5. S.
6

Vaidotas
P. Dabkus 
Abromaitis

B. Žėkas
Dargis
Ramanauskienė ir

$322.00 
179.00 
83.50 
81.50 
66.00

į Liet, studentams remti būrelis
I nutartas steigti iniciatorių suei- KAR0LIS

ateitininkiškoje veikloje. Praėju
sio at-kų kongreso metu Čikagoje 
jo paskaita visiem paliko gilų įs
pūdį. K.

Toronto Liet. Caritas 
posėdyje praėjusį sekmadienį šv. 
Jono Kr. par. klebonijoje, numa
tyti nauji parengimai. Kovo 25 d. 
suplanuota ruošti sekmadienio 
popietę su arbatėle ir bazaru, ku
rios metu įvyks kultūrinė progra
ma. Gavėnios metu iš Detroito 
nutarta pakviesti akt. Z. Mikšie
nės lietuvių teatrą su scenos vei- ...... ...  .......... .. r____ _ __
kalu. Kalėdų švenčių proga ligO'bą. Org.komitetą sudaro: J. Kar 
niams ir neturtingiems tautie- ka. pirm.. V. Dailidė, ižd. ir G 
čiains kolonijoje išleista $360. P. i Balčiūnas Narys. K.

8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

.BROMAITIS RO. 9-7044J 17
—-------—-- --------------18.

i 19. 
r 20.
: 21.
s 22.

23.

D E K O K A T O R I U S
• įvairūs dažymai
• Natūralaus medžio išbaigimas
• Popieriavimas ir t.t.

žiemes sezono kainos žemos.
Skambinti:

j. 
j. 
A

J.
P

65.00
49.00
47.25
46.50
46.00
37.00 -
37.00 T
35.50 -
35.00 -
33.50 ;
33.32
30.00 -
30.00 “

menų. Pirmininkavo J. Karka.
sekr. St. Vaštokas. Toronto Liet.. UAVCDC I
Studentų S-gos pirm. Pirmasis! UAL. i MV Y tKj ■ 
išdėstė faktais reikalą organizuo- Baldu pervežimas Toronte ir tolintomis

x j x ‘ . . distancijomis. Visas vežamas turtas ap-1tl paramą studentams, ypač jų draustas. Važiuojam kas savaite i j 
lietuviškai veiklai remti. Studen- • Montreal.!. Londoną, Windsor^. Hamil-

. . tona. North Bav. Sudbtin ir kitur.
30 DEWSON ST.. TORONTO 

Telefonas LE. 4-1403
tų atstovas irgi pageidavo tokios 
paramos. Visi dalyvavusieji pasi
sakė už rėmėjų organizavimą ir 
išrinko organizacini komitetą pa

A
B. Urbanavičius
R. Jurkšaitytė
L. Medelis
A. Jonynas

Gataveckas
Tunaitis
Masionis
Ciplijauskas
Savickas
Govedas
Vilutis

A. Diržys -
M. Slapšys

E. Jankutė ir J. Dambaras 29.00 *
Pšezdzieckis
Urbonas

Mackevičius
Butvidaitė ir

Kavaliauskas
P. Bražukas

25. K. Poškus ir A. Sapijonytė 22.00
26. B. Jackus
27. J. Janui litis
28. Sv. Ambrozaitis
29. R. Juknevičius

24

C

B 
i.

28.00 - 
27.00 " 
27.00 ,

23.50 ..
23.00

17.00
13.00
11.00
8.00

Lietuviška baldu
ruošti įstatams, sušaukti viešam
susirinkimui, kuris patvirtintų O»’ D* «
Įstatus ir išrinktų pastovią valdy

Viso Sl.485.57

TF Toronto skyriaus valdyba nuošir
džiai dėkoja visiems aukų rinkėjams 

„ __ mS„i.x,5 i už dideli pasišventimą lankant lietu-Daromi nauji minkšti balnai ir ap-• . * t ... . _
traukiami seni pisia kaina. P. I.u-Į"? ’.ia.mus >" P^ant aukų Lietuvos 
bys. Tel. W A. 2-7981. Namų AM į iaisymimo reikalams.
1-0537. TF Toronto skyriaus valdyba

IKI VASARIO 15 DIENOS

kas atsineš šia iškarpa, gaus nuplauk 

THE OLD COUNTRY SHOP 
355 Roncesvalles Avenue

VISKAS EUKOFIETIŠKA: šokoladas, saldainiai, tortai, sausainiai. Taip 
pat keramika, kristalas/porcclanas, vario, nerūdyjančio pliene gaminiai ir. 
k t. Prašome pas in a u dot i nu ola idomis. K ra u t u vė a t i d a ry ta kasdien i k i 9 v. v.

Išnuomojamas butas iš 2 kambarin ir 
virtuvės. 102 Howard Park Ave. Tel. 
LE. 1-4289.

Išnuomojamas f rentinis kambarys I 
aukšte su atskiru iėjimu. Pageidauja- 

I ma moteris. Tcl. L E. 5-6739.

; Išnuomojamas kambarys ir virtuvė III 
augšte, 89 Quebec Ave. Tel, 766-5418.'

r ■ ■■■ ■■ - į

Išnuomojamas butas 2 kambarių su 
| virtuve ir atskira vonia i augšte. High 

Park rajone. Tel. RO. 9-6047.

Jieškau vietos prižiūrėti vaikus ar šei- 
; mininkės darbo šeimoje. LE. 1-7783.

NAUJAI ATIDARYTA LIETUVIŠKA

Importuoti ir vietiniai NATŪRALUS vitaminai, mineralai, patentuoti 
vaistžolių ekstraktai, tabletes, kapsulės, daržovių aliejus, vaisių sunkos 
ir daugelis kitu preparatų sveiko kūno išlaikymui, svorio reguliavimui 
bei atsparumui prieš Įvairias ligas padidinti. Taip pat ten rasite daržo
vių sunkom ir sriubom gaminti elektriniu mašinų.

NATURAL HEALTH PRODUCTS
7 11 Q l E E X ST. W.. Toron io 3. Tele fonas 3 S 4-37 58

(Tarp Bellwoods ir Claremont gatvių)
Patarimai maitinimosi klausimais nemokamai. Toliau g\ Genantiems pro 
dūktai siunčiami ir paštu. Atidaryta nuo 10 vai. ryto iki 7 \ ai. vaka-’o.

Atsivežant i f 
Kanada ar 
keliaujant

jums patars ir padės

V. BAČENAS
FOUR SEASONS TRAVEL LTD 
109 Bloor St. W., Toronto 5

WA. 5-5555 ' C- 
Po darbo LE- 3-3027

nepamirškite užsukti lietuviškon dovaną, 
suvenirą ir įvairią reikmenų krautuvėn

1212 Inmdas St. W. Tel. LE. 2-1 
J BER21NSKAS

Užsakymai priimami ir paštu

TAUPYK IR SKOLINKIS 
savo Kredito Kooperatyve "LITAS"
SANTAUPOS PILNAI APDRAl-STOS. PASKOLOS LENGVAI IR 

GREITAI DUODAMOS BETKOKIAM GERAM TIKSLUI.

BANKAS VEIKIA: šiokiadieniais 1451 Crawford Bridge Ave.. Verdun — 
pirmadieniais nuo 10 iki 1 vai. ir nuo 7 iki 8 vai., trečiadieniais ir penkta- 
(iieniais nuo 7 iki 8 vai. Sekmadieniais Aušros Vartų parapijos salėje nuo 
10 vai. 30 min. iki 1 vai.

Visais paskolų reikalais kreiptis pas ved. padėjėja 
PR. RUDINSKĄ tel. HU. 1-2957.

Pirm. J. Bernotas, AV. 8-3111 • Vedėjas D, Jurkus, PO. 74280

AL GARBENS
REAL ESTATE

Kanados. Ontario ir Toronto Real Estate Boards nar>s.

1611 Bloor St. W. Toronto, Ont.
Telefonai: LE. 6-2738. LE. 6-2664

SW VNSEA,$5.000 įmokėti, viso $16.500. 5 kambariai per du augštu, atski
ras namas, vandeniu alyva šildomas, 2 garažai, moderniška virtuvė ir 
vonia, y,-:-.'.--. _

$5.000 įmokėti, viso $18.500. 6 kambariai, atskiras namas, 
vandeniui alyva šildomas, platus įvažiavimas, garažas. Estate pardavimas.

INDIAN RD. — RIOOR. $6.000 - $7.000 Įmokėti, vise $21.000. 6 kambariai 
plius u/baigtas žaidimo kambarys, naujas modemiškas pastatas, 2 vonios, 
vandeniu alyva šildomas, garažas.

WIXDFItMERE BLOOR. $5.000 -$6.000 įmokėti, vteo $20.000. 7<MeB 
k 'mbariai. 2 modemiškos virtuvės. 2 vonios, nauja apšildymo sistema, 
u baitas žaidimu .kambarys, naujas garažas

STRETSVILLE. ONT.. 4 BUTU. $29.000 pilna kaina. įmokėti apie $5.000.
A moderniški būtai, anie 10 metu senumo, nlius statybai sklypas. '

RLCOR — WILLARD — DUPLEKSAS. $10.000 įmokėti. Vienas morričius 
balansui, 2 butai po 6 kamb , geroj vietoj, arti Bloor gt. Kaina $30.000.

Pas mus randasi dan* naujai registruotu pardavimo Rich Park ir Parkdale 
rajonuose. Dėl informacijų skambinkite A. GARBENIUI.




