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Spindinti žvaigždė
KUN. DR. L URBONAS

Kalėdos yra kažkas daugiau, negu Didžiojo Mokytojo gimimas. 
-Jei jos būtu tik vieno jų — pvz. Sokrato ar Buddos gimtadienis, 
tai istorija nebūtų padalinta į dvi dalis: prieš Kristaus gimimą 
B.C. ir po Kristaus — A.D. — Anno Domini — Viešpaties metais.

Kalėdos yra kažkas daugiau ir net priešingo panašiems 
įvykiams imperatorių, diktatorių ir įvairių galiūnų sostuose. Ne- 
ronas ir Kaligula, būdami žmonės, vadino save dievais. Japonijos 
imperatorius buvo laikomas žmogum, tapusiu dievu. Stalinas ir 
daugelis diktatorių laikė save absoliutais. Kalėdos gi nėra žmo
gaus pasivadinimas Dievu, bet Dievo tapimas žmogum, nenustojant 
būti Dievu! Anie visi augštinosi save ir žmonės būdami skelbėsi 

. dievais, kuriais jie nebuvo, o Kalėdos — Dievas iš nusižeminimo 
tampa žmogumi.

Kalėdose, pirmą kartą istorijoje, žmogus suėjo i tokį glaudų 
ryšį su Dievu. Žmogus savo jėgomis būtų niekad negalėjęs pasiek
ti Dievo, jei Dievas pats iš meilės žmogui nebūtų parengęs kelio 
šiam ryšiui. Dievas priėmė žmogaus prigimtį — tapo žmogumi. 
Dėlto Kristus yra tobuliausias Tarpininkas tarp Dievo ir žmogaus, 
tiltas tarp dangaus ir žemės ir ryšys tarp amžinybės ir laiko. Sena
me Įstatyme skaitome, kad Jokūbas savo vizijoje matė dideles 
kopėčias, kurios jungė dangų ir žemę. Ši jo vizija yra netobulas 
vaizdas to busimojo ryšio tarp Dievo ir žmogaus, kuris įvyko 
Betlėjuje...

Kalėdų naktį lyg norėtųsi pasekti anuos Rytų išminčius, kurie 
skaitė įvykių prasmę žvaigždėse. Norėtųsi pažvelgti į tą žvaigždę, 
kuri švietė tą naktį virš prakartėlės simboliniais spinduliais. Tie 
spinduliai, einą iš jos, atrodytų lyg šviečią iš dangaus ir nusaką 
Kristaus atėjimo prasmę žemėn.

Pirmasis spindulys — tai Dievybė, kuri pirmą kartą žemėje 
pasirodo kaip tarnaitė žmogui, o ne valdovė. Kristus ateina ne 
įsakyti, bet tarnauti ir padėti žmogui. Jis supras vargingiausią 
žmogų, benamį, nes ir Jo gimimui nebuvo vietos — “Jums nėra 
vietos!” Nežiūrint, kad Jis atėjo jiems padėti, tarnauti, bet jie 
daug kartų istorijoje šauks tą patį — Jam nėra vietos žemėje!

Antrasis spindulys — Kristaus auka. Jis ateina į žemę ne gy
venimui, bet mirčiai, žmonijos nuodėmė atnėšė mirtį į žemę. Kris
tus prisiima žmonijos nuodėmes, lyg jos 'būtų Jo. Jis tampa Ge- 

. ruoju Ganytoju, kuris guldo galvą už savo avis.
Trečiasis spindulys — Jo gailestingumas ir užuojauta žmo

gui. Jis žinojo žmonių širdis, nes Jis jas sutvėrė. Jo gili meilė 
nusidėjėliams, kuriuos \ūsuomenė pasmerkė-ir'Jo pasmerkimas tų, 
kurie darė nuodėmes ir gynėsi jų nedarą. Bet visiems, kurie pa
matę savo klaidas atėjo pas Ji —- Jis buvo nuoširdžiausias Gydy
tojas, kuris pagydė jų dvasines žaizdas ir atstatė jų sielų vienybę 
su juo.

Ketvirtasis spindulys — Įkūrimas Jo Karalystės žemėje. Jo 
mintys, Jo valdžia, ir Jo pašventinamoji galia bus nešama per isto
riją Jo pasekėjų — apaštalų ir jų Įpėdinių. Tai Jo įkurtoji Bažny
čia, kuri neklupdama neš per istoriją Jo dešimt įsakymų lentelę, 
nežiūrint, Jęąd ją daužys žmonės, kaip ją buvo sudaužęs ir pats 
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Penktasis spindulys — yra Jo pažadas visada būti, gyventi su 
mumis. Jis pažadėjo atsiųsti savo Dvasią, kuri stiprins ir gaivins 
mus. Kurie turi tą-Kristaus Dvasią, tie reprezentuoja ir Jo nusi
žeminimą, auką,"gailestingumą, ramybę ir meilę. Tie tik ir švenčia 
Kalėdas prasmingai. Jie yra tie “žmonės geros valios” ...

Sniegu nuklota šiandien pavergtoji Lietuvos žemė ir kapai 
tų, kurie dėl jos laisvės bei meilės kovojo, vargo ir žuvo ... Naktis 
dengia ir gyvųjų viltis bei likimą, nes ten gerosios valios žmonių 
skaičių nustelbia blogosios valios žmonių skaičius. Lietuvos ir lie
tuvių laisvė pakeista vergija, Kalėdų vardas pakeistas “žiemos” 
vardu. Bet juos ir mus Kūčių Vakarą jungs nesikeičianti meilė ir 
nesikeičiantis žvilgsnis į žvaigždę virš prakartėlės... Iš mūsų 
širdžių plauks viena malda — kad tos žvaigždės nors vienas 
spindulėlis pasiektų Lietuvą ir prikeltų ją laisvei.
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Jaukiu^ ir šventu Kalėdų visai plačiajai skaitytoj u šeimai

BERNARDAS BRAZDŽIONISKelionė Betlėjun
Kai Roma išleido įstatymą gy

ventojam surašyti, Juozapas, pri
klausęs Dovydo giminei iš Betlė
jaus, buvo paliestas šio surašymo, 
kurį įsakė Roma, o vykdė Kviri- 
nijus (Lukas jį vadina Cyrinus).

Rytų krašte kilties jausmas bu
vo ir tebėra labai stiprus. Hebra- 
juose^kiekviena gentis buvo pa
dalinta į kelias dideles “šeimas”, 
kurios vėl dalinosi į “tėviškus” 
namus, iš kurių vis plito naujos 
šeimos ir keliavo vietos ieškoti ki
tur. Ir kur tik keliavo šios naujos 
šeimų grupės rūpestingai saugojo 
atminimą ir savo kilmės šeimos, 
ir gimtosios vietos. Jie galėjo 
pvz. pasakyti, kad dešimtas ar 
dvidešimtas senolis yra toks ir 
toks, sūnus tokio ir tokio, gyve
nęs tokiam ir tokiam miestely, 
Įsteigęs savo namus ten ir ten ir 
davęs pradžią kitoms šeimoms. 
Arabų istorija yra išpinta vardais 
Banu X, Banu Y, t.y. sūnūs X-o, 
sūnūs Y-o. kaip pvz. Banu Qura- 
ish, kurių tarpe buvo ir Mahome
tas. Net ir šiandieną nėra sunku 
rasti arabų išeivį Europoj ar 
Amerikoj, mahometoną ar krikš
čionį, kuris gali pasakyti jums 
visai tiksliai, kuriai giminei pri
klauso ir kurį apylinkė ar mieste
lis yra jos gimtinė?

Prof. dr. G. RICCIOTTI

vietos buvo laikomas žydų surašy
mo pagrindu. Romėnai per pir
mą surašymą, vykdytą Kvirihi- 
jaus, laikėsi to vietinio papročio 
dėl politinių priežasčių ir kartu

norėjo sustabdyti rfiažėjantį gy
ventojų skaičių kaimuose dauge
liui keliantis į didmiesčius. Dėlto 
Juozapas, išėjus įsakymui, ir turė
jo prisistatyti Betlėjaus surašymo 
pareigūnams, nes jis buvo “iš 
Dovydo šeimos ir namų”, kilęs iš 
Betlėjaus. >

BETHLEHEM
Šiandien Betlėjus yra mažas 

miestelis, turįs 7500 gyventojų, 
apie 6 mylias į pietus nuo Jeru
zalės ir apie 2500 pėdų virš jū
ros lygio. Betlėjus anksčiau vadi
nosi Beth-Lahamu, “dievo Lahmu 
namas”. Šis Babilonijos stabas 
toje apylinkėje buvo kananiečių 
garbinamas, ir kada žydai šią vie
tą užėmė, pakeitė vardą i hebra
jišką — Beth-Lehem — “duonos 
namai”. Vėliau, kai Efratos gimi
nė ten Įsikūrė, kaimas pradėta va
dinti Ėfrata arba Betlėjus. Ten 
gimė ir Dovydas, Jessės ainis.

Jeigu Nazaretas nebuvo pakan
kamai svarbus, kad būtų minimas 
senuose dokumentuose, tai Betlė
jus Kristaus laikais buvo,liktai 
mažytis kaimelis. Aštuntajame 
šimtmetyje prieš Kristų pranašas 
Mikėjas pavadino jį .’ mažuoju” 
tarp daugelio kątUį Judos genties

- v ■ ^^-j^apyt 
linkėse galėjo gyventu nedaugiau 
kaip 1000 gyventojų, dauguma jų 
— piemenys ar žemdirbiai. Bet
lėjus betgi stovėjo, prie kelio iš 
Jeruzalės i Egiptą, ir jame kara-

vanai sustodavo poilsiui. Ten bu
vo pastatyta užeiga ar stotis Cha- 
maano, kuris galbūt buvo vieno 
Dovydo draugų sūnus ir Jeremi
jas kalba apie tą “Charnaamo už
eigą”.

Dabartinis vieškelis nuo Naza
reto iki Betlėjaus yra 95 mylių 
ilgumo. Kristaus laikais šis atstu
mas buvo gal kiek trumpesnis; 
karavanu keliaujant galėjo už
trukti tris ar .keturias dienas. Ne
žinia, ar Įstatymas įpareigojo vien 
tik Juozapą, ar kartu ir Mariją ke
liauti i Betlėjų. Viena aišku tik, 
kad jis ten keliavo ir kad keliavo 
kartu su “sužadėta moterim Mari
ja, kuri buvo nėščia”. Pastarieji 
žodžiai, atrodo, paaiškina, kodėl 
Marija turėjo kartu keliauti: jos 
nebuvo galima palikti vienos, nes 
jos kūdikio gimimas artėjo Ant
ra, neliečiant įpareigojančio su

rašymo dekreto, gal Juozapas ir 
Marija tikėjosi pasilikti Dovydo 
namų kilmės vietovėje. Mat, ap
sireiškęs angelas buvo pasakęs, 
kad Dievas duosiąs naujagimiui 
karaliaus Dovydo -— jo tėvo — 
vainiką. Ar nebuvo tad natūralu 
vykti Dovydo šalin ir ten laukti 
paslaptingų Dievo planų išsipildy
mo? Pranašas Mikėjas prieš kelis 
šimtmečius skelbė, kad iš “mažo-
jo”B^lęjaus kUstąs^kiffis-kara’ 
liaus Izraelyje.

PAKĖLES
UŽEIGOSE
Kelionė Marijai turėjo būti la 
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Artojų malda
Kalėdų Kristui
Juoda naktis. O žemėj balta, balta ...
Nuo Mūšos lig Šešupės spindi žvaigždės.
Pro naktį didelę, pro juodą ir pro šaltą 
Iš tolimų skliautų šviesi giesmė ataidi.
Ir klauso jos laukai, kalnai ir kloniai,
Ir girių gelmės ją kaip ryto gandą girdi,
Ir iš pilkų, beprasmiškų dienų kelionės 
Giesmės aidan pabudę šaukia širdys — — —
— Mes be Tavęs, Kalėdų Kristau, pūgą, 
Mes be Tavęs tiek metų žiemą šalom, — 
Tegu paliaus čia šiaurės vėtros stūgaut, 
Tegrįš pavasaris į mūsų vargo šalį...
Kalėdų Kristau, laimink mūsų pirmą vagą, 
Palaimink grūdą, kritusį į juodą žemę,
Te Tau, kaip žvaigždės, prakaito lašai mūs dega, 
Te iš Tavęs auksinės varpos derlių semia.
Palaimink protėvių kapų kalnelį šventą, 
Ir naštą knygnešių, ir ištremtųjų kančią, 
Ir amžių palikimo didį testamentą,
Ir kruvinas rankas nuo darbo ir nuo pančių...
Palaimink, Kristau, jauną žalią gojų,
Ir pagriovėlio baltąją ramunę,
Ir baudžiavoj parpuolusį artoją, 
Ir amžių amžiais gyvą panemunę!
Palaimink, Kristaus, dobilo atolą.
Gera ranka paglostyk kviečio varpą brandžią,

' Palaimink, Kristau, mūs žiemkenčių sėją, 
Ir duonos daigo te pikta šalna nešaldo, 
Sodybas saugok nuo pagairių ir nuo vėjo, 
išgirsk, Kalėdų Kristau, mūsų maldą,
— — — Ir klauso jos laukai, kalnai irlankos, 
Ir girių gelmės ją kaip ryto gandą girdi, — 
Ir Dievo Kūdikis viršum namų, viršum visų laukų ištiesia 
Ir tyliai laimina visų artojų širdis. .. /ranką

ramybę. Nesantaikoj pasidalintaPIEMENYS LANKO GIMUSI KRISTŲ Niujorkas, Metropolinis Murėjus

Duona iš lietuvišku varpy
WILLI GUTTING

Generalinis pasaulio Eucharisti
nio kongreso sekretoriatas buvo 
paskelbęs rašinio konkursą te
ma “Duona dėl pasaulio gyvy
bės. Mano asmeniškas pergyve
nimas”. Willi Gutting rašinys 
“Brot aus litauischen Aehren” 
laimėjo pirmą premiją. Auto
rius yra buvęs Lietuvoje kaip 
karo belaisvis. Mūsų spaudai jau 
pažįstamas iš ELI straipsnių.

• Vertėjas.

Lauke brėško Kalėdų rytas. 
Pirmą kartą, kilus epidemijai, vėl 
buvo praverti spygliuotų vielų 
tvoros, supančios stovyklos ligo
ninę, vartai. Otto Baumgartneris, 
Vestfalijos ūkininkas, stabtelėjo 
po didžiule iškaba, pritvirtinta 
prie vartų sijos: “Būdamas svei
kas, nieko čionai neieškok! Vien 
mirtis čia laukia tavęs!”.

— Šitą galėtų jie dabar nuim
ti, — pastebėjo mano draugas, 
klampojant mums per gilų sniegą 
stovyklos gatve. — Mirtis jau pra
ėjo pro mūsų namus . . -

Ant augštos tvoros tupėjo juod- 
varniai. Už jų tiesės baltas, be
kraštis laukas, gaubiamas pilko 
dangaus. ' •

— Jie išvalė baraką, kur val
gom. Miško kothartda atnešė eg
lių,— pas'akojo žingsniuojant 
mano dfhugas. O kapelionas,' 
sargybinio lydimas, buvo nuėjęs 
į miestą, pas lietuvį kleboną. Pa
siskolino, ką tik galėjo gauti, nes 
kažiko ir pats klebonas nebeturi.

Iš viso, ar tai nenuostabu,* kad 
majoras leido, sako, tik šį vienin
teli sykį.

Valgyklos barake stovėjo ka
reiviai petys prie peties, plikai 
nukirptom galvom, nudėvėtais 
paltais. Priekyje, tarp žalių eglu
čių, buvo pastatytas baltai ap
dengtas stalas; dvi žvakės degė 
ant jo; priešais — karo kapelio
nas (taip vadinome mes kariuo
menės dvasiškį).

Nejudėdami, tyliai klausėsi ka
reiviai. Suskambo laiptų maldos, 
seni žodžiai ‘Tntroibo ad altare 
Dei”. Taip, jie tikrai klausėsi, tie 
kareivėliai išbalusiais, įkritusiais 
veidais. Kai buvo geresni laikai, 
girdėjo jie tuos žodžius paskutinį 
kartą.

Vienam užgiedojus “Es ist ein 
Reis entsprungen ...” (vokiečių 
kalėdinė giesmė iš 16 šimtmečio: 
“Išsprogo atžala ...” — Vert.), 
įsijungė ir kiti iš pradžių kiek ne
drąsiai, bet vėliau pro pilkšvus 
kvapo debesėlius prasiveržė galin
ga giesmė. Po evangelijos atsigrę
žė karo kapelionas į mus ir tarė 
trumpą žodį:

— Mano mieli draugai! Nors 
mes ir negalime giedoti giesmės 
apie linksmą kalėdinį metą, tai 
vienok siųskime augštyn iš mūsų 
širdžių gilumos “Gloria in excel- 
sis Dėo”, nes Dievas gyvena ir 
virš rusiško dangaus. Žinau, jūs
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KALĖDINIAI ŽENKLAI KALBA
Kiekvienoj šventėj atsispindi 

tam tikras turinys, išreiškiamas 
atitinkamomis apeigomis bei 
ženklais. Tų ženklų nereikėtų, jei 
šventės turinys būtų lengvai ap
čiuopiamas bei regimas. Bet tai 
neįmanoma, nes religinės šventės 
suveda mus su atitrauktiniu, nere
gimu pasauliu, kuris prabyla į 
mus dvasine gelmių kalba, labai 
intymia, bet sunkiai išsakoma. 
Įprastinių žodžių nebeužtenka, ir 
reikia imtis kitokių ženklų - sim
bolių, kurie priartina mums nere
gimąjį pasaulį ir šventąjį slėpinį 
padaro mums prieinamu.

Tokių ženklų turi visos šven
tės, išreiškiančios kurią religinę 
tiesą. Bene daugiausia ženklų - 
simbolių turi Kalėdos —- Kristaus 
gimimo šventė. Jie labai įvairūs, 
bet su labai artimom reikšmėm, 
nes vienaip ar kitaip kalba apie 
tą pačią neregimojo pasaulio pa
slaptį — Kristaus atėjimą Kūdi
kiu. Apie ją sukasi visa eilė apei
gų bei ženklų.

Kalėdų išvakarėse — Kūčios, 
šventasis vakaras, sukviečiąs 
draugėn visus šeimos narius, bi
čiulius, pažįstamus. Po įžanginės 
maldos šeimos galva dalinasi pa
laiminta plotkele. Tai vienas ryš
kiųjų Kalėdų ženklų, kuris es
mingai prisideda prie Kūčių nuo
taikos. Jis reiškia dalinimąsi Kris
taus meile, kuri sklinda iš Betlė
jaus prakartėlės (užtat Kūčių sta
las parengiamas su šienu po stal
tiese). Duonos laužymas bei dali
nimasis yra simbolinis veiksmas, 
reiškiąs dalinimąsi artimo meile, 
kuri turi persikelti gyvenimam 
Todėl Kūčių vakarą prie stalo 
kviečiami tarnai, tarnaitės, nuo
mininkai,... visi, kurie turi ryšio 
su šeima. Jie dalyvauja plotkelių 
laužyme kaip vienos didelės šei
mos nariai, priklausą tam pačiam 
Viešpačiui Kristui. Tą vakarą tu
ri išnykti visos nesantaikos, nes 
jos nesiderina su plotkelės lau
žymu, ir iškilti gera valia, nešanti

plotekelė yra veidmainystė, nie
kinanti pačią dalybų prasmę. Tuo 
atveju ji nebėra Kristaus meilės 
ženklas, o tik slepiamas veidmai
nystės liudininkas. Todėl svarbu, 
kad Kūčių stalo dalyviai būtų ne 
veidmainystės, o tikros krikščio
niškos meilės reiškėjai, kokie bu
vo ir pirmieji krikščionys savo 
agapėse. Juk mūsų Kūčios savo 
dvasia yra ne kas kita kaip aga- 
pė —- meilės sueiga bei puota. O 
ir plotkelė yra kilusi iš tų agapių. 
Senovės krikščionys prieš didžią
sias šventes pasninkaudavo bei 
budėdavo išvakarėse ir po pamal
dų turėdavo bendras agapes, į ku
rias atsinešdavo palaimintos duo
nos - eulogia. šis paprotys vėliau 
plačiai pasklido, ypač rytinėj Eu
ropoj. Ir pats žodis Kūčios — Kū- 
čia mūsų yra paaimtas iš senosios 
gudų kalbos. Jis šiandieną reiš
kia netik plotkelių laužymą, bet 
ir visus kitus valgius bei apeigas, 
susijusias su Kalėdų išvakarėmis. 
(Slaviškasis žodis “Kutja” reiškia 
įvairių grūdų virtinę tyrę su me
dumi ir aguonomis; jis kildinamas 
iš nauj, graikų kalbos “kukkia”— 
pupos),

Su Kūčiomis siejamas ir pa
sikeitimas dovanomis, šis papro
tys prasidėjo vėlesniais laikais ir 
nevisur lietuvių yra priimtas. 
Kraštuose, kur Kūčios nepažįsta
mos, jis yra labai paplitęs. Pasi
keitimas dovanomis irgi išreiškia 
dalinimąsi daiktais, išreiškian
čiais Kristaus atneštąją meilę. 
Kiekvienas šeimos narys stengia
si paruošti kokią nors dovanėlę ir 
tuo išreikšti savo dalyvavimą 
krikščioniškoj meilėj. Pirktas 
daiktas yra kasdieninio gyvenimo 
reikmuo, teturįs vienokios ar ki
tokios naudos reikšmę. Dovanotas 
gi daiktas yra daugiau nei naudos 
reikmuo, nes su juo eina dovano
tojo geri linkėjimai, jo geros va
lios ir širdies dalis. Jis yra tapęs 
ženklu, reiškiančiu dovanotojo 
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ATEINA IŠGANYTOJAS
Esdręlono lyguma keliaują du 

žmonės: vyras, kuris visa savo iš
vaizda atrodo paprastas darbinin- 

jauna 
kokio

ju. Tačiau tuo tarpu visi miega, 
miega...

Tai šitokie yra Išganytojo atėji
mo niuansai. Moderniojo žmogaus 
akimis žiūrint, tai tiktai graži le
genda. Tačiau visa fai — įvykęs 
tikras Atpirkimo faktas! Žmogus 
yra papratęs visa, kas šventa ir 
antgamtiška, apvilkti puošniais 
apdarais, kad tokiu būdu būtų 
priimtina jo galvosenai. Kas įvy
ko šią šventą naktį, nęvienam šių 
dienų žmogui tapo tiktai senti
mentalus atpasakojimas ir tam 
tikra pasigrožėjimo vizija, netu
rinti nieko bendro su realybe, 
šventoji naktis praeina, praeina 
ir tas susįžavėjįmas. Tadą vėl su
grįžta toks pat varganas, kasdie- 
niškas ir žemiškas gyvenimas — 
be jokio dvasinio atsinaujinimo.

Kristus pradėjo žmonijos At
pirkimo darbą ’ Kalėdų naktį, ir 
šitas įvykis turi būti pradžia di
džios dvasines revoliucijos, kuri 
neturi nurimti tol, kol pasaulis 
egzistuos, kol žmogus gyvens ant 
šios žemės! Deja, tai užmiršo dau
gelis, o dažnai užmiršta ir patys 
tikintieji. Modernioji žmonija pa
klydo savo aliarmuojančiuose vis 
nauju išradimu planuose, pasiti- 

amąai am muio, ir yei tyrus ne- kėdama vien tik žmogiškąja galia, 
liauja toliau, ‘.nes jiems nebuvo Tai modemiškoji pagonybė, 
vietos uze^oje _ (Luko 2, 7). Įkuri<nualino žmogų dvasiški ir 
Miestelio rytinėj pusėj suranda). -■ -- - ®--
olą, kur sienų įrengimai rodo, kad 
ji naudojama kaip tvartas galvi
jams.;/- ■

“Jis atėjo pas savus, bęt savie
ji jo nepriėmė” (Jono 1, 11). Do- 
vido giminės paveldėtojui, tėvai 
Mesijo, kurio laukė ligus tūkstan
čius metų visas pasaulis, atėjo į 
išpranašautą miestelį. . Tad jau1 
gali naktis apgaubti pasaulį, nes į 
rytoj bus didi šventė, kuri pra
lenks viso sutvėrimo prošvaistes. 
Šios nakties valandos bus liudi
ninkės naujo Užgimimo, kuris bus 
didingesnis, daug labiau nesu
prantamas, daugiau žavįs dangų 
ir žemę, daugiau nulemiantis ir 

’ >pilnas-malonės.'1 nėgtrpasaulio už# 
gimimas. Šią naktį bus išgirstas 
Žodis, kurio laukė jūros, kalnai ir 
žemė, angelų chorai, ir visos di
džiosios žmogaus širdies aspiraci
jos: “štai aš ateinu!”.

Betlėjuje dabar visi miega. Su
migusios pievose taip pat ir gyvu
lių bandos. Miega visi Jeruzalėje, 
Cezarėjoj, Tire ir Damaske. Mie
ga visi Atėnuose, Konstantinopo
lyje ir Romoj- Bet tuoj bus at
naujintas žemės veidas: žmogus iš 
vergo taps laisvu; iš tarno pavel
dėtoju; iš pasmerkto — šventuo-

***** ******** 
moteris. Abu paskendę ka 
laukimo ir susirūpinimo mintyse. 
Pereina žaliuojančius Samarijos 
ir Siquem slėnius. Be sustojimo 
praeina ir Jeruzalę. Kelias per 
Rėfraim augštiunas yra statokas 
ir sunkus, bet pilnas senos praei
ties prisiminimų: čia ilsėjosi Jo
kūbas; čia Dovidas surinko savo 
kariuomenes prieš užpuolant Je- 
buzėjų pilį... Bet tyli moteris 
dabar visiškai negalvoja apie tai. 
Tik su širdy tūnančiu ilgesiu pa
klausia: “Ar dar ilgai užtruksi
me?” “Už dviejų valandų būsime 
Eetlėjuje” — atsako vyras. ;

Augštumos nuokalnėj pasirodo 
mažas miestelis. Jis sudarytas iš 
įvairių terasų, apsodintų vynuo
gynai^, fygomis ir alyvmedžiais. 
Jo papėdėj įvairių spalvų pievos, 
slėniai ir laukai.

Dviems keliautojams apylinkė, 
atrodo, gerai pažįstama. Neklau
sinėdami pereina miestelio dalį, 
vynuogynus ir kreipiasi į khan — 
užeigos namus. Vyras prataria ke
lis trumpus žodžius moteriai, sė
dinčiai ant mulo, ir vėl tylūs ke-

atvedė pasatilį į pasibaisėtiną pa

Kas darytina ir kur reikia ieš
koti išsigelbėjimo.? jo reikia ieš
koti šventoje Kalėdų paslaptyje. 
Šiandien žmonija privalo Kris
taus Atpirkėjo ir Jo amžinųjų tie
sų, kaip kasdieninės duonos (Kris

taus gimimo vieta Beth-lehem he
brajų kalboj reiškia — duonos na- 

^jmai), nes ji eina pražūties keliu 
'vis į tragiškesnę padėtį. Ji turi 
grįžti į Kristų, savo Dieviškąjį At
pirkėją. Tada Kalėdų šventoji 
naktis nebus tik graži pasaka, bet 
tikras išsigelbėjimas, atnešąs gy
venimo turinį ir “ramybę geros 
valios žmonėms” J Jį »

Ypač katalikai turėtų būti tie 
geros valios žmonės ir šventos Ka
lėdų nakties gyvo tikėjimo žibin
tai! Bet ar daugelis jų skiriasi nuo 
tų “išmintingųjų” ' praradusių 
šventą žmogaus pareigos jausmą* 
sąžinę’ kurie Kristų pavertė tik
tai legendine asmenybe? Ar Kalė
dų šventoji naktis kelia šių dienų 
katalikuose dvasinį perversmą? 
Jie turėtų švęsti Kristaus Užgi
mimą netiktai prie gražių prakar
tėlių, bet ir savo širdyse.

T. Garbukas, OFM.
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Žmogaus teisių klausimas yra 
didelės reikšmės svarbiems tarp
tautinės politikos klausimams iš
spręsti. Tačiau paties -žmogaus 
teisių klausimo sprendimas nėra 
lengvas. Nors praktiškai visos 
valstybės žmogaus teisių princi
pus žodžiais išpažįsta, tačiau dėl 
šių teisių vykdymo jų nusistaty
mai esmiškai skirtingi. Neatsitik
tinai JT Žmogaus Teisių'Komisi
jai balsuojant Visuotinę žmogaus 
Teisių Deklaraciją, Sovietų Sąjun
ga, Gudija, Ukraina ir Jugoslavi
ja susilaikė, nors žmogaus teisių 
apsauga ir jų vykdymo skatinimas 
yra vienas iŠ pagrindinių JT tiks
lų beirūpesčių.

Sovietinės sistemos priešišku
mas žmogaus teisėms ir nesutai- 
komumas su jomis užblokavo 
žmogaus teisių tarptautinio įsta
tymo ruošimą pačioje pradžioje, 
kai 1947 m_ JT ėmėsi ruošti žmo
gaus Teisių Kodeksą. Tada Žmo
gaus Teisių Komisija nusrendė, 
kad Žmogaus Teisių Kodeksą su- 
darys dvi dalys: Visuotinė žmo
gaus Teisių Deklaracija ir žmo
gaus teisių tarptautinė^ sutartis. 
Komisija tada tikėjosi, kad tokia 
sutartis galės būti paruošta per 
vienerius metus priėmus Visuo
tinę Žmogaus Teisių Deklaraciją. 
Tokios gražios viltys buvo 1948 
m. Tačiau ir 1960, minėdami Vi
suotinės'Žmogaus Teisių Deklara
cijos jau 12 metines, vis dar ne
turime žmogaus teisių tarptauti
nės sutarties. Kas atsitiko?*

Besvarstant ’ žmogaus teisių 
tarptautinį įstatymą, ilgą laiką jis 
buvo trukdomas tuo pagrindu, 
kad nederą jame dėti nuostatus 
apie tautų apsįį>rėndimo teisę, 
kad šie nuostatai turį būti iš 
žmogaus teisių konvencijų pro
jektų išimti. Vietoj 1948 m. ža
dėtos vienos žmogaus teisių tarp
tautinės sutarties, vėliau JT ko- 
misijoje atsirado projektai dviejų 
konvencijų: a. ūkinių, socialinių 
bei kultūrinių žmogaus teisių ir 
b.' civilinių ir politinių žmogaus 
teisių konvencijų projektai.
? Kad konvencijų projektų svars

tymas pajudėtų iš akligatvio, net 
pats JT generalinis sekretorius 
1955 m. reikalavo komisiją apsi
sprendimo teisės nuostatus iš 
konvencijų'projektų išjungti, ne
paisydamas, 'kad apsisprendimo 
teisė yra esmiškai būtiha kitoms 
žmogaus teisėms vykdyti.

... Mes žinome, kad beveik vi
si laisvojo pasaulio delegatai JT 
savo vidiniais .nusistatymais yra 
už žmogaus teises. Vienok, kai jie 
susiduria su sovietinės sitemos 
reikalavimais, jie neretai pasiren
ka tylėjimą, užuot pasirinkę judrų 
veiklumą; pasirenka prisitaikėliš
kumą, užuot pasirinkę aiškų už-

šiol vietoj žmogaus teisiu tarptau
tinės sutarties teturime kelis pro
jektus naujų deklaracijų, kurios 
aęturi sątetančioa gajmf JT na
riams - valstybėms.

... Žmogaus teisių apsaugos ir 
vykdymo atžvilgiu pastaraisiais 
metais nepadaryta pažangos. Stag 
nacija, o gal net atžanga.

Antra vertus, kalbant de lege 
lata, tariant, apie pačios Visuoti
nės Žmogaus Teisių Deklaracijos 
tiesioginį poveikį žmogaus teisių 
padėčiai sovietų pavergtuose 
kraštuose, konkrečiai — Lietu
voje, tenka konstatuoti, kad ben
dras vaizdasJĮįuo atžvilgiu ten yra 
tragiškai pastovus, su kaikuriomis 
blogėjimo žymėmis.

Nuo 1948 m., kai buvo paskelb
ta Visuotinė Žmogaus Teisių De
klaracija, nors Staliną pakeitė 
Chruščiovas, apsisprendimo teisės 
atžvilgiu — tiek politikos, tiek 
ūkio, tiek kultūros srityje — Lie
tuvą apsprendžia Kremlius, ne 
lietuvių tauta. Ir tas apsprendi- 
mas vyksta ne tik partijos ir ad
ministracijos viršūnių atžvilgiu, 
bet pasiekia ir partijos rajoninius 
komitetus, ir vietinių ūkio bei 
kultūros įstaigų vadovybes. Taigi 
ir vietos reikalų plotmėje dauge
liu atvejų sprendžiamas vaidmuo 
priklauso infiltruotiems rusams.

Chruščiovo teismų-reforma vi
sai neatsižvelgė į Visuotinę Žmo
gaus Teisių Deklaraciją dėl teis
mo nepriklausomybės ir bešališ
kumo garantijų. Po reformos, 
kaip ir prieš ją, sovietinis teis
mas Lietuvoje yra tik komparti
jos klusnus įnagis. Vienintelė 
teismo naujovė įvesta Chruščio
vo reformos okupuotos Lietuvos 
teisine yra ta, kad oficiali teismo 
kalba gali būti ir nelietuvių kal
ba. Anksčiau pati Stalino konsti
tucija buvo nustačiusi, kad oficia
li teismo kalba yra respublikos 
kalba, o jos nemokantieji gali 
naudotis vertėju.

Apie judėjimo ir apsigyvenimo 
laisvę (Visuotinė Žmogaus Teisių 
Deklaracija, 13 str.) nedvipras
miškai byloja faktai, kad grįžusie
ji iš Sibiro į Lietuvą dažnai ne
gauna apsigyventi leidimo net ir 
tais atvejais parijų ąptimieji pa- 
rūpina jiems*riTbsavQsnamelius 

žusiųjų santuoka su grižusiaisiaiš, 

būdu, kad, nors ir abu besituo-

Jų artimieji pa

aria priima i savo patalpas. Grį
žusiųjų santuoka su grįžusįaisiaiš, 
kaip faktai liudija, kliudoma tuo 

kiaritieji jau turėtų apsigyvenimo 
leidimą, jiems susituokus ir atlie
kant privalomą persiregistravimą, 
apsigyvenimo leidimas gali būti 
atimtas.

Sunku yra Įsivaizduoti vienos iš 
pagrindinių žmogaus teisių —

VISŲ RŪŠIŲ STALIŲ DARBAI
Virtuvių spintelės (kobitoi), nauji baldai, įvairių spalvų stalinės lempos. 

Taisomi ir atnaujinami seni baldai. įvairūs medžio tekinimo darbai. 
GERAS DARBAS. NEBRANGIOS KAINOS.

V. LIUBINSKAS. Telefonas LE. 2-6922.

Toronto Lietuviu Bendruomenės 
reikalai

WALLY’S GARAGE
PERSIKĖLĖ iš 5 Robert St. i NAUJAS PATALPAS

726 Lansdowne Ave. Tel. LE. 3-0631
(Tarp Bloor ir Dupont)

Visi mašinų remonto darbai lietuviams atliekami PIGIAU
lietuviškame WALLY’S GARAGE. Sav. VI. Tarvydas.

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

Darbas garantuotas.
726 Lansdown Ave. TeL: darbe LE. 3-0631, namuose RO. 3-2445

ra ra-1

APLANKYKITE SAVO TĖVYNĘ!
VYKITE PATOGIAI IR KOMFORTIŠKAI ŽINOMU

M S B AT OR Y
Gdynia America Line laivu, iš Kanados uostų į Southamptoną, 
Kopenhagą ir Gdynią Baltijos pakraštyje (Lenkijoje), ix Iš ten 

* trvikinin ar^autobiasū į visas Rytų Europos dalis.
Batory — tai modemus, be dėmelės švarus laivas, su nepa
prastai gražiai išpuoštais svettd“ kambariais it patogiomis 
erdviomis kabinomis. Jus pasidžiaugsite Šiltu draugi&uihu, 
tradiciniais puikiais valgiais ir ihandagiu patamaviftiu, sie

kiančiu patenkinti keleivius ir jiems padėti.
1961METŲ KELIONIŲ TVARKARAŠTIS:

Iš Montrealio — balandžio 13, gegužės 17, biržeĮIė 13, liepos 11, 
rugpiūčio i0, rugsėjo 8, spalio 6, lapkr. 7, iš Quebeco—gruodžio 5.

275 SVARŲ BAGAŽAS ASMENIUI NEMOKAMAI.

Dėl rezervavimo ir informacijų pasitarkite su savo 
vietiniu kelionių agentu arba

GDYNIA AMERICA LINE
192 Bay Street Toronto 1, Ont.

Š.m. lapkričio 27 d. įvykęs To
ronto apylinkės tarybos posėdis 
parodė kaikurių mūsų organizaci
jų bei rinktųjų atstovų nepakan
kamą domėjimąsi vietos bendruo
menės reikalais ir negerbimą pri
siimtų pareigų. Iš 25 rinktų atsto
vų ir apie 30* organizacijų atsto
vų susirinko tarybos posėdin tik 
apie 20 asmenų. Dėlto taryba ne
galėjo įvairių reikalų plačiau iš
diskutuoti ir naujos valdybos iš
rinkti. Tiesa, tą dieną buvo daug 
įvairių susirinkimų (Vaikų Namų 
šventinimąs ir pietūs, pranešimas 
grįžusio iŠ Sibiro, lietuviškų fil
mu demonstravimas), kas didelę 
dalį tarybos narių nutraukė.

Tarybos, posėdžiui pirmininka- 
vf> “Talkos” atstovas Pr. Bastys 
ganą sumaniai, tačiau dėl negau- 
sumo dalyvių,, j autėsi trūkumas 
darbingumo dvasios ir reikalų pa- 
vifšu|tt$Sas' apėjimas.

Perskaičius ir priėmus praeitų 
dviejų pdsėidžių protokolus, apyl. 
V-bos pirm. 'J. R. Simanavičius 
bendrais bruožais pranešė apie 
valdybos nuveiktus 1960 m. dar
bus, daugiausia sustodamas prie 
VII Lietuvių Dienos suruošimo, 
kas beabejo yra šios valdybos di
džiausias nuopelnas. Iždininkas V. 
Bačėnas perskaitė pajamų ir iš
laidų apyskaitą, paaiškindamas, 
kad per kasą yra praėję $14.000. 
Liet. Dienos apyskaita buvo nese
niai skelbta spaudoje, todėl jos 
ir neskaitė. Iš apyskaitos paaiškė
jo, kad solidarumo įnašų surink
ta tik $180. Dėl to pirm, paaiški
no, kad tas darbas dar nebaigtas. 
Esą baigiami ruošti lietuvių są
rašai, pagal "kuriuos bus lankoma
si į namus rinkti solidarumo 
įnašų.

šalpos reikalų ved. J. Preik- 
šaitis pranešė, kad šalpos reikalu 
nedaug kas tepadaryta. Perskai
tęs gauta iš Montrealio šalpos 
Fondo raštą, jis kvietė tarybos na
rius prie šalpos vajaus pravėdi
nto prisidėti. Atrodo, kad ir šal
pos reikalai neužbaigti ir nepra
dėti...

sambūrius: taut, šokius, vaidini
mus, chorus ir nupasakojo kiek 
tas jam pavyko. Dėl šeštad. mo
kyklos, kuri šiais metais turi apie 
puspenkto šimto mokinių, išlaiky
mo jam tekę būti tik stebėtoju, 
nes mokyklai išlaikyti sudaryta 
taryba iš apyl. pirm., abiejų pa
rapijų klebonų, mokyklos vedėjo 
ir tėvų komiteto pirm. Švietimo 
vadovas buvęs paliktas už durų.

Revizijos komisijos aktą per
skaitė Mažeika. Jokių trūkumų 
atskaitomybėje nerasta, o valdy
bos veiklos trūkumų ar pliusų re
vizijos komisija esą nesiima 
spręsti.

Po pranešimų buvo keletas pa
klausimų, kuriuos atitinkami val
dybos nariai paaiškino. Perėjus 
prie punkto apie naujos valdybos 
rinkimą pasikartojo sena istorija. 
Pirmiausią buvo pasiūlyta esa
mai valdybai pasilikti pareigose ir 
sekantiems metams. Jai nesuti
kus buvo pastatyta 13 kandidatų 
naujai valdybai išrinkti, bet visi 
dalyvavę posėdy kandidatai atsi
sakė. Nesant kitos išeities ir tu
rint galvoje, kad valdyba kaikurių 
savo užsimotų darbų neužbaigė 
(pvz. šalpos vajus, solidarumo įna
šų rinkimas), nutarta iki pavasa
rio tarybos sesijos (maždaug 3 
mėn.), kad ji galėtų užbaigti ne
baigtus darbus ir surasti būdą 
apyl. valdybos sudėties pasikei
timui sklandžiau pravesti.

Dabar, kai organizacijos įgyja 
tarybos nario teises nemokamai, 
jos tą teisę mažiau ir tevertina. 
Anksčiau organizacijos mokėjo 
registracijos mokestį, tai jų su
sidomėjimas buvo didesnis ir dau
giau jų dalyvaudavo. ‘ *

P. Lelis.

Vašingtonas. — JAV savo ka
riuomenei išlaikyti Vokietijoje 
per metus išleidžia $1.6 bilijonų.

švietimo ir kultūros reik, va
dovas L. Tamošauskas kalbėjo 
daugiau apie pastangas suburti 
lietuvių jaunimą į lietuviškus

mas, trukdant šeimų susijungimą, 
neišleidžiant žmonų pas savo vy
rus, ar vyrų pas savo žmonas už 
Sov. Sąjungos ir jos pavergtų 
kraštų sįenų. Visi turėjome pro
gų su šia tragiška padėtimi susi
pažinti iš JAV spaudos praneši
mų apie įvairių tautų žmonių pa
stangas su savo peticijomis priei
ti prie Chruščiovo, jam būnant 
šiame krašte. Tos peticijos mal
dauja visagalį sovietinės imperi
jos viešpatį, kad jis leistų išskir
toms šeimoms susijungti, išskir
tiems vaikams atvykti pas savo tė
vus. Tik nežymus procentas tų 
peticijų ligi šiol yra patenkintos. 
Tūkstančiai išskirtų šeimų tebe
laukia, kada pagaliau Sovietų Są
junga pradės respektuoti Visuoti
nę Žmogaus Teisių Deklaraciją.

Geriausių iliustracijų, kaip 
vykdoma religijos mokymo teisė, 
teikia patys sovietų laikraščiai. 
Štai viena tipinga citata. Rusų 
dienraštis okup. Lietuvoje, Sor 
vietskaja Litva, 1960 m. rugsėjo 
4 d., aprašo įvykį, sudariusį Vai- 
čiulytei baudžiamąją bylą.

“Mažas kambarys, uždengtais 
langais, pilnutėlis vaikų. Kertėje 
— Vaičiulytė.

— Dar kartą, vaikučiai, — kaip
koks dirigentas keldama ranką, 
sako ji. —- Kas yra mūsų gyveni
mo tikslas? .

— Dievo valią vykdyti it į dan
gų patekti, — unisonu atsako 
kambarys.

Nėra reikalo daugiau gilintis į 
tos davatkos veiklą, — tęsia laik
raštis, baigdamas taip:

“Neseniai ji buvo sulaikyta ir 
jai iškelta baudžiamoji byla. Ne
trukus nusikaltėlė turės stoti 
prieš teismą ir, neabejotinai, gaus

PRAEITO KARO PRISIMINIMAI

VOKIEČIŲ AVIACIJOS KOVOS

tai, ko užsitarnavo”.
Ir visa' tai vyksta mūsų Vieš

paties 1960 ir Visuotinės žmo
gaus Teisių Deklaracijos paskel
bimo 12-siais metais.

Kiekvienas turi nuomonės ir iš
sireiškimo laisvės teisę, — sako 
Visubtihė žmogaus Teisių Dekla
racija. Tuo tarpu Lietuvos kom
partijos organas, Tiesa, 1960 m. 
spalio 28 d., pareiškia:

“Tarybinis menininkas kiekvie
ną Partijos kvietimą, jos paragini
mą, jos žodį priima kaip savo šir
dies, kaip savo sąžinės įsakymą, 
nes jo širdis ir sąžinė priklauso 
partijai”. Pabrėžiu — jo širdis ir 
sąžinė priklauso partijai! Todėl 
literatūros savaitraštis, Literatū
ra ir Menas, 1960 m. spalio 29, 
atvirai gali tvirtinti, kad “skai
tant mūsų (okup. Lietuvos) roma
nus//..sunku atskirti, kuris au
torius yrą partinis, o kuris nepar
tinis komunistas. Tai didelis mū
sų literatūros užkariavimas, kurį 
išugdė išmintingos Partijos va
dovavimas kūrybiniam procesui”.

Menininko širdis ir sąžinė pri
klauso kompartijai. Kompartija 
vadovauja kūrybiniam procesui. 
Tokiomis sąlygomis gyvena ir ku
ria Lietuvos mokslininkai, rašy
tojai, dailininkai, kompozitoriai, 
nors Visuotinės žmogaus Teisių 
Deklaracijos jau 12 metinės šven
čiamos.

Kiekvienas turi teisę — laisvai 
pasirinkti darbą, — skelbia Vi
suotinė Žmogaus Teisių Deklara
ciją. Vien tik per praėjusius lie
pos ir rugpjūčio mėnesius, oku
puotos Lietuvos sovietinės spau
dos pranešimais — (Tiesa, liepos 
21 ir rugpiūčio 28) Į.200 Lietu- 
vos jaunimo išvyko i Kazachstano 
plėšinius, o “gausi respublikos 
jaunuoliu grupę su komjaunimo 
kelialapiais išvyko i Donbaso ir 
kitas anglies kasyklas”.

Oficialįąi — jie visi vadinami 
savanoriais. Faktiškai betgi jiems

buvo vartojamos įvairios spaudi
mo priemonės, kad vyktų ir lais
vo pasirinkimo nebuvo. Pažymė
tina, kad jaunos darbo jėgos iš 
Lietuvos išimamos tada, kai pati 
Lietuva darbininkų trūksta.

Tėvai turi pirmumo teisę pa
rinkti savo vaikams švietimo 
kryptį, — skaitome V. žmogaus 
Teisių Deklaracijoje. Tuo tarpu 
Lietuvos kompartijos mėnraštis, 
Komunistas, I960 m. birželio 
mėn., reikalauja “pertvarkyti vi
są darbą taip, kad vaikai būtų pra
dėti auklėti ateistiškai dar vaikų 
darželiuose, nuo pat pirmųjų mo
kyklos klasįų”. Kodėl?. Todėl, 
kad “religingi tėvai, senutės vai
kus nuo pat mažens veda į bažny
čias, skiepija religinę pasaulė
žiūrą”.

Tai tokia yra tėvų pirmumo 
teisės parinkti savo vaikams švie- 

1 timo krypti padėtis okup. Lietu
voje. ■’*. .

Būtų galima pateikti šimtus pa
vyzdžių, kaip brutaliai ir flagran- 
tiškai yra sutrypta V. Žmogaus 
Teisių Deklaracija sovietų oku
puotoje Lietuvoje.To akivaizdoje 
tenka didžiai apgailėti, kad ligi 
šiol nėra sukurto tarptautinės 
teisės instrumento žmogaus tei
sių apsaugai ir vykdymui praktiš
kai garantuoti. Tokio instrumento 
ypatingai laukia sovietų paverg
tieji lietuviai, kurių širdyse nuo
lat gyvi žmogaus teisių idealai. 
Mūsų, Pavergtųjų Seimo, uždavi
nys padėti savo pavergtiesiems 
broliams, padedant laisvajam pa
sauliui savo abejingumą pakeisti 
judriu veiklumu, prisitaikėlišku
mą — ryžtingumu.irnesėkmę — 
tikslo ir krypties aiškiu suvokimu. 

! Mes žinome, kad visos tautos 
nori taikos. Taikos nori ir lietuvių 
tauta. Tik pe kalėjimo ir kapinių 
taikos. Ne pančių ir vergijos tai
kos. O taikos laisvėje, taikos su 
žmogaus teisėmis, kurių paskel
bimo'sukaktis čia minima.

(Pabaiga)
Nebuvo laiko tokiems galvoji

mams šiuo metu. Skridome prie
šais juos. Tai reiškė, kad kiekvie
ną sekundę mes artėjome 300 jar
dų. Negaliu pasakyti, kad vadova
vau ideališkai, bet aš nuvedžiau' 
savo dalinį į gan patogią šaųdyj 
mui padėtį. “Atleisti patrankėles 
ir raketų ‘saugiklius! ...” Jau 
nuo gero atstumo mus pasitiko 
nemaža ginamoji ugnis. Kaip pa
prastai. kautynėse buvau susijau
dinęs ir Įsitempęs ir pamiršau 
atleisti antrąjį raketų saugiklį. 
Jos neiššovė. Buvau geroje šaudy
mui padėtyje, gerai nutaikiau ir 
paspaudžiau nykščiu raketų atlei- 
dėją. Nieko neatsitiko. Tai buvo 
Įsiutimas kiekvienam lakūnui. Vis 
dėlto mano keturios 3 cm. patran- 
kėlės dirbo puikiai. Prie tokios 
stiprios ugnies mes dar nebuvo
me spėję priprasti. Tuo momentu 
labai arti apačioj prazvimbė rė
mėjas su sprausminiu lėktuvu 
Schallnoser. Daužant lėktuvą Į 
kitą. jam nebuvo lengva atskirti 
ar tai priešas ar savas..

Susitikimas truko tik sekundės 
dali. Tačiau labai svarbią sekun
dės' dalį. Vienas kraštinis Marau
ders užsidegė ir susprogo. Pasisu
kęs užpuoliau kitą bombonešį 
priekinėj bangoj. Kai nuzvimbiau 
virš jo, pastebėjau, kad yra smar
kiai pataikytas. Užskridęs ant gi
namosios ugnies gavau kelis kliu
dymus, bet jie buvo nereikšmin
gi. Norėdamas būti tikras, kas at
sitiko Su antruoju bombonešių, 
aš aštriai užplėšiau lėktuvą visai 
arti dalinio. Pakol kas nebuvau 
pastebėj ęs j okių priešo naikintu
vų. bet bedarant sukinį atsitiko, 
ko nelaukiau. Ugnies lietus apsu
po mane. Snaudžiantį pačiupo 
Mustangas. Pajutau aštrų dūrį į 
dešinį kelį. Rodiklių lenta SU 
brangiais instrumentais buvo su
daužyta. Buvo pataikyta ir į de
šinį varyklį. Jos apdangalas atsi
plėšė oro traukoj ir plevėsavo. 
Dabar ir kairysis variklis buvo 
sužalotas. Vos galėjau išlaikyti 
vairus. Patekęs į šią padėtį, tetu
rėjau tik viena norą, kuo greičiau 
išsikraustyti iš dėžes laukan, nes 
dabar ji betiko tik numirti. Ta
čiau buvau sukaustytas baimės 
būti nušautas, kai leisiuosi para
šiutu. Patyrimas mus išmokė, kad 
sprausminių lėktuvų pilotai turė
jo skaitytis sutuok taip man del
siant, pastebėjau, kad po kelių 
atreguliavimų, galėjau dar valdy
ti savo ME-262. Smigęs per debe
sų sluogsnį, apačioj pamačiau di
dįjį Miuncheno plentą. Už kelių 
sekundžių buvau virš aerodromo.

Lake Simcoe
8c»fy VčritiĖRūntrV WA
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vertė P. BRA-KAS

Joks propelerinis nakintuvas ne
pateks ME-262. Buvo nuostabiai 
rainų ir tylu apačioje. Jausdamas 
vėl pasitikėjimą savim ir savo 
lėktuvu, kaip Įprasta, pamosavau 
sparnais ir pradėjau sukti ratą 
nusileisti.. Sumažinant kurą vie
nas variklis visiškai nereagavo. 
Negalėjau jo pristabdyti, todėl 
prie aerodromo krašto išjungiau 
abu variklius. Užpakalyje driekė
si dūmų uodega. Šiuo momentu 
pastebėjau, kad Thunderboltai 
virš aerodromo dirbo savo Įprastą 
darbą, akėdami ką tik rado svar
besnio. Su užgesintais varikliais 
man nebebuvo išeities. Nebegir
dėjau perspėjimo iš apačios, nes 
sužalotas mano radijo aparatas 
nebeveikė. Bepaliko tik žemyn ir 
tarp kulkų žaismo tikėtis geriau
sio. Palietęs žemę pajutau, kad 
priekinė nosies padanga buvo be 
oro. Baisiai kratė ant mažo nusi
leidimo tako, kai žemę pasiekiau 
150 mylių į valandą grečiu.

Stabdžius! Stabdžius! Atrodė, 
kad dėžė niekad nesustos. Paga
liau atsiradau bombos išraustoj 
duobėj laiku spėjęs iššokti. Duo
bių ant mūšų aerodromo buvo pa
kankamai. Bombos ir raketos 
sproginėjo aplinkui. Patrankėlių 
sviediniai švilpė ir dunksėjo* 
Naujas užskridimas. Buvo gudus 
jausmas tūnoti duobėj iššokus iš 
greičiausio pasaulyje naikintuvo. 
Per tuos šaudymus prie manęs 
atskubėjo šarvuotas traktorius. 
Jis sustojo visiškai arti. Greitai 
isįrangiau vidun. Tai buvo vienas 
iš mano mechanikų. Tylėdamas 
patapšnojau jam per petį. Be žo
džių jis suprato, ką norėjau tuo 
pasakyti. Aerodrome vieningu
mas tarp skraidančio ir žemės 
personalo buvo labai svarbus da-

lykas. Traktorius pasileido tie
siausiu keliu kuo greičiau iš atvi
ros vietos.

Kiti lėktuvai, kurie buvo skri
dę su manim, buvo nukreipti įda- 
tus aerodromus ar grįžo į Riem, 
kai Thunderbolts pasitraukė. Mes 
turėjome penkis užtikrintus nu- 
mušimus, nepraradę nei vieno sa
vo. Žinoma, išskyrus mano suža
lotą mašiną.

Aš turėjau vykti į Miuncheną 
patikrinti sužeistą kelį. Rentge
no peršvietimas rodė dvi mažas 
skeveldras. Reikėjo sugipsuoti.

Iš šiaurės Dunojus jau buvo 
peržengtas keliose vietose. JV-44 
pasiruošė paskutiniam persikėli
mui. Mano vietą užėmė Baer, ku
ris prisiglaudė prie mūsų su sa
vo HE-162 bandomuoju daliniu. 
Jo vadovaujami 60 sprausminių 
naikintuvų nuskrido į Salzburgą* 
Iš reicho kanceliarijos ir iš Luft
waffes štabo Berchtesgadene at
ėjo įsakymas tuč tuojau persikel
ti į Prahą, kad iš ten tęsti bevil
tišką kovą dėl Berylno. Šis įsaky
mas buvo nudelstas, kol pasidarė 
bereikšmis.

Gegužės 3 d. Salzburgo aerod
rome JV-44 sprausminiai lėktu
vai stovėjo ant pakilimo tako vi
sai neužmaskuoti tartum būtų pa
siruošę paradui. Amerikonų nai
kintuvai suko ratus, bet nešaudė 
nei metė bombų. Jie matomai ti
kėjosi gal gausią progos išbandyti 
vokiečių sprausminius, kurie iki 
šiol jiems tiek daug bėdos prida
rė. Salzburgas rengėsi kapituliuo
ti. Priekiniai Devers armijos da
liniai jau prisiartino prie prie
miesčių. Kai ant aerodromo pasi
girdo pirmutinio tanko vikšro 
tarškėjimas, nebeliko kitos išeitis 
— Vokietijos pasididžiavimas 
sprausminiai ME-262 dar kartą 
pakilo į orą, bet tik dūmų y 
liepsnos pavidale. '

įvairūs siuntiniai
Į LIETUVĄ, LATVIJĄ, ESTIJĄ, UKRAINĄ ir U.S.S.R.
Vaistai iš Europos valstybių atpiginti nuo 10% iki 40%.

Prašome reikalauti mūsų naujai atspausdinto vaistų katalogo Nr. 2. 
Taip pat siunčiame iš Europos valstybių AKORDEONUS, SIUVAMAS 
MASINAS, INVALIDAMS KĖDĖS, LAIKRODŽIUS, MAISTĄ ir kitką'

Siunčiame /\D f\ D A ČTI I sudarytus ir apdraustus |vai- 
paprastu Ir V k ■ V d”8 siuntinius.

Turime pardavimui {vairių medžiagų ir kitų prekių.
Gyvenų ne Toronte, prašome savo sudarytus iki 17 svarų gryno svo

rio siuntiniu^ bei užsakymus reikmenims iš Europos valstybių, siųsti 
mums paštu ar ekspresu. Apmokėsite gave mūsų pranešimų.

Mūsų patarnavimas greitas ir sąžiningas. '

LIETUVIŲ ĮSTAIGA

(ĮALTIC EXPORTING CO.
849 College St., Toronto, Ont., Canada. Telefonas LE. 1-3098 

SKYRIAI:
105 Cannon St. E., Hamilton, Ont. TeL JA. 60686. Ponia V. Juraitis. 
94 Douglas St, Sudbury, Ont. Tel. OS. 3-5315. Ponia M. Venskevičienė. 
DARBO VALANĮMJS; pirmadieniais - penktadieniais nno 9 vai.
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EDVARDAS ŠULAITIS

SKEŠ žiburiai

kėjo po |10, tokia kaina “pasiten
kino” ir Jaunimo Centro naudai 
rengtos vakarienės ir Alice Ste
phens sukaktuvinio koncerto bei
banketo ruošėjai. Atrodo, kad či- 
kagiečiams pinigų nestinga, nes į 
Jaunimo Centro vakarienę buvo

čių 
rios

parengimai buvo dviejų savai* 
laikotarpyje, taip kad kaiku- 

s poros (vyras su žmona) turė- 
išleisti tiems ‘‘malonumams”

veikta’.
Reikia pažymėti, kad šiuo me

tu Galerijoje yra išstatytas 51 
nuosavas (padovanotas dailinin
kų, mecenatų ar nupirktas Gale
rijos lėšomis) kūrinys, vertas 
$9 993. 12 kūrinių yra gauti išsi- 
mokėjimui, o 6
Taigi Galerijoje dabar yra 69 kū
riniai, sukurti 39 dailininkų.

yra paskolinti

lienė, Jankauskaitė, Baranauskie
nė, Brazdienė.

Kaip organizacijos susirinkime 
buvo pranešta, šiame krašte, kur 
gyvena tiek daug gerai Įsikūrusių 
ir sočių lietuvių, yra ir daug ne
laimingų, apleistų ir skubios pa
ramos reikalingų tautiečių. Buvo 
nupasakoti Įvykiai, kurie klausy
tojas gerokai sujaudino ir paska
tino jungtis Į šį darbą. Ši organi
zacija yra jau Įregistruota Illinois 
valstybės sekretoriate ir turi tei
sę veikti viešai.•••

Tą daryti, žinoma, tegali
Mirtis pareikalavo vėl kelių pa

sižymėjusių čikagiečių gyvybių. 
Gyvųjų tarpą apleido vienas iš

- iki Ą 
tik __
venantieji vargu tai išgalėtų. 
Nors iš kitos pusės — lietuviškuo
se kultūriniuose, šalpos ar kituo
se reikaluose tais “amerikonais” 
pasigirti nevisada galima.
•W - '

* '
Jaunimo Centro apatinėje salė

je gruodžio 3 d. buvo atidaryta 
taip vadinama “kolekcionierių” 
meno paroda, kuri tęsėsi visą sa
vaitę. čia Įsigytus lietuvių daili; 
ninku kūrinius parodė 33 asme
nys, išstatę apie 140 paveikslų, 
vertų virš $19.000. ši paroda bu
vo brangi ne tik savo paveikslais, I 
bet ir Įėjimu — rengėjai iš lan
kytojų reikalavo po $2, nors už 
tai buvo duodamas ir stambokas 
katalogas.

Paroda, kuri buvo graži ir ver
tinga, susilaužė ir kritikos bei ne
susipratimų. Vienas dailininkas, 
sužinojęs, jog jo paveikslo savi
ninkas rengiasi jo kūrinį išstatyti 
parodon, prašė to nedaryti, bet 
prašymas liko neišklausytas. Tai
gi čia buvo nusižengta taisyklei 
sakančiai, kad privatūs paveikslų 
savininkai prieš išstatydami daili
ninko kūrini viešumon, turi gau
ti jo sutikimą (žinoma, jeigu jis 
dar yra gyvas).

Šios parodos proga buvo išleis
tas 64 pusi, leidinys, kuriame 
daug vietos paskirta Čikagos Čiur
lionio galerijos 3-jų metų sukak
ties paminėjimui. Čiurlionio gale
rijos direktorius M. Šileikis lei
dinyje rašo:

“Mes norime, kad visuomenė, 
lankydama Čiurlionio galeriją — 
lietuvišką, kolkas kuklų muzėjų 
— jaustųsi kultūringoje aplinko
je, kad visi dailininkai, be meno 
srovių skirtumo, rengtų meno pa
rodas šioje galerijoje ir siektų 
augštesnio meno lygio. Toliau rei- 

-,.-kia Sūrėti,-kad-prieš-4rejus-me-Organizacijos steigėju ir dąs 
tus Įvykdyta graži idėja čiur- ' 
lionio galerija — išsilaikytų, kad 
didelės tų žmonių pastangos, ku
rie aukojasi visų bendram reika-

Paulius Augius ir senas ateivis — 
lietuvių veikėjas Justinas Kulis.

Pirmasis mirė sulaukęs tik 51 
metų amžiaus. Dail. Augius yra 
sukūręs kelis šimtus paveikslų, 
už kuriuos yra laimėjęs nemaža 
premijų. Jo kūrinių turi įsigiję 
nemaža meno galerijų ir priva
čių asmenų. Mirusiojo žmona yra 
poeto Maironio sesers duktė. Dai
lininkas Augius palaidotas gruo
džio 10 d. šv. Kazimiero kapinėse.

Justinas Kulys atsiskyrė su 
| šiuo pasauliu, išgyvenęs 87 me
tus. Gimė Kupiškyje ir jaunystė
je, susipažinęs su knygnešiu Bie
liniu, slaptai gabeno knygas iš 
Tilžės. Pas Martyną Jankų pra
moko spaustuvės darbo, savo gim
tinėje turėjo įkūręs slaptą spaus
tuvę. 1905 m. atvažiavo į Ameri
ką (pradžioje Baltimorėn) ir iš čia 
palaikė artimus ryšius su dr. J. 
Basanavičium, dr. J. Šliupu ir ki
tais. Persikėlęs Čikagon ir baigęs 
vaistininkų mokyklą, nupirko 
vaistinę, kuri buvo Įvairių susi
rinkimų bei pasitarimų centru. 
Yra sušelpęs daug moksleivių, 
kultūrininkų, ir paaukojęs nema
ža pinigų įvairiems lietuviškiems 
reikalams?J. Kulys yra paskyręs 
$1000 atsikuriančiam Vilniaus 
universitetui: Taip pat leido kelis 
žurnalus, veikė daugelyje organi
zacijų.

Šalia kitų organizacijų, Čika
goje veikia ir “Lietuvos Dukte
rų” vienetas, kuris pirmąjį viešą 
susirinkimą turėjo prieš kelias 
savaites, Tai yra šalpos organiza
cija, kuri šelpia ar globoja ne ki
tuose kraštuose esančius lietu
vius, bet Amerikoje gyvenančius 
šalpos reikalingus tautiečius.

bartiniu jos dvasios vadu yra kun. 
F. Gureckas. Vieneto dabartinę 
valdybą sudaro: Dikinienė, Labo- 
kienė, Rūgytė, Petravičienė, Rai-

Griežti reikalavimai vaistu siuntiniams
■ v

ma gauti vietos vaistinėse arba 
gauti, kuriuo nors kitu keliu, ne 
siuntiniu. Tuo būdu, matyt, no
rima vaistų siuntas sumažinti, nes 
daugelis gydytojų šitokias pasta
bas ant receptų užrašyti varžysis. 
O gal gydytojams yra net duota 
kokių nurodymų tuo reikalu?

Ir partinių tarpe 
yra žmonių

Atvykę iš Lietuvos pasakoja, 
kad i Lietuvą atsibasčiusių rusų 
partinių tarpe yra ir gerų, pro
tingų žmonių.

Kai žmonės gaudavo dokumen
tus vykti i Vokietiją, tai vietos 
partijos aktyvas suruošdavo mi
tingą ir stengdavosi tokius prikal
bėti likti Lietuvoje.

Pasitaikę atvejų, kad tas pats 
partinis, kuris susirinkime vie
šai ir karštai kalbėjo už sovietų 
tvarką, po visam, patraukęs besi
ruošiančius išvykti už rankovės, 
pasakė: “Ką viešai sakiau, ne
imk Į galvą. Nebūk durnas. Jei 
tik gali, tai spruk iš Lietuvos. Aš 
buvau karo metu Vokietijoje ir 
mačiau, kaip žmonės ten gyvena. 
Ką aš kalbėjau viskas tik propa
ganda. Man taip reikia. Bet žmo
nės ten gyvena geriau. Gyvensi 
ir tu. Tik niekam apie tai nė žo-

Toronte plačiai žinomas vaisti
ninkas lietuvis Jonas Margis ne
seniai gavo pranešimą iš vienos 
Anglijos vaistų persiuntimo fir
mos, kad pagal keturis receptus 
pasiųsti i Lietuvą vaistai buvo su
grąžinti. Firma rašo: “Sovietų at
stovas siuntinio nepriėmė. Pagal 
mūsų iš jo gautas papildomas in
formacijas, sąlygos vaistams į So
vietų Sąjungą yra šitokios:

“Receptai turi būti įdėti Į siun
tinį. Receptai turi būti parašyti 
ant sovietų medikų draugijos ar
ba ligoninės formos (blanko) ir 
antspauduoti. Ant kiekvieno re
cepto rusiškai turi būti užrašy
ta: “Gauti licencijuotu siuntiniu 
iš užsienio”.

“Su šiuo laišku mes grąžiname 
mums Jūsų prisiųstus receptus. 
Ant jų nėra minėto užrašo.

“Mes labai apgailestaujame dėl 
padarytų nepatogumų, bet, ka
dangi sovietų atstovas nepriėmė 
siuntinio, mes tuo reikalu nebe
galime padaryti nieko...”

Taigi be jau žinomų sąlygų, 
kad turi būti receptas, parašytas 
ant oficialaus blanko, iškyla dar 
viena sąlyga, kad būtinai būtų 
pastaba, jog recepte minimi vais
tai turi būti prisiųsti pagal licen
cijas siunčiamam siuntiny iš už
sienio. Išeina, kad gali būti recep-

Rašant šias eilutes, Čikagoje 
jau vyravo kalėdiška nuotaika, 
nors dar buvo kelios savaitės iki 
pačių Kalėdų. Lapkričio mėn. 
paskutinį sekmadieni Čikagoje

zonas, žinoma, skirtas tik žmonių 
kišenių “apvalymui”. Pagrindi
nėje miesto gatvėje — State 
Street buvo suruoštas paradas, 
kuriame žymią vietą užėmė ir 
“Kalėdų Senelis”. Nuo, tada pra
sidėjo “šapinimąs” — pati svar
biausia šio krašto gyventojų pa
siruošimo Kalėdoms ypatybė"

Kadangi šie mūsų žodžiai yra 
paskutiniai prieš Kalėdas, šių ei
lučių autorius visiems šios skil
ties ir bendrai laikraščio skaityto
jams siunčia šiltus šventinius 
sveikinimus. Foto J. Pilipavičiaus

PASAKĖLĖS IR FAKTAI
Ieškodami archyvuose pirmojo 

lietuvio imigranto JAV-bėse, Niu
jorko lietuviai pripuolamai apti
ko įdomų faktą. Ar pasitvirtins jis 
ar ne — kita kalba. Pagaliau net
gi nesvarbu. Bet išpopuliarinti jį 
būtų pravartu. Skamba jis beveik 
kaip šūkis: “Pirmasis lenkų imi
grantas atidarė karčiamą, pirma
sis lietuvis atvykėlis — Įsteigė 
mokyklą”.

“Ne mažesnė kaltininkė ir bu
halterė M., motinos išlepinta gra
žuolė dukrelė, be sąžinės prie
kaištų, be gėdos jausmo, ketve
rius metus lakstanti paskui sveti
mą vyrą, vaikų tėvą. Tvirtos mo
ralės moteris nestato savo laimės 
ant kitos šeimos griuvėsių, o gar
bingai sukuria šeimą su mylimu 
žmogumi, pamindama po kojomis 
betkuriuos žeminančius materiali
nius išskaičiavimus.

Jei mūsų, moterų, tarpe neat
sirastų “užjaučiančių” mergelių 
ir moterėĮilt- Sų išskėstomis .ran
komis priimančių “nusivylusius” 
vyrus, tai gal ir vyrai -dažniau pa
galvotų ar ne jų girtuokliavimas, 
grubus elgesys/abejingumas, ne
jautrumas žmonai atneša šalti i 
šeimos židinį”.

Iš kur ši ištrauka?-—“Moters”? 
“Laiškų Lietuviams”? Ne, iš 
“Kauno Tiesos”.

Atrodo “lietuvė sesutė —- vei
du ir siela skaistesnė už bangą” ir 
tenai, anapus, darosi sudilusia 
kliše.

Montrealio lietuviai laiku su
skato ruoštis VIII Lietuvių Die
nos organizavimui. Jau buvę ke
li šventei ruošti komiteto posė
džiai. Pasiskirstyta darbo sritimis. 
Numatyti vadovai.

Vienas neaiškumas: iš komisi
jų sudėties nežymu, ar numato
ma tautodailės paroda. Yra kal
bama apie dailės parodą muzėju- 
je, bet ar jinai apims taip pat 
liaudies meno išdirbinius, kol kas 
dar neaišku.

O gal pasijutom taip sitprūs sa
vo išeivijoj sukurtomis vertybė
mis, kad tautodailė atrodo never
ta rodyti kanadiečiams? '

Kanados ministeris pirminin
kas J. Diefenbakeris jau gauna 
pylos iš vietinių išminčių už savo 
kalbą JT “turgavietėje”:

Lapkričio 26 d. “Saturday 
Night” numery Peter Stursberg 
išlieja savo nepasitenkinimą, kad 
Diefenbakeris minėjęs Lietuvos, 
Latvijos ir Ukrainos likimą. Kas 
ypatingai siutina straipsnio auto-

Savo Draugus Lietuvius

Kalėdų Naujųjų Metų proga

The Toronto Dominion Bank
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Manager
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kaltinęs Sov. Sąjungą kolonialis- 
tine politika.

Girdi, šis posakis “kolonializ
mas” kitaip suprantamas kita- 
odžių — arabų, negrų, getonųjų 
valstybėse. Jiems esą visvien ar 
baltieji skerdžia vieni kitus Ven
grijoje. Užtat jie piestu stojasi, 
jei baltieji užpuola egiptiečius.

P. Stursberg manymu meili
kaujantis jaunoms valstybėms 
vertėtų geriau Sov. Sąjungą kal
tinti “atgyvenusia tironija” (old 
fashioned tyranny) ir priespauda, 
o ne, gink Dieve, statyti kolonia- 
linės valstybės pavyzdžiu.

“Tačiau, — sako toliau straips
nio autorius,—mes ir toliau barš
kinau! vienu pirštu tą pačią melo
diją apie kolonizmą Latvijoj, Lie
tuvoj, Lenkijoj ir Vengrijoj. Die
važi pertoli nueinam įtraukę taip 
pat Ukrainą, bet Diefenbakeris 
taip pasielgė.

“O -ką. bckalb^.^ąpie laisvės 
trokštančius ukrainiečius?! — su
šuko jis. — Juk visumoj, — toliau 
tęsia Stursberg, — kaikurios Uk
rainos dalys jau nuo 10 šimtme
čio buvo prijungtos prie Rusijos. 
Tai būtų tas pat, kas tvirtinti jog 
Uelsas (Wales) esąs Anglijos ko
lonija”.

Pabaigoj straipsnio autorius 
nurodo, jog Diefenbakeriui vertė
ję atsisakyti Lietuvos ir tt. pavyz
džio ir prisiminti kazachų, uzbe
kų, kirgizų, turkmėnų, likimą. 
Tuo manevru, girdi, jis būtų lai
mėjęs kitąodžių prielankumą.

Ar nevertėtų atsakyti p. Sturs- 
bergui nors ir laišku redakcijai? 
Ar nevertėtų žnybtelti, į minkštą 
vietą už kazuistinį terminologijos 
nagrinėjimą. Ypatingai šiuo me
tu, kada Lietuvos priemenėm į 
Vakarus — Mažosios Lietuvos 
sritin — susikraustė su savo man
ta visas burliokynas.

Bet kas prisivers parašyti? Ne
bent Jūs, Prany Alšėnai?

Norėtųsi pasiklausti ar nebūtų 
tikslingiau panaudoti turimas lė
šas Pov. Pakarklio straipsnių 
rinktinei išleisti. Iš “Liet. Enci
klopedijos” patiriame, jog P; Pa
karklio atkakliai kovota už gyvy
binius Lietuvos interesus Rytprū
sių teritorijoj. Teko net girdėti 
jog kaikurie jo darbai buvę bol
ševikinės cenzūros konfiskuoti. 
Tačiau jų dalis patekusi išeivijon.

Pasitelkus pagalbon redakto
rium kurį mūsų istoriką, galbūt 
Pov. Pakarklio rinktinės pasiro
dymas dar suintensyvintų tą svei
kintiną akciją, kurią pradėjo 
“Mūsų Pajūris”.

Mūsų studentijos tarpe ir At
viriau pasisakoma apie būtinybę 
skatinti viešumon tą jaunimo da
lį, kuri bando plunksną anglų 
kalba. Nemalonu, bet tenka su
tikti su faktu, kad daugelis su
brendusių svetur laisviau naudo
ja vietinę kalbą negu gimtąją ra
šydamas poeziją arprOzą.

šitokio skyrelio’: pasirodymas 
“Liet. Dienų” ar “Lituanus” skil
ty se gal būt tikresnėj šviesoj at
skleistų mūsų išeivijos tikrovės 
aspektus.

Kovai su vėžiu draugija liovėsi 
gąsdinusi pypkorius eventualia 
džiova, impotencija, širdies nega
lavimais ir kitais ligšioliniais bau
bais. Visą artilerijos ugnį ji dabar 
sukoncentravo į prielaidą, kad 
rūkymas iššaukia vėžį.

Įdomiausiu argumentu tačiau 
yra skelbiamas faktas, kad, sura
dus konsekventini ryši tarp niko
tino ir vėžio apraiškų, 90% gydy
tojų liovęsi rūkę.

Smalsu pasekti, kaip į šį teigi
mą reaguos gydytojų profesinės 
sąjungos ir tabako gamyklos.

Lietuviški subuvimai pastaruo
ju metu sutraukia vis mažėjantį 
lankytojų skaičių. Vieni aiškina šį 
liūdną reiškinį parengimų per
teklium, kiti — krašto ekonomine 
situacija, rudens sezono ilgumu, 
prieškalėdiniu sąmyšiu.

Esama dar vienos nuomonės: 
jau kuris laikas rengėjų suveda
ma programos Į vulgarų publikos 
juokinimą. Taip pat, girdi, perne
lyg uoliai skatinama buriuotis 
apie barą.

“Arielkėlė tu pilkoji, kokia tu 
štukorka!” Bet apie tai — gal ki
tą kartą...

Kaip bebūtų keista, vienintelis 
samesnis ekrano skyrius (3-4 fil
iai, išimtinai Hollywoodo gamy- 
os) rado sau prieglobstį “Laiš- 
uose Lietuviams”. Atrodytų, kad 
itiems mūsų kultūriniams žur- 
alams — “Aidams”, “Metme- 
ims”, “Literatūros Lankams” 
>eje, kur jie užsikasė?) nesinori 
irliotis tokiais niekniekiais, kaip 
Imu apžvalga.
Kažin ar ši laikysena teisinga? 

ral būtų neprošalį išgirsti ir ori- 
inalesnį, lietuvišką požiūrį į eu- 
opietiškus, premijuotus festiva- 
uose, laimėjusius “Oscarus” ir 
t. filmus.

Mažosios Lietuvos Bičiulių D-ja 
:eletą metų įsteigė vadina- 
Zydūno Fondą kūriniams

“Mes lietuviai dažnai nebever
tinam patys savęs. Pasitaikius ko
kiai nors progai mes mėgstam 
tuojau atsakyti: “A, čia vistiek 
nieko nebus”. O jei, nežiūrint ir 
mūsų abejingumo, ši proga neti
kėtai išsipildo, tada sakome: “O 
kas čia tokio ypatingo?” Mums 
beveik miela kentėti ir jaustis 
mažais. Kančia beveik gręsia pa
sidaryti mūsų profesija...”

Tokiais teisingais 'žodžiais 
“Draugo” skilty “Iš ateitininkų 
gyvenimo” komentuojamas “ne
įvertintas įvykis” — dr. Vyt. Vy
ganto išrinkimas Pax Romana 
pirmininku.

Toliau apgailestaujama, kad 
dr. Vyt. Vyganto išrinkimas pra
ėjęs labai tykiai net ir ateitinin
kų spaudoj. Jei taip įvyko ir “Tė
viškės žiburių” atveju, tenka ap
gailestauti. Jei ne — niekad ne
bus perdaug pasidžiaugti šiuo Įvy
kiu, kurį taip gražiai apibūdino 
“Draugo” korespondentas.

“Žinia seniai pasiekė apie pa
kartotiną dr. Vytauto Vyganto iš
rinkimą pasaulinės katalikų stu
dentų oragnizacijos Pax Romana 
pirmininku. Jei anksčiau Į pirmą
jį išrinkimą kaikaą žiūrėjo truputį 
rezervuotai (buvo juk Pabėgėlių 
Metai, pirmininko kadencija bu
vo trumpa, vos aštuoni mėnesiai, 
taigi Pax Romana, turbūt, norėjo 
simboliškai pagerbti tremtinius), 
tai dabar jų abejonės atkrinta vi
siškai. Dabartinė kadencija yra 
dviejų metų ir jei dr. V. Vygantas 
galėjo ir vėl laimėti, tai nebega
lėjo atsitikti kokių nors “simboli
nių sumetimų”, bet vien jo as-

POPIERINĖ UŽDANGA
AL. GIMANTAS

Kiekviena žinutė iš tėvynės, ge
ar bloga, visada čia laukiama 
branginama. Kiekvienas nori

Urnai tiksliau ir daugiau žinoti 
e sovietinamos Lietuvos gyveni- 
į, ten likusius artimuosius, gi
męs, pažįstamus. Įdomu juk vis- 
s: ir ekonominės sąlygos k kul
tinis gyvenimas ir žmonių nuo- 
ikos bef lūkesčiai. Todėl, didžiu 
mesiu skaitomi ar klausomi 
anešimai ten buvusių, mielai 
irimos nuotraukos ar net kar
ts pasitaiką filmai.
Prieštaraujančios žinios
Bet ir dabar, kai žinios iš ten, 
lyginus, jau netaip Šykščiai 
unamos, vis dar pasitaiko prieš- 
ravimų, nors žinių teikėjai, ti
kime, turi pačių geriausių in- 
acijų. Štai, vieni pasakoja, kad 
aipėda tapusi vienu rusiškiau- 
į Lietuvos miestų, kad ten gat- 
še visur vyrauja rusų kalba, 
tuviškai mažai išgirsi ir pan. 
io tarpų, kiti atvykėliai teigia, 
>iškai priešingai. Jų nuomone, 
apėda esanti labai lietuviška, 
tbai daug tautiečių privažiavę iš 
sos Lietuvos, kiiriąsi, gauną 
rbus laivininkystės ir kitokioje 
amonėje, mokosi mokyklose ir 

*.v. Kuris teigimas arčiau teisy
bės?

Kiek panaši padėtis yra ir su 
Vilniumi. Vieni tvirtina, kad Vil
niaus gatvėse be rusų kalbos nie
ko kito neišgirsi, krautuvėse ar 
viešose vietose užkalbinus lietu
viškai, atsako rusiškai ir pan. Ki
ti gi tąjgia, kad Lietuvos sostinė
je vyrauja lietuviškos nuotaikos, 
visur ir ivešai skamba lietuvių 
kalba. Kaikuriais atvejais, girdi, 
užkalbinus ką rusiškai, demonst
ratyviai gauni atsakymą lietuviš
kai. Aišku, teisybė yra kur nors. 
Bet, kas ją atidengs?

Kalbantieji ir tylintieji 
ekskursantai
Lietuviai ekskursantai, kuriuos 

įsileidžia sovietinė valdžia, abso
liutinėje daugumoje yra sovieti
nės santvarkos simpatikai. Jų liu
dijimai ne visada pasižymi neša
liškumu ir objektyviu patyrimų 
perdavimu. Kitiems, keletai, ku
rie turėjo laimę lankytis gimta
jame krašte, viešnagė buvo su
varžyta Vilniumi, geresniu atve
ju Kaunu ir labai ribotu laiku. 
Tokie tegalėjo susidaryti tik la
bai paviršutinišką ir nepilną vaiz
dą. Tiesa, jie stengiasi galimai 
tiksliau pasako&apie tenykštį gy
venimą ir nuotaikas, bent " jau 
tiek, kiek jie suspėjo visą aplin
ką apžvelgti. Yra dar keletas tau
tiečių, kurie ten buvo, grįžo ir... 
visiškai nekalba. Tikriausiai, tam 
turi savų motyvų.

Popieriniai ir 
kitokie varžtai
Tuo tarpu, sovietinamos Lietu

vos spaudoje smarkiai puolami 
visi tie, kurie grįžę Amerikon, 
savo pasakojimuose stengiasi būti 
galimai objėktyyesni. Tokie, ap
šaukiami šmeižikais, prasimanė- 
liais ir t.t. Pulti puola, bet nieko 
nedaro, kad ateity tie “šmeižtai” 
dingtų. Sovietinamoje Lietuvoje 
dabar elgiamasi, lyg tikrai ten 
būtų kas nors slėptino, išeiviui 
lietuviui nerodytino. Išeiviui, at
vykusiam aplankyti savo gimtinės 
ar tėvų gimtosios žemės, pirmoj“ 
eilėje rūpi pamatyti tą išsiilgtąją 
žemę, susitikti su giminėmis; pa-

žįstamais, stebėti' jų gyvenimą,

Bet ir čia, atvykusieji, kaip pasa
kojama, beveik visada sutikdavo 
vienų ar kitų kliūčių. Kam tie 
varžymai? Kodėl neduoti žmo
nėms laisvai pakeliauti po kraš
tą, aplankyti galimai daugiau gy
venviečių, daugiau pažįstamų, 
brangių vietų? Jei sovietai bijo, 
kad užsieniečiai galį pamatyti ko-

vykusiam aplankyti tėvynę, tokios 
vietos mažiausiai Įdomios, bet jau 
visur kitur, tikrai nederėtų varžy
ti. Pagaliau, jei sovietinamos Lie
tuvos tvarkytojams tikrai rūpi, 
kad išeivija patirtų objektyvią tie
są apie Lietuvos gyvenimą (tik to 
tenori ir išeivijos lietuviai), reikė
tų panaikinti judėjimo suvaržy
mus atvykstantiems lankytojams. 
Be to, kodėl nepakvietus Lietu
von įvairių pakraipų išeivijos 
laikraščių atstovų? Tiesos žodžio 
nereikėtų bijotis. Tik tokiu bū
du galima būtų patirti neginčija
mą tiesą apie Lietuvą, jos žmo
nes, gyvenimą ir aplinką. Ir jei 
dabar Lietuvoje, pasak ten išei
nančios spaudos ir radijo, pasiek
ti didžiuliai laimėjimai, kodėl ne
duoti jais pasigėrėti bei kartu pa
sidžiaugti ir išeivijos spaudos at
stovams (tuo paču ir visai išeivi
jai). Išeivijoje nerasime nei vie
no tautiečio, kuris linkėtų blogo 
Lietuvai ir jos gyventojams. 
Kiekvienas tikras laimėjimas, at- 
nešąs gerą ir gerbūvi tėvynėje 
esančiam tautiečiui, tegali būti 
tik sveikinamas ir kartu džiaugs
mas, kaip lygiai, visi nepasitenki
nimai, trūkumai, tegali būti jau
čiami mūsų sesių ir brolių Lietu
voje. Jų nepasisekimai skaudžiai 
pergyvenami ir čia. .

Skaudu ir nesuprantama, kodėl 
užsienin patekę lietuviai (tautinių 
šokių šokėjai P. Amerikoje, spor
tininkai, rašytojai ir kt.) taip sun
kiai prieinami (ar net ir visai ne
prieinami) išeiviams lietuviams. 
Kodėl varžomi pasimatymai su 
jais? Kodėl ir kieno naudai tar
nauja tos visos pastangos, skaldy
ti Lietuvos ir išeivijos lietuvius? 
Mes, regis, žinome atsakymus į 
tuos visus klausimus. Bet, jei 
klystame, būtų pravartu išgirsti 
nuomonę iš anapus.

Lietuviai laikraštininkai, ku
riems tikrai rūpi tiesa, tikėkime, 
sugebėtu rasti atsakymus Į visus 
tuos ’klmiamus'pačiamė Vilniuje 
ir' kitose Lietuvos vietose. Sovie
tinamos Lietuvos spaudos pusla
piuose neretai pasišaipoma iš “ge
ležinės uždangos” sąvokos. Bet 
yra dar ir popierinė uždanga, ku
rios dar jokiu būdu neįstengė 
Įveikti išeivijos spaudos atstovai 
(išskyrus keletą progresyviųjų 
laikraštininkų). Nesuprantama ir 
tai, kad svetimiesiems, ne lietu
viams; laikraštininkams, vienam 
kitam, jau buvo pavykę pasiekti 
bent Vilnių, tuo tarpu patys lie
tuviai, išeiviai laikraštininkai, vis 
dar prilaikomi popierinės uždan
gos. Kodėl svetimieji geresni už 
savuosius?

Dresdenas. — čia esančiame 
atominių tyrimų centre studijuo
ja keturi žymūs kinų mokslinin
kai. Jų instruktorių yra atkalė- 
jęs britų atominis šnipas dr.- 
Klaus Fuchs.

konkurso komisija, per- 
prisiųstus rankraščius, 

»ei vieno verto atžymėji-

ras visos im 
mas, kuris m 
tęs nė vieno 1 
šaulio krašte 
kie bebūtų j 
nimai”.

jis begyventų ir kc

Visus parapijiečius,
Prisikėlimo bažnyčios ir vienuolyno 
geradarius bei rėmėjus ir 
visus kolonijos lietuvius
SU ŠV. KALĖDOMIS IR NAUJAIS METAIS

VISUS NARIUS, JŲ ŠEIMAS, PRIJAUČIANČIUS 
BIČIULIUS, BIČIULES, VISUS GEROS VALIOS 
TAUTIEČIUS-TAUTIETES, ARTĖJANČIŲ 
ŠV. KALĖDŲ ir NAUJŲ 1961 METŲ PROGA 
SVEIKINA IR'LINKI VISIEMS GERIAUSIOS 
SVEIKATOS, LAIMES, DŽIAUGSMO, IŠTVERMES 
IR NUOLATINES AUGščIAUSIOJO GLOBOS .

Neturėdami galimybės aplankyti visus mūsų Bičiulius, Visuo
meninius Bendradarbius, Gimines ir Pažįstamus asmeniškais svei
kinimais, prašome priimti mūsų širdingiausius linkėjimus ŠV. KA
LĖDŲ ir NAUJŲ 1961 METŲ proga šiuo bendru būdu.

JONAS ir MARIA F. YOKUBYNAI.



J 4 PUSL. * TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI 1960. xn. 22. — Nr. 51 (571)

Pavergtoje tėvynėje
Autely* Lietuvoje, kaip ir kituose 

sovietų valdomuose kraštuose, turi “ly
gias teises’ dirbti pačius sunkiausius 
fizinius darbus kartu su vyrais, prie 
statybų, kelių ir kitur. Bet pastaruoju 
metu Lietuvos moterys kelia balsą 
prteš tokius darbus ir reikalauja — 
nors ir prideramu “atsargumu” — 
moters atpalaidavimo nuo tokių darbų. 
Vilniaus savaitraštyje “Literatūra ir 
menas”, 46 nr., buvo atspausdintas 
Prienų vid. mokyklos mokytojos G. 
Andrašiūnienės straipsnis “Ne pamink
lų skaičius lemia”, kuriame t.k. rašo
ma: “Tikrai sunku žiūrėti į moteris, 
dirbančias sunkų fizinį darbą prie ke
lių ir statybose, lietuje, šaltyje. Iš to
kio darbo grįžusios ar gali jos būti 
švelnios ir jautrios šeimoje?” Autorė 
siūlo ir namų ruošą moterims paleng
vinti, teikiant joms daugiau mašinų 
ir racionaliau tvarkant darbus. “Mote
ris amžiais buvo motina ir pasiliks ja”, 

llgKtebi autorė ir toliau siūlo: “Ąr ne- 
- geriau būtų, kad vaikų auklėjimui mo

terys galėtų pasitraukti iš gamybos 
2-3 metams, ir tas laikas joms būtų 
įskaitomas į darbo stažą?”. Netiek esąs 
svarbus skaičius pastatytų moterims 
paminklų, svarbiau, kad būtų* gerai 
užauginta ir išauklėta naujoji karta.

’Kauno pliušo-šilko kombinatas šie
met išaudęs apie 100.000 metrų ma
žiau. Vedėjai kaltina statybininkus, ku
rie laiku nepastatė kaikuriems sky
riams * patalpų. Kombinate pasklidęs 
priežodis: “Staklės sukasi, o audinių 
nėra”. Kai audimo skyriuje sustoja 
staklės, lūžo detalė, kombinate, anot 
Vilniaus “Tiesos” su žiburiu nerasi 
paprasčiausio veržlių rakto, nekalbant 
jau apie sudėtingus įrankius. Pasiro
do, įrankiais apsirūpina patys darbi
ninkai, o tiekimo skyrius tuo nesido
mi. Kur normaliai gedimą būtų gali
ma pataisyti per 15 minučių, užtrunka 
valandas. Staklėms užtaisyti skiria
mos 6 vai., bet užtaįsinėjamos po 2-3 
paras. Darbas kartais susi trukdo dėlto, 
kad trūksta įrankių, o kartais, kad nė
ra žaliavų. Nors įmonėje dirba apie 
pustrečio šimto darbininkų daugiau, 
negu plane numatyta, bet neretos stak
lės stovinėja be darbo. O kaikurie 
darbininkai, priversti aptarnauti ketu
rias stakles, daro broką. Dėl broko 
kaltinamas paruošų skyrius, o tas kal
tina vėl kitus. Tūkstančiai valandų per 
mėnesį prastovinėjama, kai nėra atsar
ginių dalių. Nors įmonėje apie 200 
pameisterių, bet, kai jų reikia prie 

x mašinų, jų nėra, jie kur tai vaikštinė
ja. Atvežtos žaliavos suverčiamos ne
tvarkingai į krūvą, darbininkai knisa
si po tą krūvą, kol suranda reikalingą 
žaliavą... E.

Anykščių rajono ligoninės gydytojai 
Šarka, Šiaučiulis, Kaikaris, Rainytė 
suorganizavo iš savo tarpo lektorių - 
ateistų grupę, kuri nuolat lankosi rajo- 
np kolchozuose ir klausytojus šviečia 
netik sveikatos, bet ir ateizmo klausi
mais. Kartu su gydytojais kartais į 
kolchozus atvyksta ir saviveiklininkai.

Gamtos draugų konferencijos. Vil
niuje įvygo dvi dienas trukusi respub
likinė - riiokslinė konferencija Nemu
no žemupio apsaugos ir tvarkymo klau
simais. Lietuvos Mokslų, akademijos 
Geologijos ir geografijos instituto ben
dradarbis M. Beconis kalbėjo Nemuno 
žemupio geomorfologijos klausimais, 
Vandens ūkio projektavimo instituto 
vyr. inž. A. Keburis apie Nemuno 
žemupio krantų stiprinimą ir pievų 

♦ nusausinimą, kiti kalbėjo apie užlie- 
’ jamų pievų pagerinimą ir panašiais 

klausimais.
Po to įvyko Lietuvos gamtos apsau

gos draugijų delegatų susirinkimas, 
kuriame įsteigtas respublikinis Gamtos 
apsaugos draugijų centras. Draugijos 
tarybos pirmininku išrinktas Mokslų 
akademijos Botanikos instituto direk
torius K. Jankevičius. E.

Energetikos - elektrotechnikos insti
tute įsteigta ir pradėjo veikti mašinų 
automatų laboratorija, kurios uždavi
nys tobulinti precizines metalo piovi- 
mo stakles ir kt. Laboratorija veiks 
moksliniais pagrindais. E.

Politinių ir mokslinių žinių skleidi- 
mo draugijos paskaitininkai per 10 šių 
metų mėnesius visoje Lietuvoje skai
tę apie 59.000 paskaitų; Tos draugijos
plenume Vilniuje paaiškėjo, kad, pro-

pagandos darbe esą dar daug trūku
mų. Ypač dar neįveiktos propagandos 
atitrūkimas nuo gyvenimo. Vyko ilgos 
diskusijos, kaip tuos trūkumus įveikti.

Prekių kainos ir nauji pinigai. Aiš
kindamas, kaip bus pakeisti dabar ga- 
liojantieji pinigai naujaisiais, dešimtį 
kartų brangesniais, LTSR finansų mi- 
nisteris R. Sikorskis pateikia ir visą 
eilę pavyzdžių, kaip būsią apskaičiuo
tos prekių kainos.

Esą dabar 100 gramų (ketvirtis sva
ro) “pusiau rūkytos lenkiškos dešros” 
kainuoja 1 rub. 65 kapeikos, o naujais 
pinigais kainuosią 16 kapeikų. Nerafi
nuoto saulėgrąžų aliejaus 200 gramų 
kainuoją 3 rub. 12 kapeikų, o naujais 
pinigais kainuosią 31 kapeiką. “Kombi
nuotų riebalų (gyvulinių, ypatingų ir 
kiaulienos) II rūšies 100 gr. — atitin
kamai 1 rub. 52 kap. ir 15 kap.; valgo
mo margarino I rūšies 100 gr. — ati
tinkamai 1 rub. 34 kap. ir 13 kap. Vie
nas kilogramas cukraus kaimo preky
bos tinkle kainuos 88 kapeikos vietoj 
8 rub. 90 kap. šiuo metu, o miesto pre
kybos tinkle 82 kap., vietoj 8 rub. 30 
kapeikų”.

“Buitinis šaldytuvas “Saratovas 2” 
dabar kainuoja 1500 rublių, o pagal 
naują kainorašti — 150 rub., šaldytu
vas “ZIL” atitinkamai 200 rub. ir 200 
rub., automašina “Moskvičius” 25.000 
rub. ir 2.500 rub., automašina “Volga” 
— 40.000 rub. ir 4000 rub. ir t.t.”

“Pensija su priedais 534 rub., ap
skaičiuota iš vidutinio mėnesinio už
darbio 747 rub., nuo 1961 m. sausio 1 
d. sudarys 53 rub. 40 kap., o darbo už
darbis, kurio pagrindu apskaičiuota 
pensi j a — 74 rb. 70 kap.”

Statomoji šiluminė elektrinė (tarp 
Kauno ir Vilniaus) turėsianti 300.000 
kilovatų galingumo turbogeneratorius 
ir jos galingumas, kaip jai? anksčiau 
pranešta, viršys 12 kartų naująją hid
roelektrinę prie Kauno. Elektrinės pa
statas būsiąs 240 metrų ilgio ir 90 
metrų pločio. Prie elektrinės statoma 
gyvenvietė, kuri turėsianti 5000 gyven
tojų. Statyboje šiuo metu dirba apie 
1000 statybininkų. Jų skaičius didė- 
siąs. Bet pirmoji energija iš tos elekt
rinės išeisianti “uį metų kitų”. Elektri
nė vėliau bus įjungta į bendrą Pabal
tijo energetikos tinklą, kuris iš vienos 
pusės sieks Latviją, Estiją, Leningradą 
ir Gudiją, iš kitos Karaliaučių. Šių 
metų pabaigoje būsią elektrifikuota 
apie 43% visų kolūkių. Beveik ištisai 
jau esą elektrifikuoti Klaipėdos, Joniš
kio, Panevėžio, Mrijampolės rajonai.

Sovietų kraštuose daug ko nėra. ^rie 
to jau piliečiai yra lyg pripratę. Bet 
kai Lietuvoje dirba keli mielių fabri
kai, o šeimininkės ilgus mėnesius ne
gauna mielių, masiniai pradeda plauk
ti skundai į redakcijas ir įstaigas. Ta
čiau — mielių iš jų nepasidarė. Pre
kybos ministeris Mikutis buvo paskel
bęs, kad mielių trūkumas, atsiradęs dėl 
to, jog Kauno mielių fabrikas buvo re
montuojamas. O tasai fabrikas duoda
vęs 70% visos gamybos. N. Vilnios 
ir Panevėžio mielių fabrikų gaminamų 
mielių užtekę tik kepykloms aprūpin
ti. Kauno fabriko remontas buvęs 
baigtas jau rugsėjo 16 d., bet mielių 
Lietuvos krautuvėse kaip nėra, taip 
nėra. Reikia manyti, kad tam tikras 
(ir gal būt nemažas) Lietuvoje gami
namų mielių kiekis yra išgabenamas į 
“broliškas respublikas”, šiaip jų kraš
te negalėtų trūkti. Jau dabar galima 
numatyti, kad mielės prieš Kalėdas 
pasidarys spekuliacine preke, kaip jau 
dažnai yra buvę. E.

žemės ūkio ministerijos vyr. inžinie
riaus duomenis apie traktorių ir kitų 
mašinų remontavimą kolchozuose ir ra
jonuose paskelbė Vilniaus radijas. Pvz. 
Kelmės rajono žemės ūkio technikos 
remonto plane numatyta iš 129 remon
to reikalingų traktorių remontuoti re
monto stotyse tik 15, Pasvalio rajone 
iš 323 tiktai 10 traktorių, Panevėžio 
rajone iš 76 suplanuotų remontuoti tik 
12. Dalį remontuotinų mašinų kolcho
zai ketą patys remontuoti, bet ministe
rijos pareigūnas tai laiko netikslu, 
nes geriems remontams reikią gerų 
dirbtuvių, kurių kolchozai patys netu
rį. Remontuoti primityviose sąlygose 
esą neįmanoma. Traktoriaus DT-54 ka
pitalinio remonto kaina specialiose re
monto dirbtuvėse nustatyta 1.300 rub
lių, kitų traktorių kiek mažiau.

Vokiški ir kitokie 
radio aparatai,
• Televizijos,
• Rekordavimo aparatai,
• Elektriniai reikmenys,
• Radio lempos,
• Medžiokliniai ir kariški 

šautuvai,
• Sporto reikmenys,
• Dovanos.

Geriausias pasirinkimas!
Pigiausios kainos!

Prieš perkant pasitikrinkite pas mus! Duodame išmokėjimui iki 
dviejų metų. Atidaryta nuo 9.30 vai. iki 8 vai. vak., šeštad. 9 - 6 v.

HI-TONE RADIO LTD.
380 College St., Į rytus nuo Bathurst, ^VA. 3-3931

Jums mielai patarnaus: J. PREIKSAITIS ir K. OŽALAS.

LATVIŲ GĖLIŲ KRAUTUVĖ 
802 BATHURST ST. (kampas Bloor) 
Telefonas LE. 3-3884.

PAS MUS PUIKIAUSIOS GĖLĖS . . .
* Puokitėt nuotakoms bei (vairioms kitoms progoms — 

europietiikame Ir kanadiikame stiliuje.
* Įvairiausiu rfiihf skintos gėlės bei vazonai su gėlėmis.
* Mes turime gintaro irkitokig (įdirbimų dovanoms.

Kalbame taip pat vokiškai ir rusiškai.

V '

HAMILTON, Ontario
KALĖDŲ EGLUTĖ. Hamiltono lie

tuvių vysk. M. Valančiaus prad. mo
kyklos mokiniams ruošiama Kalėdų 
eglutė įvyks gruodžio 28 d., trečiadie
nį po Kalėdų, 6 vai. vak. Aušros Var
tų parapijos salėje, Dundurn St. N.

Dalyvaujant Kalėdų seneliui su do
vanėlėmis vaikams, įvairią programą 
atliks visi mokiniai prie eglutės.

Vaikams dovanėles paruošia jų tė
veliai, kurias užrašę vaikų vardus ir 
pavardes, pristato tą dieną į salę, arba 
iš anksto įteikia mokyklos mokytojams 
ar tėvų komiteto nariams.

Kviečiami visi vaikai į eglutę gau
siai atsilankyti.

Po Kalėdų atostogų mokykloj moks
las prasidės 1961 m. sausio 14 d. 
įprastu laiku. Mokyklos ved.

NAUJŲ METŲ SUTIKIMĄ ruošia 
apylinkės v-ba naujai įrengtoje moder
niškoje 800 vietų Queen’s salėje, 1069 
Barton E., į vakarus nuo Ottawa. Pra
džia 7 v.v., o pabaiga 2 vai. Gros Ben
ni Ferri orkestras.

Šių N. Metų sutikimas yra vispusiš
kai originalus. Jame dalyvaus visi iki 
šiol buvę apyl. v-bos pirmininkai. Įėji
mas tik $2.50 (pernai buvo $3.50), 
nes pavyko pigiai išnuomoti salę — už 
$350 (pernai kainavo $600). Gėrimų 
bufetą laikys patys rengėjai, ir jie bus 
parduodami normaliomis kainomis po 
35 c. (pr. metais kainavo po 60 c. ir 
bufetą operavo salės savininkai). Tai
gi, šįmet su žymiai mažesnėmis išlai
domis, turėsime sutikimą vispusiškai 
įdomesnį ir malonesnį. Staliukų užsi
sakyti nereikės. Vietos visiems pa
kaks! Tad visi iki vieno ruoškimės N. 
Metus sutikti savo kolonijos tautinėje 
šeimoje!

NAUJI LN NARIAI. Per savaitę LN 
gavo $300 šešiašimtuoju nariu įstojo 
Bronius Blekys ir po antrą šimtinę 
įnešė Agutė Kochankienė ir Vladas 
Gerulskis. Nuoširdus ačiū!

A. Kochankienė pati paskambino St. 
Bakšiui, pranešdama, kad norinti 
įteikti LN $100. Duodama pinigus ji 
papasakojo, kad vienas tautietis ją 
labai puolęs, kam ji įstojusi LN na
riu, prieidamas net iki necenzūruotų 
įžeidinėjimų. “Protestuodama prieš 
ano lietuvio veidmainiškumą, aš duo
du, p. Bakšy, LN antrą šimtinę, o po 
kiek laiko įnėšiu trečią ir ketvirtą!”

Poniai A. Kochankienei visos LN 
v-bos vardu ypatinga padėka!

NUOŠIRDŽIAI SVEIKINU visus ha- 
miltoniečius ir visus kitus šių žinių 
skaitytojus su šv. Kalėdomis ir linkiu 
daug daug laimės Naujuose Metuose! 
Linkiu taipgi, kad lietuviškame dar
be nepavargtumėm, bet dar su didesne 
energija jį pieštume ir tobulintume. 
Mano ypatingi linkėjimai Lietuvių Na
mų nariams, kurių reikalu metų bėgy
je man teko Tamstas informuoti. Lin
kiu, kad N. Metai ši sunkų darbą žy
miai paspartintų! Sk. St.

PONIA EDITH HYDER SVEIKINA 
SAVO BIČILIUS LIETUVIUS: Kris
taus gimimo šventės proga ji kviečia 
visus jungtis bičiuliškame susiprati
me, žinoti, jog visų trokštama taika 
niekad neateis į pusiau laisvą ir pu
siau pavergtą pasauli ir rytojų sutik
ti žinant, ką geros valios žmonės turi 
daryti. Dirbdami su Dievu ir su verž
liu įsitikinimu, mes galime atnešti pa
sauliui taiką ir gerą valią visiems žmo
nėms, ko mes ir siekiame. .

Kartu E. Hyder siunčia ir linkėji
mus ateinantiems naujiems — 1961 —■ 
metams.

Jos komentarai CHML radijo stoties 
transliuojami kas antradienį 10 v. v.

KLK MOT. DRAUGIJOS pastango
mis lapkričio pabaigoje buvo išsiųsta 
trys gerų vartotų drabužių siuntiniai 
į Suvalkų trikampį. Jų dalis buvo pa
aukota p. Leilionio, o taip pat ir $5 
vieno siuntinio persiuntimo išlaidoms 
padengti, už ką Kat. Mot. Draugija 
jam širdingai dėkoja. Kitų siuntinių 
išlaidos buvo padengtos iš D-jos kaso.

KLK MOT. DRAUGIJA RUOŠIASI 
metiniam susirinkimui sausio 15 d., 
kurio metu R. Kulienė iš Toronto skai
tys paskaitą, o po susirinkimo bus 
draugiška arbatėlė.

ŠIEMET KAUKIŲ BALIAUS ruoši
mas Hamiltone atiteko LK Mot. Drau
gijai. Jos tam jau sudarinėja planus ir 
ragina Hamiltono visuomenę iš anksto 
ruoštis. Turint truputį laiko ir vaiz
duotės iš ląbai maža galima sukombi
nuoti įdęmių dalykų. Mūsų jaunimas 
tūrėtų atkreipti dėmesio į šias įdomias 
varžybas!

Kaukių balius įvyks Royal Con
naught Crystall Ball salėje vasario 4 
d. Šokiams gros 8 asmenų Benni Ferri 
orkestras. M. M.

BANKELIO “TALKOS” valdybos 
posėdy gruodžio 12 d. priimtas balan
sas už lapkričio mėn. su geroku paau
ginau. Svarbesnės balanso pozicijos: 
narių šėrai $265.374,24, depozitai $3.- 
507,36, paskolų asmeninių $173.934,- 
07, pirmųjų morgičių paskolų $63.- 
915,98, viso paskolų $237.850,05. Ka- 
sa-banke pinigais $23.043,82. Deponuo
ta OCU League $24.297,12. Balansas 
lapkričio mėn. suvestas $285.766,73. 
Lapkričio mėn. įstojo 8 nauji nariai, 
tad dabar yra 482, depozitorių 14 ir na- 
rių-skolininkų 177. Kaip matyti iš ba
lanso dabartiniu metu bankelyje yra 
daugiau laisvo pinigo, todėl norintieji 
pasiskolinti prašdmi kreiptis į bankelį 
darbo valandomis. Paskolos išduoda
mos iki $3.000. Tad kam priseina rei
kalas skolintis nesikreipkite kur nors 
kitur, bet į savą koperatinę kredito 
įstaigą.

Kredito komitetas lapkričio mėn. 
leido išduoti naujų paskolų 6 nariams

$8.510. Revizijos komisija patikrinusi 
bankelio atskaitomybę už lapkričio 
mėn. rado pilnoje tvarkoje. Bankelio 
valdyba jau baigia atspausdinti lietu
viški sieninį kalendorių, kuris visiems 
nariams bus dar prieš Naujus Metus 
išsiuntinėtas. Kas bus negavęs pra
šomi kreiptis į bankelio raštinę, nes 
dėl kalėdinio pašto apkrovimo gali kur 
nors nuklysti.

METINI BANKELIO NARIŲ SUSI
RINKIMĄ valdyba nutarė šaukti 1961 
m. vasario 4 d., šeštadienį, 5 vai.' p.p., 
parapijos salėje. Todėl visi iš ęnksto 
prašomi tą datą pasižymėti ir skaitlin
gai dalyvauti bankelio reikalų svarsty
me. O tie reikalai visiems nariams la
bai svarbūs — liečią jų pačių sudėtus 
pinigus.

“TALKOS VALDYBA BAIGDAMA 
SIUOS SESTUOSIUS DARBO METUS 
nuoširdžiai sveikina visus savo narius 
bei prijaučiančius Kalėdų švenčių pro
ga ir kartu linki laimingų ir sėkmingų 
Naujųjų 1961 Metų!

KREDITO UNUŲ-bankelių Kanado
je daugiausia yra Ontario provincijoje 
— pagal 1959 m. statiškos duomenis 
1.516, antroje vietoje Quebeco provin
cija su 1.447. Visoje Kanadoje tais me
tais buvo registruotos ir turinčios čar- 
terį 4.566 Kredito Unijos. Narių jos 
turėjo 2.347.317, 13,3% visų Kanados 
gyventojų. Jos valdė kapitalą $1.155 
mil. dolerių.

CREDIT UNION DAY Hamiltone 
buvo paminėta dalyvaujant apie 600 
asmenų atstovaujančių 79 Credit 
Unions. Hamiltone yra 150 Kredito 
Unijų su 60.000 narių, kurie valdo 20 
milijonų dolerių kapitalą.

KOOPERATINIS PATARNAVIMAS 
apima vis platesnes sritis. Praeitais 
metais Toronte buvo įkurtas kopera- 
tyvas aprūpinti namus šildymui alyva 
vardu Metro Consumers Co-operative. 
Šis kooperatyvas aprūpina alyva šil
dymui normalia kaina. Tačiau išleisti 
pinigai alyvai dalinai grįžta atgal pel
no pavidale, kuris grąžinamas na
riams. Suinteresuoti ir norį gauti smul
kesnių informacijų prašome kreiptis 
Metro Consumers Co-operative, P.O. 
Box 102, Station B, Hamilton. Tele
fonas JA. 8-6581. J. D.

Belgradas. — Jugoslavija ruo
šia naują konstituciją, kuri bū
sianti įvesta 1962 m. Ji duosianti 
ūkiniame gyvenime daugiau lais
vės gamintojui ir administrato
riui.

SUDBURY, Ont.,
TAUTOS FONDUI AUKOJO: $10- 

J. Vaičeliūnas ir J. Žiūkas; $8 —- J. 
Bružas; $7 — J. Stankevičius; po $5— 
M. Žemaitis, J. Kibickas, L. Kulnys, 
A. Braškys, V. Grinius, J. Bataitis, K. 
Daunys, kun. A. Sabas, K- Rimas, P., 
Venskevičius, Br. Daukša, St. Jackevi
čius, A. Raškevičius ir P. Sdmežys; po 
$3 — J. Martišius, J. Poška, K. Žu
kauskas, J. Stapčinskas, A. Jasiūnas, 
A. Barkauskas, M. Zakarevičius, K. 
Poderys, Kęst. Poderys, M. Pranskū- 
nas, V. Bružas, J. Dženkaitis ir V. 
Stepšys; po $2 — K. Tutinas, D. Mic
kus, P.' Mazaitis, K. Ramonas, P. 
Brauklys, VI. Kriaučeliūnas, A. Ind- 
rulaitis, A. Juozapavičius, J. Petrėnas, 
E. Sakalauskas, P. Griškonis, P. Gus
tas, K. Ramonas, A. Kusinskis, J. Kru
čas, S. Tolvaišą, A. Zlatkus, J. Paulai- 
tis, J, Valančius; po $1 —- St. Krivic
kas, A. Staškevičius, V. Juška, J. Staš- 
kus, A. Gatautis, J. Kriaučeliūnas, A. 
Lapienis, V. Lumbis, Vizg. Lumbis, P. 
Kraujalis, A. Barkauskas, A. Vildis, J. 
Janaitis, J. Striška, J. Kačinskas, A. 
Milčius; 50 c. — J. Remeikis. Viso 
$198,50.

Tautos Fondo Atstovybė Kanadoje 
dėkoja J. Paulaičiui už pravestą au
kų rinkliavą, o taip pat visiems geros 
valios Sudburio apylinkės lietuviams 
už aukas. TF Atst. Kanadoje.

St. Catharines, Ont.
IŠRINKIME MIESTO MAJORU AD

VOKATĄ JOHN KING. 1961 m. sau
sio 2 d. St. Catharines miestas renka 
valdomus organus. Nuo jų daug pri
klauso ir mūsų gyvenimas. Priešrinki
minėse kalbose tenka girdėti, kad X 
yra daug metų išbuvęs miesto majo
ru ir turi didelį patyrimą toms parei
goms. Praktika rodo, kad nevisuomet 
taip yra, ir nauji, jauni žmonės suge
ba taupiau tvarkyti miesto reikalus.

John King yra ukrainiečių kilmės, 
jaunas ir pilnas energijos. Jis yra žy
mus veikėjas ir artimas geras lietuvių 
draugas. Jis yra mažumų atstovas ir 
dažnai tenka jam ginti naujų ateivių 
reikalus susirinkimuose ir teismuose. 
Savo pareigingumu yra labai populia
rus ir turi didelį pasitikėjimą imigran
tų tarpe. John King turi didelę opozici
ją iš senosios kartos imigracijos ang
lų. Prieš jį yra išstatę majoro vietai 
Mrs. John Michel King, kad suskaldy
tų balsus.

Pranešu lietuvių žiniai, kad Mrs. 
John Michel King nėra giminė advoka
tui John King ir balsuojant atkreipki
te dėmesį.

1961 m. sausio 2 d. visi lietuviai 
atiduokite savo balsus u? advokatą 
John King ir išrinkime jį St. Catha
rines miesto majoru.

J. Šarapnickas.

Lietuvių Namai Los Angeles

Kalifornijos Lietuvių Bendruomenės Centro Direktorių Tary
ba su svečiais. Iš kairės i dešinę sėdi: Jonas Uždavinys — pir
mininkas, prof. Mykolas Biržiška, konsulas dr. Julius Bielskis, 
kun. Antanas Valiuška, Marijona Aftukienė. Stovi: Juozas 
Truškauskas, Antanas Skirius, Juozas Andrius, Vytautas Sa

kalauskas ir Juozas Kojelis.

Savų patalpų įsigijimo klausi
mas šioje kolonijoje brendo ilgus 
metus. Pirmieji žygiai buvo da
romi jau prieš dvidešimt metų. 
Tada buvo nusistatyta su namų 
įsigijimu palaukti, o visas pastan
gas nukreipti Į savosios, lietuviš
kos parapijos steigimą. Susitvar
kius su parapijos reikalu, vėl bu
vo grįžtama prie savų namų įsi
gijimo, bet sporadiškai daromos 
pastangos ilgai nedavė, vaisių ir 
tik lietuviškos parapijos suterito- 
rinimas suaktualino šį reikalą. 
Konkrečių žygių ėmėsi Los An
geles LB apylinkė. Jos iniciaty
va buvo išrinktas 1959 m. vasa
rio 6 d. namams įsigyti komite
tas, kuris užsiregistravęs valdžios 
įstaigose kaip Kalifornisjos Lie
tuvių Bendruomenės Centras 
trumpu laiku organizavo reikia
mas lėšas ir nupirko 4415-23 
Santa Monica Blvd., Los Angeles 
29, Calif., netoli nuo “Lietuvių 
Dienų” redakcijos ir leidyklos, 
lietuvių tirščiausiai apgyventame 
rajone, dvejus namus, kuriuose 
yra salė susirinkimams, svetainė 
su virtuve, kambariai organizaci
joms ir trys gyvenamieji butai.

Los Angeles lietuviai entuzias
tingai rėmė komiteto pastangas. 
Trumpu įaiku buvo surinkta $16.- 
000, gauta palankiomis sąlygo
mis dar $20.000 paskolos iš ALR 
KS ir š.m. spalio 28 d. visa nuo
savybė perėjo į lietuvių rankas. 
Jos yra mažne šimtą procentų

................................ ............ . ....... i n ..... .............. ..

Taupyk ir skolinkis Bankelyje "Talka"
Išduodamos paskolos iki $3.000, morgičių paskolos iš 7% iki 
50% turto vertės. Indėliai, paskolos ir nario gyvybė apdrausta.
DARBO DIENOS: pirmadieniais, trečiadieniais, ketvirtadieniais 9 ■ 12 vai. 
ryt®; antradieniais ir penktadieniais 9-12 vai. ryt® ir 5-8 vai. vakare, 
MINDEN BUILDING, 29 KING ST. E, ROOM 13, notaro A. Liudžiaus 

ištaigoje H augšte. TEL. JA. 7-5575.

bendruomeniškos, kadangi jų šei
mininku yradauguma vietos or
ganizacijų, šeimų ir pavienių as
menų — kolonijos gyventojų.

Gruodžio 3 d. Įsigytos patalpos 
buvo pašventintos. Pašventinimo 
apeigas atliko kun. A. Viliuška, 
tardamas ta proga susirinkusiems 
šeimininkams, o jų viso yra apie 
du šimtai, ir jų garbės svečiams 
gražų, šiltų žodi. Atlikto darbo 
sunkumus nupasakojo Direktorių 
Tarybos pirmininkas J. Uždavi
nys. Buvo perskaitytas gražus 
sveikinimas buvusio šios koloni
jos nario, dabartinio BALFo rei
kalų vedėjo kun. L. Jankaus.

žodžiu sveikino prof. Mykolas 
Biržiška, Lietuvos konsulas dr. 
Julius Bielskis, ALTo Los Ange
les skyriaus pirm. inž. J. Jodelė, 
BALFo skyriaus pirm.. teis. A. 
Dabšys, Kat. Federacijos pirm, 
teis. V. Kazlauskas, jaunimo or
ganizacijų vardu sveikino studen
tas R. Dabšys. Užbaigiamąjį žodį 
tarė namų valdybos pirmininkas 
F. Žukauskas.

Užbaigai sekė meninė dalis, 
kurią atliko vietos jaunųjų talen
tų atstovai. Jaunas pianistas Jo
nas Skirius paskambino fortepi
jonu du dalykėlius, stud. Birutė 
Reivydaitė ir Romas Dabšys pa
dainavo po liaudies dainelę ir po 
ariją iš operų.

Kitą dieną, gruodžio 4, visos 
patalpos buvo atviros apžiūrėji
mui. Lietuviai per visą dieną va
žiavo jų apžiūrėti. Praėjo keli 
šimtai su šeimomis ir vaikais, vi
si džiaugėsi sava pastoge.

Pirmą šeimyninį pobūvį naujai 
įrengtoje svetainėje turėjo Dra
mos Ratelis.

kuro alyvos ir • burnelių - op?arnavtmo> 
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Lietuviai pasaulyje
JA Valstybės

IŠ LIETUVOS ATVYKO per Vak. 
Vokietiją į Čikagą pas gimines Merk- 
nerius Alma Šimkutė. Ji yra klaipė
dietė, ten baigusi gimnaziją, trijų metų 
gailestingųjų seserų kursus ir dve- 
jis metus dirbusi Klaipėdoje Raudono
jo Kryžiaus ligoninėje. Ji jau idrba 
šv. Kryžiaus ligoninėje Čikagoje.

IŠ LIETUVOS į Los Angeles lapkri
čio 11 d. atskrido Bronės Gajauskienės 
motina Rozalija Getautienė, 79 m., ki
lusi nuo Kelmės, 10 metų išgyvenusi 
Sibire; lapkričio 18 d. Los Angeles pa
siekė Ona Vildžiūnienė, 74 m., kilusi 
iš Radviliškio.

BALFo VAJUS Niujorke šiemet 
vykdomas Centro Valdybos. Mėnesio 
laikotarpyje į prašymus atsiliepė per 
200 asmenų, kurie jau suaukojo arti 
$2.000. Vajaus proga įvyko du paren
gimai: operetės choro koncertas ir dra
mos vaidinimas “Vienas ir kiti”.

VAISTUS Į SSSR GALIMA SIŲSTI 
tik gerus, Anapus išrašytus receptus į 
vidų įdėjus. Be tinkamų receptų siun
tinukai grįžta iš Maskvos muitinės. 
Lengvatoms gauti vilties beveik nėra.

NACIŲ KANKINIAI. Nukentėję 
nuo nacių gali gauti atlyginimą. Šią 
žinutę paskelbus į BALFo Centrą su
plaukė labai daug prašymų. Tačiau 
pagal turimas BALFo informacijas į 
tą atlyginimą tuo tarpu gali reikšti 
pretenzijas tik tie, kurie 1953 m. spa
lio 1 d. buvo tremtiniai-refugee. Smul
kesnės atlyginimo taisyklės bus pa
skelbtos vėliau. Jų tuo tarpu BALFas 
neturi.

BALFo SEIME lapkričio 25-27 d.d. 
Čikagoje įvairūs skyriai, organizacijos 
ir pavieniai asmenys suaukojo bendra
jai šalpai $10.000. Stambiausieji auko
tojai buvo Detroitas — $3000, Čikagos 
apskritis — $2501, Bostonas — $1000, 
Cleveland© trys skyriai $922,23. Stam
biausia asmeninė auka buvo prel. F. 
M. Juro iš Lawrence, Mass., — $100.

LIETUVIŲ EVANGELIKŲ LIUTE
RONŲ ZIONO PARAPIJA Čikagoje 
gruodžio 4 d. atšventė savo gyvavimo 
50 metų sukaktį. Parapijos kunigu da
bar, yra prof. Pauperas.

ADVOKATUI STEPONUI BRIE
DŽIUI - BREDES spalio 29 d. suėjo 60 
inetų amžiaus. Pagerbimo pobūvį jam 
suruošė Woodhavene jo idėjos draugai 
įsocialistai. Pastebėtina, kad adv. Brie^ 
dis, veiklus visokių lietuviškų organi
zacijų veikėjas, yra gimęs ir augęs 
JAV. Tebėra gyva dar ir jo motina.

ST. LŪŠYS lapkričio 29 d. buvo pa
guldytas St. Mary’s ligoninėje dr Star
kaus priežiūroje — sunegalavo širdis. 
Jam teks kurį laiką pailsėti namuose.

ALINA GRINIUVIENĖ, prof, dr/ 
Jono Griniaus žmona, atvyksta pavie
šėti pas artimuosius į JAV.

Italija
PAMALDOS UŽ TYLINČIĄ BAŽ

NYČIĄ jau kelinti metai Romoje ruo
šiamos šv. Petronijaus bazilikoje. Šie
met tos pamaldos bus skirtos už Pabal
tijo valstybes ir Lenkiją. Šv. Mišias ce- 
lebravo ir pamokslą pasakė prel. Tu- 
laba. Lietuviškas giesmes giedojo šv. 
Kazimiero kolegijos choras.

KUN. V. MINCEVIČIUS, Italijos LB 
Krašto V-bos pirm., buvo pakviestas 
į Irano karaliaus garbei suruoštą pri
ėmimą Excelsior viešbuty Romoje. Ta 
proga Persijos ambasadorius prie šv. 
Sosto Mohamed Saed Maraghei išreiš
kė savo ir persų tautos vardu sim
patijas kenčiančiai Lietuvai.

ALDONA GRAŽINA AMBRAZIE- 
JŪTE gruodžio 4 d, šv. Onos bažny
čioje Vatikane susituokė su žymiu ita
lų kino-televizijos artistu Billi.

PANEVĖŽIETĖ SENUTĖ SKULTI- 
NIENĖ, 86 m., Italijos Rivieroje San 
Marino gyvena jau 50 metų. Ją aplan
kė iš Lenkijos atvykęs jos brolis kun. 
Jonas Borodzičius, 81 m.

KARO INVALIDAS ANT. KAPA- 
LAVICIUS gyvena Dorodossola mies
te. Italijos LB Krašto Valdybos rūpes
čiu jam suteikta Italijos pilietybė ir 
pensija. Jis gyvena su žmona Alicija 
ir augina dukrelę.

AIRIJOS AMBASADOS prie Sv. Sos
to pirmasis sekretorius Sean O’hEi- 
deain yra paskirtas gen. konsulu Či
kagoje. Jis pareiškė nęro palankyti 
santykius su lietuviais ir Amerikoje.

ITALŲ SPAUDA pastaruoju metu 
dažnai rašo apie sovietinį kolonijaliz- 
tną ir visada ta proga prisimena taip 
pat pavergtą Lietuvą.

Brazilija
KAINOS RIO DE JANEIRE

Skundžiatės, kad Kanadoje ir JAV 
viskas brangsta. Bet kitur dar yra 
blogiau.

Štai Brazilijoje, Rio de Janeire: 1956 
m. pirmos rūšies mėsa kaštavo 42 kru- 
zeirai, dabar tarp 170 ir 220 kruzeirų. 
Cukrus 1956 m. kaštavo 13 kruzeirų, 
dabar — 25 kr. su trupučiu. Pienas
1956 m. 8.70, dabar 20 kr. Lašiniai
1957 m. kaštavo 52 kr., dabar 160 kr. 
Duonos klg. 1956 m. 10 kr., dabar 40 
ir nori vėl kelti kainą. Sviestas 1959 
m. 1 klg. 160 kr., dabar kaštuoja 240 - 
320 kruzeirų.

Batai, kurie 1956 m. kaštavo 450 
kruzeirų, dabar kaštuoja 1500, Gerų 
batų kainos kaip pas jus Kanadoje. 
Prekybininkai sako, kad batų kainos 
labai pabrango, nes pabrango oda. Ki
ti aiškina, kad kainos pakilo, nes Bra
zilija pradėjo masiškai eksportuoti 
odą. Treti sako, kad tarpininkai nori 
greitai pralobti. Gal būt, kad ši pasku
tinė priežastis yra pati tikriausia.

Taip pat elektros šviesos kaina labai 
pakilo. Nuo 1956 m. iki šių metų lie
pos mėn. elektros šviesos kaina paki
lo 32,5%. Dujų kaina per tą patį lai
ką pakilo 146,64%.

Autobusų važiavimo kainos pakilo 
beveik dvigubai, panašiai ir taksi bei 
tramvajai.

Kas labai pigu, tai elektriniai trau
kiniai, kurie važiuoja iš miesto, centro 
į priemiesčius. Per dešimt metų bilietų 
kaina liko ta pati: 2 kruzeirai. Reiškia 
apie 2 centai. Galima važiuoti gana to
li. Valdžia, kuri tvarko susisiekimą 
tais traukiniais, kasmet; primoka daug 
pinigo. Tais traukiniais naudojasi dau
giausia tik darbininkai ir menkiau ap
mokami tarnautojai.

Šias eilutes berašant doleris vėl pra
dėjo kilti, o kruzeiras kristi. Šiandien 
už JAV dolerį buvo mokama iki 190 
kruzeirų. 1951 m. 1 dol. buvo 25-30 kr.

Brazilijos pinigai labai nusmuko, 
nes valdžia dieną naktį spausdina nau
jus. pinigus. Ypač tai daroma prie dą- 
bartinio prezidento. Jis susigalvojo 
truks plyš, perkelti sostinę iš Rio de 
Janeiro į Goias provinciją.. Tiesa, te
nai sostinę jau seniai buvo numatyta, 
bet nei vienas prezidentas nedrįso to 
imtis. Naujoje vietoje reikėjo viską 
pradėti iš pamatų. Na, ir statė, nepai
sydami kiek kaštuos, tik kad būtų 
nustatytu laiku atlikta. Prezidentas 
Kuibišekas savo pasiekė: sostinė jau 
perkelta, bet valdžios įstaigos regulia
riai veikti negali.

Naujos sostinės skubiai statybai rei
kėjo daug pinigų. Mašinos jį ir spaus
dino ... Iš čia infliacija. Iš čia ir augš- 
tos kainos.

Be to, dabartinis prezidentas visą dė
mesį nukreipė į krašto industrinimą, 
kelių statymą. Tačiau visiškai užleido 
žemės ūkį. Iš čia nepaprastas maisto 
prekių kainų kilimas.

Bet netrukus ateis naujas preziden
tas žanio Quadros, kuris rinkimus lai
mėjo, žadėdamas sustabdyti kainų kė
limą ir protingiau administruoti kraš
tą. Tikimės, kad taip bus. Rijiškis.
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mėgo dalint dovanėles neturtin-

•raido Kalėdų Senelis, kuris dabar 
visus vaikus per Kalėdas apdali
ną dovanėlėm.

Bet Kalėdų Sęnejis nėra visur 
tas pats. Prancūzijoj Senelis eina 
nevienas; o su pagalbininku, kurs 
padeda jam nešti dovanas ir prie
do turi dar rykštę blogiems vai- 
kams. Šveicarijoj yra ne? tik Ęa- 
įėdį^ebęHs, feet ir Kalėdų Bobu- 
tė.OiandJjoj Kalėdų , Senelis su
deda dovanas į mažus medinius

įaivukus, o Prancūzijoj į batus. 
Ispanės mergaitės slepia savo 
šliuriukes į krūmus, o Senelis su
randa ir prideda dovanų. Vokie
tijoj Kalėdų rytą iŠ miesto bokš
to trimituoja trimitais. Lietuvoje 
per Kūčias dedam šieno po stal
tiese, kad prisimintumėm, jog Jė
zus gimė ėdžiose ant šieno. -

Kalėdos yra linksmas ir laimin
gas laikas visiėnis geriems vai
kams. Tik reik neužmiršt, kad tai 
ne vien dovanėlių ir žaidimų 
šventę, bet Jėzaus gimimo diena. 
Dėl to ji mums tokia brangi.

Linkiu Jums visiems kuo gra- 
žįausiai šias Kalėdas praleisti. '

Vaikas ir
Kalėdų eglutė

‘ A. Giedraitis .
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Trys Karaliai Kaune
... Pagaliau ant. drėgnos ,ir še

šėliųpriplūdusios kalvos, tarp 
tamsiai žalių eglaičių pasirodė 
sukrypusi - prakartėlė. Pro atvi
ras jos duris ir pro samanuotų 
rąstų plyšius skverbėsi nuosta
biai rami šviesa, ir tylus melan- 
chbliškas dainavimas aidėjo mėly
noje naktyje. Tuomet padvelkė 
lengvas vejąs? ir danguje sumir
gėjo tyras debesėlis — taip pa
našus i skriejantį angelą! — o 
auksinė žvaigždė atsimušė iškel- 
ton j o rankos -ir, švelniai skam
bėdama, sudužo smulkutėm ki
birkštim. Ant prakartėlės pasipy
lė šviesus' ir^Stėbuklingas .lietus 
Auksines žvaigždutės pakibo sa- 
kuotudse eglaičių spygliuose, siū
bavo virpėdamos, lyg pasakiški 
papuašalai^bir.-spindinčios-gijos 
nusrGveno per nukarusias jų ša
kas’- tarsi šnerantys sidabro ka
roliai?; : ‘ ’

Taip buvb išbuoštos pirmosios 
kalėdinės eglutės.

Ir tuomet karavanas pamažu 
įvingiavo Į kalvą. v

<•?: Karaliai stipriau susisiautę 
puošniais savo apsiaustais ir, pa
lydovų spiečiaus apsupti, Įžengė 
prakartėįėn, gi vaikinai nedrąsiai 
ikiūtino jiem iš paskos, 
’ :Į£ję .tyąrtelįn, jie pirmiausia 
pastebėjo malonų žilabarzdi senį, 
apsisiautusį tamsiai rudu drabu- 
zi|Ų. Jis krapštė žiburį, atsargiai 
.derindamas jo liepsną; šiurkšti 
virvė, jūosusi jo ilgą ir apdėvėtą 
apsiaustą, ramiai ir taikiai linga
vo ore: < > ; -... .? ’

Tuomet jauna ir nuostabiai gra
ži', moteris. atįtraukė virpančiais 
pirštais šilkinę, skepetą, užkritu
sią ant baltos kaktos, ir pažvelgė 
Į.Št^ūšdyfomis a^ahilš? Po to ji 
palenkė, švelniai besišypsanti vei
dą virš* skurdžių ėdžių, kuriose 
miegojo mažutis, ką tik gimęs Kū- 
dikis.
£ Kilnieji karaliai pagarbiu žings
niu prikrypavo prie vargingojo 
paikučio, priklaupė prieš Jį ir su
dėjo ant purvinų šiaudų brangias 
savo dovanas — žėrintį auksą, 
kvapniausius rytų smilkalus ir re- 
tjfją myrą,^< ,
f? Abu mūšiLįiunuoliai ėmė ne
ramiai šnabždėtis tarp savęs. Jie 
ėmė raustis savo kišenėse ir, lai
mei, užčiuopė ten Šokoladinių sal
dainių dėžutę.' Nedrąsiai slapsty
damiesi vienas už kito, jie padė
jo ją ties turtingom karalių do
vanom.

PO to jie pasitraukė atgal ir 
vėl pasislėpė minioje. Piemenu
kai dirstelėjo i juos juodom akim, 
tyliai tęsdami svajingą savo dai
ną, pilną neramaus ilgesio, gi jau
noji karalių tarnai, viską užmir-

šę, ėmė pritart, švilpaudami mels
vom, švelniai verkiančiom dūde
lėm. Mūsų vaikinai ėmė šnekėtis 
su jais, bematant susibičiuliavo ir 
draugiškumo ženklan išmainė 

: gimnazistiškas mėlyno aksomo ke
pures i geltonus turbanus, susuk
tus iš sunkiaus šilko, priekyje su
segtus raudonais rubinais.

Netrukus karaliai pasikėlė ke
lionėn. Jie dar syk nusilenkė 
prieš Kūdikį — taip, kad juodojo 
karaliaus karūna tik tik žemėn 
nežlegterėjo — ir pirštų galais 
išsėlino pro duris.. Abu berniu
kai išsekė paskui juos kartu su 
klegančiu palydovų būriu.’

Visi vėl susėdo ant linguojan
čių kupranugarių. Karavanas at
sargiai nuklampo j o nuo kalvos, 
pasuko į senąjį.kelią^r Išlėto to
linosi nuo įstabios prakartėlės. Si
dabrinis eglaičių žvilgesys pama
žu geso tamsoje, tilo ir liūdna pie
menukų daina.

Tyras ir tamsiai mėlynas dan
gus gaubė, tarsi milžiniškas ak
somo kilimas, keistąjį senovės 
kraštą. Ištrauka iš J. Kaupo.

Visiems neįtiksi
Sūnus vis skundėsi tėvui, kad 

kiti jį pašiepia, iš jo juokiasi. 
Tėvas jam nieko nesakęs pasiėmė 
arklį, užsodino sūnų ir eina keliu 
tuo arkliu vedinas. Pamatė žmo
nės ir sako:.

— Matai, sūnus jaunas raitas 
joja, o senas tėvas eina pėsčias. 
Kaip jam negėda!.

Nusodino sūnų tėvas,. pats už
lipo ant arklio, o sūnus pėsčias 
eina. Kai tik sutiko žmones, tie 
vėl sako:

—■ Matai, koks negeras tėvas. 
Pats ant arklio sėdi, o vargšas 
vaikas pėsčias eink

Tėvas sako:
—■ Sėskim," sūnau, abu ant 

arklio: '
Susėdo, pajojo galitiką, vėl su

tinka žmones. Tie ir sako:
— Tai begėdžiai, net dviese jo

ja. Dar arkliui nugarą sulaužys.
Ir vėl negerai.
— Pamėginkim, sūneli, atvirkš

čiai atsisėst. Įsikibkim arkliui į 
uodegą, gal tada bus gerai.

Apsisuko, įsikibo arkliui į uo
degą ir joja. Bet vos tik žmonės 
juos pamatė, pradėjo kvatoti ir 
tyčiotis:

— Ar matėt tokius kvailius! At
virkščiai susėdę joja!

Parjojo jiedu namo. Tėvas ir 
sako:

— Matai, sūnau, kaip besisteng
si visiems žmonėms vistiek neįtik
si. Daryk taip, kaip tėvas mo
ko ir nekreipk dėmesio į kitus.

Vaikas:
Tu eglute, tu žaHoji, 
Kur taip puikiai išbujojai? 
Savo rūbo puošnumu 
Mane užkreti džiaugsmu!

Eglutė: ■■■-.
Labas vakaras, vaikyti!
Malonu tave matyti ?
Ar tai tavo džiaugsmui čia

* Šitaip išpuošė mane?
Vainas:

. Na, ir gera gi tau čia: 
Žaislai, kaspinai, šviesa!... 
Girioj vėtros būtų lahkstę,-

tu Ęapuošta per šventę.
Eglutė:’ - v •

Taip. Bet liūdi manęs miškas 
Voveraitė, pilkas kiškis, 
Neš nuo lapių ir vilkų 

’ jjįds slėpdavau abu...
Vaikas:

Ką sakai? — pilkas kiškytis? 
Kur galėčiau jį matyti? 
Supažindint jį turiu 
Su Kalėdų Seneliu.

Eglutė:
Kiškis dovanų nenori
Jį vilioja laisvės toliai
Ten, kur medžiai apšarmoję, 

. Vėjas pasakas jam groja ...
Vaikas:

Ak, ta Laisvė! Taip ji toH...
Dėl jos kenčia mano broliai 
Miškuose pavergto krašto, 
Kur sniegai su vėjais laksto...

Eglutė:
Tavo pavergtoj tėvynėj 
Laisvėn jie takus pramynė 
Ir išauš nauja aušra — 
Vėl laisva bus Lietuva!

Vaikas:
Dėkui tau už gerą žodį 
Tiek vilties jis mums parodė. 
Šviesią ateitį mūs krašto 
Nusakei tu, kaip iš rašto.

Kalėdų pasaka
Vieną Kūčių vakarą labai ne

turtingas žmogelis paliko savo 
tris sūrięlius vienus ir pats išėjo 
ieškot kėkįo nors darbo, nes pir
kelėj buvo labai šalta ir vaikučiai 
nebeturėjo kO vąlgyt Sugulė visi 
trys į vieną lovelę, nes daugiau 
lovų nė nebuvo, ir mėgino užmigt, 
galvo^ąjpi ąpię, .Kalėdas. Bet 
jiemsat)ųvo šalta, kamavo alkis ir 
baime- JJŽ lango staugė vėjas ir 
vaikučiams atrodė, kad vilkai ap
link trobelę slankioja. Staiga kaž
kas pasibarškino į duris ir pasi
girdo balsas:

— Įleiskit mane vidun, esu bai
siai sušalęs ir alkanas.

Nusigando vaikai svetimą balsą 
išgirdę, bet kaip gi neįsileisi žmo
gaus, jei jis sušalęs ir alkanas. 
Vos jie duris atidarė, į vidų įšoko 
senas, ilga barzdą,nykštukas. Pri
ėjęs prie lovos tuoj sušuko:

— Leiskit mane greičiau į lo
vą! 'Aš sušalęs, o> jūs sau šiltai 
gulit.

It nieko nejaukęs įsirioglino į 
lovą. Vaikai susitraukė padaryda
mi jani vietos, kurios ir taip la
bai maža tebuvo-

’--r' Ką jūs valgoį, o man rieduo- 
dat ? Atiduokite savo duonelę 
man! Aš alkanas, — vėl sušuko 
senis. ' . '?’? '

Vyresnysis berniukas pasiūlė 
savo duonelę. Bet senis suvalgė jo 
ir dar jam buvo negana. Suvalgė 
antrojo ir paties mažiausiojo duo
nelę. Tadą pasimuistęs lovoj su
šuko: ’ '

— Pęrmąža vietos čia visiems 
trims. Lipkit kuris iš lovos!

Išlipo vyriausias berniukas, o 
senis liepia jam dar atsistot ant 
galvos. Vos berniukas atsistojo — 
prade j o birt iš j o kišenių pyra- 
gaičiai, apelsinai ir kitokie gardu
mynai. Serus liepė ir kitam lipt 
iš. lovos ir stot ant galvos. Tam 
vos atsistojus taip pat pabiro sal
dainiai ir pyragaičiai iš kišenėlių. 
Pagaliau kai atsistojo mažiausias 
— pabiro visa krūva pinigų.

Suprato vaikai, kad senis buvo 
geras nykštukas. Jjs tik norėjo iš- 
biąndyt. jų gerą širdį ir paklusnu
mą. Kai jie puolė prie lovos jam 
padėkot, nykštuko jau nebebuvo.

užmigt, 
s. Bet 

vb šalta? kamavo alkis ir

Eglės, kaip beržai ir uosiai, 
Mūsų, kraštą irgi puošia.

Pasitikt Kalėdų Senio

“JESOUS AHATANHIA”
■■

(JĖZUS GIMĖ)

Kultūrinė kronika
KOMPOZITORIAUS JER. KAČINS

KO kūrinys “Terra tremuit” (Drebėjo

CAROL WILSON

(CSc) — Žiemos mėnesienos nak
tį, kada negirdėti paukščių miš
kuose, nes jie yra išlėkę nuo Ka
nados šalčių, Galingasis Manitou 
pasiuntė į žemę būrį angelų, kad 
jie giedotų vietoj paukščių. Jų 
spindėjimas danguje taip buvo 
šviesus, jog aptemdė net žvaigž
des ir indėnų medžiotojų būrys 
nuostabiai klausėsi jų giesmės 
‘Jesouš Ahatanhia” — gimė Jė

zus.
Medžiotojai pradėjo ieškoti 

kūdikėlio ir rado jį neturtingam 
namely, padarytam iš suaižėju
sios žievės. Gražus kūdikėlis ne
turėjo nieko, kas jį šildytų, išsky
rus krąlikų kailiukų sulopytą dra
bužėlį. Bet garbės apskritas vai
nikas. apie jo galvą buvo švieses
nis negu jaunas mėnulis žiemos 
metu. Ir kada medžiotojai prisi
artino prie kūdikėlio, vėl pasigir
do garsi aiški giesmė, giedama 
angelų, “Jesous Ahatanhia”.

Indėnų vadai visoj savo elnių 
kailių aprėdų puikybėj ir su bran
gių plunksnų galvos papuošalais 
susirinko iš toli, atnešdami perlų 
karolius ir geriausius lapių ir Vėb
rų kailius. Jie atsiklaupė prieš 
šventąjį Kūdikėlį ir įteikė savo 
dovanas. Ir vėl pasigirdo angelų 
choras “Jesous Ahatanhia”.

Taip jėzuitai misionieriai patei
kė Kalėdų įvykius indėnams - hu- 
ronams jųjų kalboje prieš dau
giau kaip 300 metų Kanadoje. 
Kliūtis susiprasti buvo netik kal
bos nemokėjimas, bet indėnai nie
kad nebuvo girdėję nei apie pie
menis, nei apie tvartus, nei apie 
karalius. Kristaus istorija ir o gi
mimas buvo papasakotas tokiais 
terminais, kad būtų suprantama, 
papasakojant naudojant indėnų 
kalbą ir jų supratimą apie Didžią
ją "Dvasią arba Monitou, kaip jie 
ją vadindavo.
7 ši indėnų istorija buvo tėvo 
Jean de Brebeuf prie Ste. Marie 
(dabartinis Midland, Ontario pro
vincijoje) sueiliuota į giesmę 1641 
m. Ji buvo giedama pagal 16 šimt
mečio prancūzų melodiją, akom- 
pariuopant indėnų bubnui. Vie
nintelė muzika indėnams ligi to 
laiko žinoma buvo paukščių gie
dojimas, vėjo švilpimas medžiuo
se ir briedžiu maurojimas. Jėzui
tai atratib, kžd ’mdėnų vaikai tū
ri gerus balsus ir juos išmokė pir
mųjų giesmių naujame pasauly 
— ‘‘Jesous Ahatanhia” — Jėzus 
gimė.

1672 m. — 30 m. vėliau — Ka
lėdoms buvo padarytos pirmos 
ėdžios prie Ste. Marie. Jos buvo 
apšviestos daugelio lempų bei 
žvakių ir dekoruotos žaliomis ^ša
kelėmis ir raudonomis uogomis. 
Net ir tie indėnai, kurie skaitėsi 
netikį, ateidavo į koplyčią, ilgai 
stovėdavo ir gėrėdavosi. Nors die
nos buvo šaltos, jie pasilikdavo ir 
prisijungdavo prie misionierių 
maldoj ir giesmėj. Daugelis indė?

nų prieš Kristaus gimimo parody
mą laikėsi rezervuotai ir dvejojo, 
bet jų susidomėjimas šventa mis
terija buvo toks gilus ir švelnus, 
kad, norėdami padrąsinti jų pa
maldumą, tėvai jėzuitai leisdavo 
giedoti kalėdines giesmes ligi Ve
lykų. '

Greitai atšventus pirmąsias Ka-

giesmę, ją sukomponavęs Tėvas 
Brebeuf buvo nukankintas žiau
rių indėnų irokezų, amžinų huro- 
nų priešų. Kankinių šventovė 
Midlande, Ontario prov., ir šian
dien dar tebeturi Tėvo Brebeuf 
ir jo brolių pasišventimo ženklų.

Kanadoj Kalėdų metu indėnų 
huronų giesmė “Jesdus Ahatan- 
hia” yra giedamą ir dabar. Jį. yra 
Kanados liaudies giesrnė ir Jkaipo 
jos reprezentante simbolizuoja 
trejopą palikimą: ji yra parašyta 
hurorių kalba, komponuota pagal 
prancūzų melodijas, o dabar pla
čiai žinoma anglų kalba.

Daugelis kalėdinių giesmių Ka
nadoje yra verstos iš kitų kalbų. 
Jos visos rodo, kaip maldininkai 
ilgisi taikos žemėje ir ieško ra
mybės geros valios žmonėms.

Kanados pirmos Kalėdų gies
mės “Jesous Ahatanhia!” žodžiai:

Tai atsitiko žiemos metu 
kada visi paukščiai 
išskrido.
Jų vieton galingasis 
Girchi-Manitou 
pasiuntė angelų chorą. 
Prieš jų šviesą 
žvaigždės nublanko 
ir nustebę medžiotojai 
išgirdo himną.
Viduje suaižėjusios žievės pirkelės 
buvo rastas 
nuostabus Kūdikėlis.
Suplyšęs drabužėlis 
iš triušio kailelio 
dengė Jo kūnelį. 
Ir kada drąsūs medžiotojai 
priartėjo ~ ' -
angelų giesmė skambėjo: 
Jėzus, jūsų karalius yra gimęs! 
In Excelsis Gloria! ■'

Ievos Simonaitytės autobiografinę 
apysaką “O buvo taip” išleido Valsty
binės grožinės literatūros leidykla Vil
niuje palyginamai dideliu tiražu: 25.- 
000,egz. Knyga 376 pusi. Viršelis ir 
raižiniai V. Kalinausko.

Jaunosios bendradarbės rašo
MELSK MARIJA

Melsk, Marija,
Taikos,

Gelbėk žemę
Lietuvos!

Gelbėk Vilnių
Ir Trakus, >

Ir visus gerus •
Vaikus!

Nijolė Kazlauskaitė (10 m.)

kbj, gyveno senas liūtas, visų žvė- 
ritĮ karalius. Jis buvo geras ir ma- 
1«ris karalius, todėl visi žvėrys jį 
nuoširdžiai mylėjo ir gerbė.

'X-iutas jausdamas artėjant gy* 
venįmo pabaigą, nuliūdęs sušaukė

nią, neužmiršo nė mažojo kiškio 
su judriąja voveraite. Sušaukė 
žvėris į kuopą ir įsakė, kad visi 
gyventų sutikime ir meilėje.

Bet kai liūtas užbaigė savo gy
venimą, žvėrys užmiršo jo įsaky
mą ir lig šiol tvirtesnis skriaudžią 
silpnesnį...

Giedrė šakalinytė (10 m.)
MjjSLSS

1. Pilna trobelė baltų vištelių?
2. Kada geriausias laikas valgyti?
S. Kas lekia bedamų?
4. Du bėga, du veja ir niekuomet 

nepaveja? .
5. Koks akmuo vandenyje*guli?

Mįslių įminimas
1. Burna.. 2. Kai esi išalkęs, 3. Vė

jas, 4. Ratai. 5. šlapias.
Danutė Kazlauskaitė (8 m.)

(Indų pasaka)
Kartą liūto oloje atsirado pelė. 

Naktį, kai liūtas miegodavo, pelė 
tyliai išlįsdavo iš savo urvelio ir 
apgrauždavo žvėrių valdovui kar
čių galus. Ir greitai liūto karčiai 
taip sutrumpėjo, kad jam pasi
darė gėda rodytis savo valdi
niams. Tada liūtas sušaukė pata
rėjus ir pareiškė:

— Kas padės man nusikratyti 
pele, tas bus mano pirmuoju pa
tikėtiniu. 4 '

išgirdęs tokius žodžius, šaka
las (plėšrus žvėris iš šunų gimi
nės, turįs panašumo į vilką ir la
pę) nusilenkė taip tardamas:

Man žinoma, mūsų valdove, 
kad pelė tebijo vieno žvėries — 
katės. Reikia į jūsų olą įleisti ka
tę, ir tada jokia pelė nebedrįs 
lįsti iš savo urvelio:

— Bet kurgi mes gausime ka
tę? — tarė nusiminęs liūtas. — 
Aš nesu girdėjęs, kad mano miš
ke veistųsi tokie žvėrys ...

— Pasikliaukite manim, mano 
pone, — tarė šakalas. — Aš daž
nai būnu gretimame kaime ir pa
žįstu daug kačių.

šakalas sakė teisybę. Tą pačią 
dieną jis nuėjo į kaimą ir, sutikęs 
pažįstamą katę, linksmai jai pa
sakė:

— Ar žinai, kokią laimę siunčia 
tau dievai? Nuo šios dienos tu 
gyvensi mūsų miško valdovo liū
to oloje! Paskubėkime greičiau 
pas jį, jis laukia!

Išgirdusi tuos žodžius, katė pa
klausė:

— O ko man eiti į liūto olą? 
Man ir žmogaus lūšnoje neblogai: 
turiu šiltą kampą, yra daug pe- 
lią...

Tada šakalas paklausė:
— O kas tau gaudo peles?
— Kaip kas? — nustebo katė.

— Žinoma, aš pati.
— ,Va, rhatai, — nudžiugo ša

kalas. — Vadinasi, tau tenka

Negudri katė
ir kiekvieną rytą į tavo stalą bus 
paduodamos riebios laukinės pe
lės ...

— Tai aš galėsiu visą dieną 
nieko neveikti, ir už tai mane 
šers, tūpčios apie mane ir ten
kins visus mano norus?

— Savo valdovo vardu visa tai 
prižadu.

— Jei taip — aš sutinku, — 
nudžiugo katė. — Vesk mane! -f 
Ir ji nusekė paskui Šakalą į 
mišką. - ;. '

Visa įvyko taip, kaip šakalas 
buvo žadėjęs. Katei buvo paskirta 
karaliaus oloje geriausia vieta, ir 
liūtas įsakė žvėrims tenkinti vi
sas katės užgaidas.

Dabar jau pelė nebuvo liūtui 
baisį. Kiekvieną naktį miško val
dovas girdėjo, kaip ji krebždėjo 
savo urvelyje, bet jis miego jo ra
miai: liūtas žinojo, kad kol oloje 
budi katė, pelė neišdrįs išlįsti iš 
savo urvo.

katei labai patiko naujas gy
venimas. Ji nieko neveikė ir tik 
kiauras dienas niurzgėjo ant vi
sų žvėrių:

— Ei, jūs! Duokite man tą! At
neškite aną!

Katė taip išpuiko, kad išdrįso 
įžeidinėti patį liūtą. Tačiau liūtas 
kentė jos įžūlumą, nes kiekvieną 
naktį girdėjo pelę krebždančią sa
vo urvelyje.

Vieną dieną, kai liūtas patrau
kė į kalnus medžioti ir oloje buvo 
visai tylu, pelytė nusprendė, kad 
drauge su liūtu iš olos bus iške
liavusi ir katė. Pelytė iššoko iš 
urvelio, tačiau nesuskubusi žings
nelio žengti, atsidūrė savo priešo 
naguos&C'

Suėdusi pelę, katė atsigulė 
kampe ir ėmė garsiai murkti. Ji 
buvo labai patenkinta: dabar ji 
galės miegoti ne tik dieną, bet it

oloje, tau pataikaus

naktį: pelė daugiau nebedrums 
ramybės liūtui.

Liūtui ir į galvą neatėjo, kad 
katė suėdė jo priešą, ir jis tebe
klausė naktimis, ar nebrazda pe
lė savo urvelyje. '

O katė kaip visuomett šnypštė 
ir purkštė ant žvėrių, gi šakalui 
subraižė savo aštriais nagais visą 
snukį. O kai šakalas apskundė 
liūtui tą piktąją tinginę katę, val
dovas piktai sukriokė:

— Kas išdrįs dar kartą skųsti 
man katę, tas bus amžinai iš
tremtas iš miško.

Praėjo dar kiek laiko, ir liūtas 
pastebėjo, kad pelė nebekrebžda 
jo oloje. Tada jis pasakė katei:

— Matai, kaip tavęs bijo pelė. 
Iš baimės ji net nesubrazda savo 
urvelyje.

Į tai kvaišė tingioji katė atsakė:
— O, aš jau seniai ją suėdžiau.
— Vadinasi, mano oloje nebė

ra pelės? — linksmai sušuko liū
tas. — Jei taip, tai ko tu čia riog- 
sai? Tučtuojau nešdinkis iš čia, 
kol aš tavęs nesutraiškiau!

Ir Hutas taip piktai krioktelėjo, 
kad katė pati nepasijuto, kaip iš
šoko iš olos ir atsidūrė augštos 
palmės viršūnėje.

Išgirdę staugiant liūtą, žvėrys 
atbėgo prie olos, norėdami suži
noti, kas drįso užrūstinti jų val
dovą. Pamatęs savo valdinius liū
tas suriaumojo:

— Mari įkyrėjo ta akiplėša ka
tė! Galite daryti su ja ką norite!

Visi žvėrys puolė prie medžio 
ir, pakėlę augštyn snukius, ėmė 
laukti, ar nenukris jų nekenčia
moji katė.

Kai atėjo naktis ir žvėrys su
migo, katė atsargiai nusileido že
myn. Slapstydamosi žolėje, ji 
ėmė slinkti namo, į kaimą.

Gal būtu katė ir radusi kelią 
į žmogaus lūšnelę, jei didelis pik
tas apuokas, kuris niekados naktį 
nemiega, nebūtų jos pastebėjęs. 
Garsiai suūbavęs, apuokas puolė 
katę, suleido savo aštrius nagus 
ir, nusinešęs į savo lizdą, ją suėdė.

i

rary Latin Motets”, kurį išleido Sum- ’ - j 
my-Richard leidykla Bostone. Leidiny 
yra dar 6 kitų kompozitorių kūriniai.
' II JAV IR KANADOS DAINŲ 
ŠVETE vyks liepos 2 d. Čikagoje. Jai 
paimta Amfiteatro salė, talpinanti 
14.000 žiūrovų. Chorų tuo tarpu yra 
užsiregistrvusių apie 30 su 1.100 dai
nininkų, Ly. tiek, kiek ir pereitoje 
šventėje.

PUNSKO VIDURINĖS MOKYKLOS 
mokytojas Stoškeliūnas, baigęs Vytau
to'D. universitetą Kaune ir turėjęs 15 
m. mokytojo praktikos, perkeltas i 
Vidugirių pradžios mokyklą, o jo vie
ton atkelta į Lenkiją* repatriavusi Vil
niaus pedagogiųio instituto II kurso 
studentė Aleksįūtė. .

Vaikų knygų konkursas; kultūros 
ministerija ir Valstybinė grožinės l t?- 
ratūros leidykla Vilniuje paskelbė 
konkursą vaikų knygoms sukurti. Kųn- 
kursas iš trijų dalių: pirmąją gninę 
sudaro grožinės literatūros knygo vi
dutinio mokyklinio amžiaus vaikais 
.-(apysaka ar apsakymų rinkinysįflra- 
brėžtinai pažymėta, kad kūrinyje “turi 
atsispindėti komjaunuolių, pionierių, 
moksleivių gyvenimas, komųniąUnęs 
moralės principai, tautų dcaugysiė. 
Premijos skiriamos: 10.000, 5.000. ir 
3.000 rbl. Antroje grupėje ieškoma 
beletristinė knygą, kurioje moksleiviai: 
būtų supažindinami Su s?o("nmečlb 
planu ir kitais, “pasiekimais” Premijos 
tokios pat, kaip pirmoje gruaėje: 
ėioje grupėje 10.000 ir 5.000 rublii} 
bus premijuotos pjesės, taip pat Su 
•aiškiomis tendencijomis. Ė.

. IGNO JONO' PADEREWSKIO, pa
saulinio garso lenko pijanisto ir kom
pozitoriaus gimimo 100 mėtų sukaktis, 
išpuolė lapkričio 6 d. Lenkų spauda 
jį plačiai paminėjo. Kaip pasaulinio 
vardo žmogus atsistąčiųsios Lenkijos 
.jis buvo pakviestas pirmuoju rninist?- 
nu pirmininku ’ ir užsienių reikalų mi- 
misteriu. Jis vadovavo lenkų delegaėįl 
-jai Versalio taikos konferencijoje ir jp 
įtakos JAV prezidentui Wils'onui’ dėka 
net į taikos.sutartį buvo įrašyta, kad 
Lenkija turibūti laisSa įr nepriklaūsd

ISiOjiB. Paderewskis pastatė Kroku
voje 'paminklą Žalgirio mūšiui paminė
ti— ant augšto piėdestaio Jogaila rai
tas, prieš jį žemiauVytautasstpviį'ij 
kautynių vaizdų reljefai iš šonų. ' ;

JAV UKRAINIEČIŲ STUDENTO 
ORGANIZACIJŲ SĄJUNGA paskelbė 
vajų sukurti fondą ukrainistikos ka
tedrai kuriame nors JAV universitete 
įkurti. Studentų iniciatyvą paj&pė ir 
JAV ukrainiečių kongreso vykdomasis 
komitetas. ’

■y • '■

SPECIALIAI
PADARYTAS

■

MOLSON’S BREWERY (ONTARIO) LTD. - 
INDERENpĘNT BREWERS SINCE 17B|
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DŽIUGIOS KRISTAUS GIMIMO' ŠVENTES ♦ 
IR LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ 
visiems klijentams ir pažįstamiems linki

Kanądos didžiausias urmo kainomis 
išpardavimas.

LINKSMŲ KALĖDŲ 
IR LAIMINGŲ 
NAUJŲ METŲ 
lietuviams klijentams

Europietiškos duonos gamintojai — 
klauskite visose maisto krautuvėse.

2 FRASER AVE., 
TORONTO 

Telef. LE. 6-1196.

Savo mieluosius klijentus
ŠV. KALĖDŲ ir
NAUJŲJŲ 1961 METŲ PROGA 
sveikinu linkėdamas sėkmės

JONAS V. MARGIS, Phm.B.
“MARGIS DRUGS”
Telefonas LE. 5-1944, Toronto, Ontario 
408 Roncesvalles Avė., kampas Howard Park Ave.

V. LASTAUSKAS
WALTER BARBER SHOP
874 College Street, Toronto

466 BATHURST ST., TORONTO

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ IR 
SĖKMINGŲ 1961 METŲ 
linkime savo maloniems klijentams, 
prieteliams ir visiems pažįstamiems

Mielus pirkėjus bei prietelius 
sy. KAŲĖDŲ IR NAUJŲ METŲ proga, 
nuoširdžiai sveikina . . j t

JULIUS MILIUŠAS
MONTROSE BUTCHER & GROCERY 
1006 Dundas St. W., Toronto, 
Telefonas LE. 1-9714

K. ARDAVIČIUS
. •: S*-’' '' ■ 1 ■ f

'' 5 VYR. ir MOT. DRABUŽIŲ SIUVĖJAS
2102 Dundas St. W. Tel. LE. 3-2220

Miėlus klijentus sveikinu .
ŠV. KALĖDŲ IR NAUJŲ METŲ PROGA

KALĖDINAl SVEIKINIMAI LIETUVIAMS

ENCHIN
LEATHER SUPPLIES LTD.

S V. KALĖDŲ IR NAUJŲ METŲ proga 
sveikiname visus savo 
klįjęatus, draugus ir pažįstamus

BALTIC EXPORTING CO
S. ir A. KALCZAI • 
849 College Street, Toronto

ZUZANA ir BRONIUS ŠCEPANAVICIAI
REGINA ir DOVAS BENDIKAI

COURTLAND PACKERS CO

KELIONĖ BETLĖJUN

A. BERESNEVIČIUS
VYR. IR MOT. DRABUŽIŲ SIUVĖJA?

(tarp’Dovercourt Rd. ir Lisgar St.)

nusizemi-

DOMĄ HAIRSTYLING

KALĖDINIAI ŽENKLAI KALBA Lietuvių Kredito Kooperatyvo^

Mieliems savo Klijentams ir Bičiuliams

Prano Barausko
DRAUDIMŲ AGENTŪRA

1132 BUNDAS ST, W., prie Ossingtono

1002 DUNDAS ST. W.

Čia gausite geriausius patiekalus

Vidurinių amžių menininkai vaiz
davo miegantį Jessę, iš kurio šo
no auga medis, savo šakomis vaiz
duojąs, gimines, vedančias i Kris-

1618 BLOOR ST. W., tel. LE. 3-2904

1299 Dundas St. W., Toronto

SV. KALĖDŲ IR NAUJŲJŲ METŲ proga 
sveikiname visus savo. gerb. bičiulius ir pažįstamus-;

išsinuomoti 
varžovų, ne-

Kalėdų nuotaikai labėi tinka 
prakartėlė. Ji apčiuopiami vaiz
duoja BetlėjaUS paslaptį, įkurda
ma Kristaus gHrtimo tikėdvę. Jos 
kalba yra tiesioginė ir labai■ <su-

pr itmonvorRaosiSlu formoj.
Dor iiondien rusipirkite pokytį H savo 

voHHnės ir pomot'^ito, koip jie ir jums 
gates padėti. Jūs HtUcrųju busite DOtenkin- 
tl taip podorę.

lai, kaip ptotkėlė, eglutė/?.' rei
kalingi paaiškinimo, kodėl jie sie
jami su Kristumi, tai prakartėlė 
prabyla pati ir tai pakankamai 
aiškiai kalba net vaikui, šeimoje 
ji kalba anie Betlėjaus Kūdikį, 
ateinantį šin gyveniman, kurio 
saugojimas bei skleidimas paves
tas kiekvienai šeimai. Aikštėje 
primena ji praeiviams didįjį Pak
tą. paliečiantį kiekvieno žmogaus 
likimą. Bažnyčioje kviečia ji vi-

ralysčių: karališkoji priėmimų są- 
lė buvo tvartas, karališkasis sos
tas —prakartė, baldakimas — 
palubės voratinkliai, šiltas mėšlo 
garas — smilkalas, rūmų didikai 
— du suvargę benamiai keleiviai.

Šio karališkojo įpėdinio kara
lystė nuo pat pradžios nebuvo pa
naši į kitas ikišiol žinomas kara
lystes; iŠ trijų tvarto dvariškių 
vienas atstovavo skaisybę, kitas 
neturtą, ir visi trys 
nimą ir.nekaltūmą. Lygiai už sep
tynių mylių į Šiaurę spindėjo Be
rodo Didžiojo paauksinti rūmai, 
kur skaistybė buvo negirdėtas žo
dis, kur neturto buvo bijomasi, o 
nusižeminimas ir tyrumas reiškė
si grasinimais tėvo gyvybei, sū
nų žudymu, svetimoteriavimu, iš
tvirkimu. Skirtumas tarp šiųdvie
jų rūmų glūdėjo ne tvarto tvaike 
ir aukse, o jų moraliniuose bruo
žuose. ; , . ,

' Su Kalėdų eglute ateina ir Ka
lėdų senelis. Jis yra dovanų da
lintojas vaikams, jų džiugintojas, 
drąsintojas. Jo dovanos yra ap
čiuopiamas vaikų džiaugsmas, su
keliamas Kristaus Gimimo šven
tės proga. Jis yra tęsinys tos pa
čios krikščioniškosios meilės,, iš
reiškiamos plotkelės laužymu, do
vanų pasikeitimu ir pan. Vaikų 
pasaulin ta meilė ateina dovanų 
pavidalu per legendinio Kalėdų 
senelio rankas. Krikščionišku po
žiūriu būtų prasmingiau, jei dova
nos ateitų forma, kuri būtų arti
miau susieta su Kristumi. Kaikur 
bandoma pakeisti Kalėdų senelį 
Vaikeliu - Jėzuliu. dalinančiu do
vanas. tačiau kol kas be žymesnės 
sėkmės. Vakarų Europoje daug 
kur vietbjė Kalėdų senelio pasi
rodo šv.' Nikalojus vyskupo dra
bužiuose — Saint Nicholas, kitur 
vadinamas Santa Claus. Jis yra 
šventasis, vyskupas, kadaise pasi
žymėjęs dideliu labdaringumu, 
kurį jis skleidžia ir dabar Kris
taus vardah. Deja, jis liko nu- 
krikščionintas.^o vyskupiška su
tana tapo pasaulietišku raudonu 
apsiaustu, o mitra - kepure. Ame
rikos ir kitų žemynų vaikai tiki, 
kad jis atvyksta iš šiaurės poliaus 
ir neįžiūri ryšio su Kristumi, nes 
nesudaro įspūdžio, kad atvyksta 
Jo vardan. Kalėdinių eglučių pro
ga, kur pasirodo Kalėdų senelis, 
reikėtų jam rodytis kaip gimusio 
Kristaus pasiuntiniu.

Prie Kalėdų priklauso ir eglu
tė. Su viršūnės šviesia žvaigždė, 
su šviesomis bei papuošalais ant 
šakų ji sudaro šviesią nuotaiką. 
Jos žvaigždė primena keliaujan
čius tris išminčius Betlėjun, nors 
mums ji yra ženklas, rodąs į Kris
tų kaip mūsų gyvenimo vadovą. 
Nuo pat užgimimo iki mirties Jis 
turi nušviesti mūsų kelią, nes Jis 
pats yra šviesa, kurios spinduliais 
gaivinamos ištisą gyvenimą. Ji 
niekad negęsta, neišblėsta — yra 
pastovi, nuolatinė, amžina. Ji kaip 
eglutė, žaliuojanti žiemą ir vasa
rą, rudenį ir pavasarį. Tuo ji iš
reiškia džiaugsmą, panašiai kaip 
vaiski dienos šviesa ir kaip gaivi
nanti pavasario žaluma.

Labai galimas dalykas, kad eg
lutė buvo žinoma jau prieškrikš
čioniškais laikais, kad ji buvo su
sijusi su pagonišku tikėjimu, bet 
šiandieną ji yra pakrikštyta ir 
įjungta kalėdinių ženklų eilėn. 
Dabar ji žinoma daugelyje kraštų. 
Vargu juose rasi krikščionišką 
šeimą Kalėdų metu be eglutės. 
Papročių tyrinėtojai sako, ji atsi
radusi Vokietijoj, kur ją pirmą 
kartą panaudojusi Kalėdoms gra
fienė Brieg 1611 m. Kiti gi tvir
tina, kad ji buvusi žinoma 16 š. 
vidury pvz. Freiburge i. Br. Kai- 
kurie jų eglutę siedina su vadina
mu Jessės genealoginiu — kil
mės medžiu. Jessė buvo S. Testa
mento karališkosios šeimos patri
archas, iš kurio giminės, įskaitant 
Dovydą, kilo Marija ir Kristus.

Sveikiname visus lietuvius su
ŠV. KALĖDOMIS IR NAUJAISIAIS METAIS

1129 DUNDAS STREET WEST (Lietuvių Namai) 
Telefonas LE. 2-8723, Toronto

linksmų gy, IR
laFmINgų'Saujų' metų
mieliems klijedt^ns Mpažįstamiems įinki

geriausi mokėjimai lietuviamsc 
ŠVENČIŲ PROGA

LINKSMŲ ŠV: KALĖDŲ IR 
LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ

ROPE CONSTRUCTION CO. LTD.
4 Twyford Road, Toronto.

Sveikiname -mielus, bičiulius, . t-,
pažįstamus ir klijentes
ŠV. KALĖDŲ IR NAUJŲ METŲ PROGA

(Atkelta iš 1 psl.) 
asmens nusiteikimą apdovanota
jam.

Toliau gyvenantiems yra sun
kiau pasikeisti dovanomis. Vietoj 
jų, o kartais ir su jomis, daugely 
kraštų yra vartojamos specialios 
sveikinimo kortelės bei atviru
tės. Jomis pasikeičiama kalėdi
niais linkėjimais bei sveikinimais. 
Šio pasikeitimo prasmė yra ta pa
ti, kaip ir dovanomis. Popieris su 
vaizdu ar be jo yra ženklas, iš- 
reiškiąs Kristaus meilę, kuri turi 
sklisti į visas širdis, šis ženklas 
pats savyje yra nedidelės vertės, 
bet jis šimteriopai padidėja išei
damas iš siuntėjo rankų, nes jin 
sudedamas geros valios, Širdies, 
bičiulystės pareiškimas. Jis pasie
kia adresatą kaip atstovas artimo 
asmens, atnaujinančio savo ryšį 
su sveikinamuoju Kristaus gimi
mo šventės proga, akinančia atsi
naujinti krikščioniškoj meilėj.

do.' Jei Lukas būtų turėjęs galvo
je, kad užeigonniekas nebegali 
įsisprausti, būtų užtekę tiesiai pa
sakyti “nebebuvo vietos’1: Bet jis 
sakomiems”. Tai netiesioginis 
priminimas aplinkybės, kad'Mari- 
ja netrukus laukė kūdiki& ‘Kai
šam tai gali atrodyti plonybė, bet 
tikrumoje taip nėra. Bėtlėjuje 
Juozapas neabejotinai tūrėjo pa
žįstamų ar net giminių, kur būtų 
galėjęs prisiglausti; nors miestelis 
ouvo perpildytas, vis jau būtų ga
lima buvę rasti kampą tokiem' 
kukliem žmonėm. Juk kai šimtai 
tūkstančių maldininkų suplauk
davo Jeruzalėn Velykų šventėms, 
miestas būdavo nemažiau perpil
dytas kaip Betlėjus gyventojų su
rašymo metu, ir visi šiaip taip ras
davo nakvynę. Bet paprastai tokio 
antplūdžio atvejais net paprasti 
privatūs vieno kambario nameliai 
būdavo lygiai perpildyti kaip ir 
Vieši bei užeigos; nelikdavo nė 
vieno privataus kampo. r-tJ Todėl 
lengva suprasti, kodėl Lukas sa
ko “jiems nebuvo vietos”:; Mari
jos laibas buvo arti ir jai-labiau- 
siai reikėjo nuošalumo. ' h .

‘Jiedviem ten bpsant atėjo jai 
metas gimdyti; ir ji pagimdė 
pirmgimį savo sūnų. Ji suvystė jį 
vystyklais ir paguldė prakertėję”.

* Minima tik prakartė, bet žinant 
to meto gyvenimą, iš to aiškiai 
matyti, kad turima galvoje tvar
tas, kuris anuomet reiškė grotą 
ar nedidelę olą, iškirstą kalvos šo
ne prie miestelio. Palestinoj tokių 
olų, naudojamų šiam reikalui, ga
lima matyti ir dabar prie sodybų. 
Tvartas, kurį susirado Juozapas 
su Marija, buvo galbūt ir dalies 
gyvulių užimtas; ten greičiausiai 
buvo tamsu ir nešvaru, bet nuoša
lu, toliau nuo miestelio, ir todėl 
ramu. To ir užteko kūdikio lau-

tvarte: neturtas jo legalaus tėvo, 
kuris neturėjo 
kambariui esant
kaltumas motinos, kuri norėjo su- 
įaukti jo jąukioj ramybėj.

Tarp archeologinių liekanų iš 
Kristaus gyvenimo, šis tvartas tu
ri seniausių ir patikimiausių liudi- 
ninkų,- neskaitant Evangelijos, 
šalia netikrų — apokrifinių raš
tų, išgražintų legendiniais atau
dais, kankinys Justinas, palesti
nietis, antrajame amžiuje rašo: 
“Kūdikis gimė Betlėjuje; Juoza
pas negavo vietos miestely ir ap
sistojo vienoj oloj'netoli mieste
lio; ten dar tebesant, Marija su
silaukė Kristaus ir paguldė jį pra- 
kartėje ...” Ir Origenas pirmoje 
trečiojo amžiaus dalyje kalba apie 
olą ir prakartę, primindamas pla
čiai žinomą tradiciją ‘tose vieto
vėse ir tai net tų, kurie yra ne Šio 
tikėjimo”. Dėlto ir Konstantinas, 
remdamasis šia tradicija, 325 m. 
įsakė toje vietoje pastatydinti di
dingą baziliką, kuria 333 m. gėrė
josi Bordeaux piligrimas, kuri pa
liko neliesta persų invazijos 614 
m. ir kuri dar ir dabar tebestovi...

nauja;
■ KARALYSTĖ . <

Taip Marija pagimdė “pirmgi
mį sūnų”, kuris, kaip skelbė an
gelas, paveldės “Dovydo, jo tėvo, 
sostą”. (Žodis “pirmagimis” heb
rajų kalboje turi specialią teisi
nę prasmę — jis turėję būti au
kojamas šventykloje). Bet busi
moji Naujagimio ^karalystė — 
bent pirmaisiais rėiškiniąis — la-

(Atkelta iš 1 pust) 
bai sunki, nes apylinkės keliai ne
buvo kaip anie gerai prižiūrimi, 
tiesti romėnų, kurie buvo žinomi 
jų meisteriai; jie buvo tokie pras
ti, kad kupranugariai ir asilai vos 
ne vos galėjo judėti. Be-to, šio su
rašymo metu, jie turėjo būti la
biau perpildyti judėjimo, žmonių 
ir gyvulių, ir todėl sunkesni ke
liauti. Musų keliautojai galėjo tu
rėti nedaugiau kaip vieną asilą 
ryšuliams su maisto atsarga — 
vieną iŠ tos pačios rūšies asilų, 
kurie dar ir dabar matomi Pales
tinoje judančios kupranugarių 
vilkstinės priekyje arba pėsčiųjų 
keliauninkų grupės užpakalyje. 
Tris ar keturis šios kelionės su
stojimus jie gal praleido pažįsta
mų namuose, o gal viešose užei
gose su kitais keliautojais, kur 
miegojo naktį ant žemės su asi
lais ir kupranugariais.

Pasiekus Betlėjų, padėtis dar 
pablogėjo, šis mažas miestelis bu
vo taip perpildytas, kad vietos ne
bebuvo net ir karavano užeigoj 
— gal toj pačioj, kurią Chamaa- 
mas prieš kelis šimtus metų buvo 
pastatęs. Apaštalas Lukas vadina 
ją “užeiga”, bet jokio panašumo 
tarp jos ir dabartinių, kad ir pras
čiausių, miesto užeigų.nėra; Anų 
laikų karavaninė užeiga buvo la
bai panaši į moderniąją Palesti
nos užeigą, vadinamą “Khan”. Tai 
nedidelė keturkampė aikštė, ap
tverta keturiom augštom sienom, 
su-vienu įėjimu. Kartais, pagal 
vieną iš šių sienų ėjo kolonada, 
kuri kartais buvo padalinta į vie
ną didoką kambarį ir du mažes
nius. Tai ir buvo visa užeiga ar 
“būstinė”; gyvuliai suguldavo vi
dury aikštės po atviru dangum, o 
keliautojai, jei būdavo vietos, il
sėdavosi prieangyje arba didžiaja
me kambary, jei ne, tai praleis
davo naktį kartu su gyvuliais. Už 
mažesniuosius kambarius papras
tai buvo imamos neįmanomos kai
nos. Ir taip tarp šio triukšmo gy
vulių ir žmonių, vieni pirko ir 
pardavinėjo, kiti meldėsi, treti 
dainavo, ketvirti miegojo, penkti 
valgė, šešti šiaip sau ilsėjosi. To
kioj nešvaroj ir tokiame tvaike, 
kuris įprastas ir šių dienų Pales
tinos* beduinų stovyklose, vienas 
gali gimti, kitas mirti.

“JIEMS
NEBUVO 
VIETOS”
Lukas sako, kad kai Marija su 

Juozapu atvyko Betlėjun, “jiems 
nebuvo vietos užeigoje”, šis pasa
kymas yra sudėtingesnis nei atro-

sus dalyvius naujai Aukai, vedan
čiai nuo Betlėjaus per Golgotą į 
Prisikėlimą. Apie šiuos didžius 
dalykus prakartėlė kalba nuosta
biu savo parastumu, priminda
ma, kad gyvenimo vertingumą su
daro ne išpūsta garbė, o didvyriš
ka auka, įkvėpta krikščioniškos 
meilės.

Kalėdinės prakartėlės idėja ki-

kiančjai motinai.
ŠLAITO
OLOJE 1 '
Kada jiedu pasiekė Betlėjų,. ir 

pamatė žmonių minias, nutarė ap
sistoti nuošalioje Šlaito oloje, kol 
užsiregistruos ir sulauks kūdikio, 
nes Marijai laikas artėjo. Juoza
pas parinko, matyt, kur jaukesnį 
bei švaresnį kampą, paruošė šva
resnių šiaudų guolį ir sudėjo 
maisto ryšuliukant prakartės pri
tvirtintos prie senos ir jautėsi ap
sistoję. šie paprasti keliautojai 
daugiau patogumų šioj vietoj tų 
laikų Palestinoj ir nesitikėjo, juo
ba, kad jiedu patys pasirinko gy
vuliams skirtį olą. -

žodžiu, neturtas ir nekaltumas 
buvo motyvas,: kodėl Jėzus gimė

FAKlAUSKfTt SAVO GYDYTOJO 
AR VAISTININKO \ .

ČESNAKAS YRA SVEIKA
PMTNGVINA nemalonias slow «■ NUŠA
LIMO SKAUSMUS. PADEDA jums Hsileikyti 

Per amžius milijonai 
žmonių naudojo česnokę dėl sveikatos, ti
kėdami jo gydomojo ir sustiprinančio ga
lio. česnakas yra natūralus antiseptinis 
vaistas, kuris apsaugo kraujo sistemg nuo 
neivorumų

Dauguma naudojančių jj Vertindavo kai
po lengvinanti artričio ir reumatizmo skaus
mus. Adams Pear les Garlic (česnakas) turi 
savyje salicylamide — išbandyto skausmų 
palengvintojo. Gryno česnako alyva yra H- 
troukta ii česnako galvutės ir šitokioje su
koncentruotoje formoje gaunate viskg, kg 
i»s veiksmingas augalas teikia. Adams Gar
bę Peories (česnakas) yra be kyapo ir be

lo Italijoj 13 š. Jos autorių ir 
skleidėju laikomas šv. Pranciškus 
Asyžietis, kuris su savo dvasiniais 
broliais ją plačiai išgarsino. Pra
kartėlė patiko netik žmonėms, bet 
ir menininkams. Netik liaudies, 
bet ir išprusę skulptoriai ėmė 
kurti atitinkamas figūras’ bei sti
lizuoti pačias prakartėlės, teikda
mi joms ir poetinio atspalvio^ ku
ris pajudina ir žiūrovo jausmus.

Apskritai, visi kalėdiniai ženk
lai yra būdingi savo konkretu
mu, kuris pajėgia prakalbėti į 
žmogaus širdį. Tai suteikia Kalė
dų misterijai ir gyvumo, ir iškil
mingumo, ir meilumo. Be jų Ka
lėdos būtų labai skurdžios, racio
nalios, nepatrauklios. Patirtis ro
do, kad jie yra reikalingi. Jei gy
venimas juos sukūrė; tai dėlto, 
kad žmogų s j aute reikalą išsaky
ti mįslingąjį “ Kristaus Gimimo 
šventės turinį konkrečiais ženk
lai? ir padaryti ją gyvenimiška. 
Ateityje jų gali atsirasti daugiau 
ir tai visai naujų. Kiekvienas lai
kotarpis tu r i savo išraišką, ir to
dėl ių atsiradimas būtų visai na
tūralus dalykas. Svarbu tik, kad 
jie būtų krikščioniški ir nenutol
tų nuo pirminio savo turinio — 
Kristaus. Dabartinėje idėjų kovo
je tokia linkmė reiškiasi gana 
stipriai, ir krikščionims tenka bu
dėti. kad kalėdiniai ženklai nebū
tu iškreipti ir nuprasminti.

• - .

LINKSMŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ
IR LAIMINGŲ 14ąUJŲ METŲ *
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Gruodžio 8 d. švedų didžio;

kurie nušviečia naujausius

Kūčios— Savaitės įvykiai
sipsnlus Rygos ra 
alio 17) Mazulins i POLITINIAI ĮVYKIAI ŠIUO METU NESIRIKIUOJA KALĖDŲ 

NUOTAIKON. Užuot nurimę’bei stiprinę taiką, jie kelia vis didesnį 
ginklų žvangėjimą. Tokie kariniai židiniai yra susidarę: Laose, Kon
ge,Alžerijoj, Kuboj, Etiopijoj, Nepalyje.

LAOS krašte, pietryčių Azijoj, kovos tarp šiaurinės ir pietinės 
srities vyksta jąų senokai. Jos dar nepasiekė JT, tačiau savo svar
bumu nėra menkesnės už Kongo ar kitus įvykius. Sovietų ir vaka: 
riečių interesai kertasi ir tenai, šiaurinė Laos dalis jau kuris laikas 
yra komunistų Pathet Lao sąjūdžio rankose, o pietinė dešiniųjų, va
dovaujamų gen. Phoumi Nosavan. Komunistus remia Sov. Sąjunga, 
Kinija ir š. Vietnamas, o deši-«-------------------------------------—
niuosius — JAV. Sostinėje Vien- ” ” 
tiane buvo kilęs sąjūdis, vadovau
jamas kunigaikščio Souvanna 
Phouma, siekiąs išsivadavimo iš 
didžiųjų įtakos ir neutralumo. Jis 
buvo radęs paramos kaikuriuose 
daliniuose ir bandė sudaryti su
dėtinę vyriausybę, kurion įeitų ir 
komunistų ir dešiniųjų atstovai. 
Komunistai buvo sutikę, tačiau 
dešinieji, turį savo karines pajė
gas pietuose, nesutiko, nes šiame 
bandyme įžiūrėjo klastą, vedančią 
i viso krašto sukomunistinimą. 
Neutralumo siekianti vyriausybė 
tokioje būklėje neišsilaikė, ir jos 
vadovas kunigaikštis Souvanna 
su keliais bendradarbiais pabėgo 
Kambodijon. Dešiniųjų kariniai 
daliniai įsiveržė sostinėn Vientia
ne, ginamon komunistinės kariuo
menės ir vadovaujamos kpt. Kong 
Le. Po kruvinų kovų dešinieji už
ėmė miestą, išstūmę komunistus 
r- netolimas džiungles. Ar tai ga
lutinis laimėjimas, peranksti 
spręsti? nes šiaurinėj Laos daly 
komunistai turi stiprių pajėgų, 
kurias remia ir ginkluoja Sov. 
Sąjunga. Kinija gi pareikalavo 
amerikiečius tuojau sustabdyti sa
vo paramą dešiniešiems arba susi
durti šu kiniečių pajėgomis. Jei 
šis grasinimas' bus įvykdytas, La
ose pasikartos Korėjos karas. 
Pietryčių Sąjunga, kuriai priklau
so nekomunistiniai kraštai, tam 
yra pasiruošusi. Kol kas Laose su
daryta legali vyriausybė, vado
vaujama Boun Oum. Ją palaiko ir 
karalius ir išlikusių seimo atstovų 
dauguma. ’ j

KOVA DĖL KONGO
Lumumbos suėmimas sukėlė 

naujas painiavas. Jo šalininkai, 
Įsitvirtinę Orientale prov., netik 
paskelbė atsiskirią nuo Leopold- 
villės centrinės vyriausybės, bet 
ir perimą viso Kongo valdymą. 
Premjeru pasiskelbė A. Gizenga, 
biivęs Lumumbos vicepremjeras 
ir apie tai jįrąngšė JT Saugumo

smulkiai tikrinusi MVD tuojau 
įtarė, kai vienam siuntiny buvo 
rastas foto aparatas. Vienas agen
tų -P. Petrovičs sudarė planą vyk
ti švedijon ir ten susekti taria
mai veikiančių latvių šnipų orga
nizaciją. Jis pats, pasivadinęs Pu- 
ėhovu, vadovavo “turistinei” gru
pei.

Mazulinš užduotis buvo trejo
pa. Jis turėjo pasimatyti su savo 
korespondentu ir jį išaiškinti. Po 
to užmegšti santykius su vienu 
knygų leidėju ir jj prikalbinti 
leisti Stockholme laikraštį, kuris 
pamažu, pradėtų palankiai rašyti 
apie sovietus. Be to, jis turėjo iš
tirti, kur spausdinami latvių pa
bėgėlių leidiniai ir kaip būtų ga
lima susabotuoti jų tolimesnį lei
dimą. Jis mėgino, tačiau nesėk-

jį keletą ka
akai, ar mieli vaikai

šinėjimą su Vakarais ir ke
liones į užsie: * 
mos žinios p 
raščių Dagens Nyheter ir 
Svenska Dagbladet. ELI.

Visom sovietinių turistų gru
pėm vadovauja slaptosios polici
jos (MVD) agentą!, o pavieniai tu
ristai gauna iš anksto nustatytos 
slaptas užduotis, kurios turi būti 
įvykdytos kelionėje, švedijon at
vykstą “turistai” privalo stebėti 
tiek švedų gyvenimą, tiek čia įsi
kūrusių estų, latvių bei lietuvių 
pabėgėlių veiklą- Taip pareiškė 
buv. Rygos televizijos režisierius 
Janis Mazulins, šiomis dienomis 
gavęs politinio pabėgėlio teises 
Švedijoje. Jis pats atvyko kaip 
MVD agentas turistiniu laivu 
“Latvija” spalio mėn. Dar Ry
goje, bedirbdamas televizijos stu
dijoje, jis turėjo pranešinėti apie 

’ savo bendradarbių politinį pati
kimumą, o ypač sekti vieną iš 
Olandijos sugrįžusį tautieti- Toje 
pačioje studijoje buvo šeši tokie 
agentai, kurie dalinai turėjo ir 
vienas kitą stebėti. Nors tos už
duotys buvusios slaptos, tačiau vi
si bendradarbiai tai puikiai jautę. 
Nesutikti būti agentu reikštų tuo 
pačiu tapti Įtartinu, netekti dar
bo ir “pranykti” kur nors Sibiro 
stovyklose. Taip atsitikę ir žino
mam latvių filmų bei televizijos 
vaidintojui Avensui, kuris, atsė
dėjęs metus Vorkutos koncentra
cijos stovykloje, sugrįžo MVD už
verbuotas.

Į užsienį išleidžiami “turistais” 
tik kuo nors jau anksčiau nusi
pelnę. “Ypatingas užduotis” jie 
gauna paskutinę akimirką. Iš
vykstant visa grupė gavo smul
kius nurodymus, kaip elgtis Šve
dijoje: neparodyti niekur jokio 
susidomėjimo, nemegzti jokių 
draugiškų ryšių su švedais, ne
priimti knygų ar laikračių, neiš
keisti jokių atsivežtinių daiktų. 
Papildomų.* nurodymų suteikusi 
sovietinė ambasada Stbckholme.

Dar Rygoje Mazulins turėjo 
palaikyti ryšį laiškais su pabėgė
liais Švedijoj*, ypač su vienu me
nininku, kuris, tikėdamas gauti 
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KLB Krašto Valdyba ruošia l9^Tmetu
Bendruomenės veiklos planą

I960. XII. 13. posėdyje KLB|di su sporto, žaidimų ir menine 
Kr. v-bos pirm. St. Kęsgailą visų j programa. KLB Kr. y-ba parems 
pirma painformavo apie žygius 
ryšium su kolonijalizmo panaiki
nimo klausimu Jungtinių Tautų 
organizacijoje. Būtent: Politinis 
komitetas, kaip anksčiau buvo nu
tarta, paruošė promemorią ir jai 
pasiųsti lydraščius, kuriuos Kr. 
v-bos prezidiumas išsiuntinėjo 83 
delegacijoms prie Jungtinių Tau
tų. Be to, Kr. v-bos prezidiumas 
KLB apylinkės išsiuntinėjo kolo
nijalizmo panaikinimo klausimu 
aplinkrašti ir medžiagą bei adre
sus valstybių, kurioms patarė pa- 

z siųsti savo pasisakymus. Pirmi
ninkas pasidžiaugė, kad dauguma 
apylinkių i tai gyvai atsiliepė ir 
padarė, ką tiktai galėjo. Šiuo rei
kalu buvo painformuotas VLIKas 
ir LLKas.

Svarstant Geležinio fondo rei
kalą, Įgalioti v-bos.nariai dr. J. 
Šemogas ir G. Rukšėnas, tarėsi su 
advokatu. Iškilo čarterio klausi
mas. V-ba nusistatė KLB-nei iš
rūpinti čarteri, tuo pačiu juridiš
kai Įteisinant ir Geležini fondą. 
• Pirmininkas referavo ir 1961 
m. Bendruomenės veiklos planą, 
kurio kaikurie punktai turėtų 
įgauti ir permanentinę prasmę. 
Nors planas bus paruoštas tiksliai 
ir konkrečiai formuluotas, bet jau 
dabar verta suminėti kaikuriuos 
punktus:

' 1, Paskirti spaudos platinimo 
mėnesi, gruodi ar sausi, kurio me
tu apylinkės valdybos nariai ap
lankytų visus savo kolonijos lie
tuvius ir paragintų, kas neprenu
meruoja, užsiprenumeruoti lietu
viškų laikraščių.

2. Įpareigoti* kad i Mokytojų 
dienas atvyktų bent vienas apylin
kės mokytojas.

' 3. Suorganizuoti Jaunimo rate
lius ir baigiant mokslo metus su
ruošti apylinkės jaunimo sąskry-

Čia pateikia- 
ntos iš dien- čiovui ir jam išdėstė savo pabė

gimo motyvus. - . .

no mirties nebesą masinių išvež 
mų, tačiau jaunimas nevi savam 
riškai gabenamas į Rytus kaip p

deportuotųjų sugrįžo, tačiau dau
giausia dvasiškai ir fiziškai palię-

grantų iš Rytų. Ir jie esą ųepaten- 
kinti, tik to nenori parodyti es
tams, latviams ir lietuviams. Yię- 
HU žodžiu, represinės priemonės

duotis. Korespondentas pasirodė 
visiškai nesidomįs rusų karo ba
zėmis, tik ikonomis. Leidėjas at
metė viliojantį pasiūlymą rašyti? kaip anksčiau. . ' : 
. ; :. j ’ ; ’ * ! <

Italai meldžtasi už Lietuvą '
Mūsų specialaus korespondento Romoje .

spaudą. Jie yra tikrieji ir aiškiau
si liudininkai prieš baisųjį, visą 
neigiantį ateizmą ir materialistinį 
komunizmą, kuris, visur, kur tik 
įsigali, neša vergiją^ ir siaubą”.

Toliau dienraštis duoda plačias 
ištraukas prel. L. Tulabos pa
mokslo tema “Krikščionių parei
gos Tylos Bažnyčiai”, kuriame 
prel. priminė klausytojams 1956 
m. lietuvių-kunigų Sibire laišką 
šv. Tėvui, kur jie taip gyvai liu
diją savo, tištikimybę Kristui ir 
Bažnyčiai. Visų pareiga pažinti 
komunizmą ir jo siekius, .kas lą- 
bai aktualu Italijoje,' kur tiek 
daug žmonių neturi jokio supra
timo apie komunizmo pavojų. Ki
ta. pareiga — melstis už kenčian
čius brolius ir jiems padėtu nuo
lat keliant jų kančias tarptautinia
me forume. : 5’

Po pamaldų kardinolas Lercaro 
priėmė. lietuvius savo rūmuosė, 
pavaišino vakariene ir pareiškė 
savo giliausią užuojautą Lietuvai.
; 3. XII. lietuvių šv. Kazimiero* 
kolegijoje Romoje Įvyko pirmųjų 
J.E.- Kauno arkivyskupo dr. J. 
Skvirecko mirties metinių totilėį 
iimas. Gedulingas pamaldas 
laikė kolegijos iviėerek^atiųs 
J. Avižė giedant kolegijos chorui.

Nekalto Prasidėjimo šventėje 
gruodžio 8 d.,: kaip kasmet, Ro
mos lietuviai bendroje eisenoje 
nuvyko į Ispanijos aikštę, prie Ma
rijos paminklo padėti gėlių mūsų 
Globėjai ir paprašyti laisvės ir 
globos lietuvių tautai. • M. R.

Dienraštis “L’Osservatore Ro
mano” 1. XII. 60 plačiai aprašė 
lietuvių pamaldas už Tylos Baž
nyčią Bolonijos katedroje lapkri
čio 27 d. Pilno j e tikinčiųjų kated
roje dalyvavo J.E. kard. G. Ler- 
caro, kuris jau ketvirti metai vi
sais advento sekmadeiniais vado
vauja maldoms už kenčiančią 
Bažnyčią. Pirmasis advento sek
madienis buvo skirtas maldoms 
už Pabaltijį. Mišias atlaikyti ir 
pasakyti pamokslą kardinolas pa
kvietė prel. dr. L. Tulabą. Mišių 
metu, rašo Vatitkano dienraštis, 
giesmes giedojo lietuvių kolegi
jos Romoje choras ta kalba, ku
ria jų persekiojami broliai dar ir 
šiandien siunčia Viešpačiui vil
ties kupinas maldas. Ypatingai 
atmintina, šalia kitų giesmių, Sas
nausko “Proteggi, 6 Altissimo, la 
nostra car a patria” — Apsaugok, 
Augščiausias, tą mylimą šąli — ir 
šv. Kazimiero giesmė.

Kardinolas G. Lercaro atsišau
kime rašo: “Visų tikinčiųjų Mis
tinio Kristaus kūno narių pareiga 
yra melstis už Tylos Bažnyčią, 
kenčiančią persekiojimus ir prie-

neišgalinčius finansiškai;
4. Palaikyti chorus, ansamb

lius, literatūrinius bei meninius 
susibūrimus.

5. Ateinančiais metais sueina 
15 metų nuo atvykimo dipukų, 
kuriems atvykti padėjo anksčiau 
atvykusieji tautiečiai, — tat su
ruošti tų sukaktuvių minėjimą ir 
pagerbti naujų atvykėlių rėmėjus 
- “sponsorius”.

6. šalpos vajų vykdyti vienu 
metu visose lietuvių kolonijose ir 
tam tikslui numatyti laiką, tur 
būt, nuo spalio 15 iki gruodžio 
1 dienos.

7. Solidarumo mokesčiui rinkti 
taipgi nustatyti mėnesį, kad tas 
nesitęstų per metus ir neįkyrėtų.

8. KL Bendruomenės tikslams 
ir uždaviniams išaiškinti (kad 
Bendruomenė jokios kitos orga
nizacijos veikimo nekliudo, o at
virkščiai, kiekvienai rūpinasi pa
dėti) skirti tam tikrą dėmesį ir 
tūlą veiksmingumą.

9. Patarti minėti tautos vyrų 
sukaktuves, kurios 1961 m. su
kanka, nežiūrint jų pasauliožiūri- 
nių bei politinių ar religinių skir
tumų, kad tuo būdu būtų ugdo
mas visų lietuvių solidarumas ir 
vienybė, drauge semiantis jėgų 
iš praeities, kaip sako mūsų him
nas. .

10. Atsižvelgti i atskirų apylin
kių pajėgumą ir, kiek tiktai bus 
Įmanoma, jas aplankyti ir joms 
padėti tvarkytis.

ši programa bus, galimas daly
kas, papildyta, daugiau detalizuo
ta ir konkretizuota.

KLB KV I.

Londonas. — Tyrimai yra pa
rodę, kad Rusijos javuose radio
aktyvumas yra penkis kartus di
desnis kaip š. Amerikos javuose.

ir

VĮmPFįrtjjnniių Jus, mūsų brangieji,
Ir daug ko finkėsim iš visos širdies.

• Kai pilnatis mėnuo plauks virš ąžuolyno, 
Bagstydams eglutėms blizgančius pertus, 
Mūs nuoširdžios mintys bangomis vandenyno 
SU viesulais skubins pasveikinti Jus.

KMetų kelią ir žemės vargus, 
Msąuiutė — laimina dangus, 
tarinis, rytas ir* darbo diena

Lai būna maloni Jums, kaip lakštutės daina.
\ J ■ • . ■k-'.
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Daug praė jus metų, e vieta vis tuščia, 
Nebeiauži&tptotkelių iš baltų rankelių, 
Tie, kur visad laužė ir buvo dar čia.

^.užtiesto stalo su visa šeima. * 
ane prisiminę, jūs gailiai raudosit, 
iaras nušluostykit skepeta balta.

Šįmet Tavo, vietoj, padėsiu eglės šaką,
Iš to pat eglyno, kur Tu gyvenai,
Ir uždegsiu mažytę stalo Kūčių žvakę,
Aš taip padarysiu, Tu gerai žinai. . ' ■

“ Ji Neliūdėkit, brangieji, juk tai Jūs ne vieni,
. ^“palikot Tėvynę ir gimtus namus.

^Daugel kas nevalgys šiosios vakarienės, 
Netiktai pas Jus, bet ir čia pas mus.
} : Abu eilėraščiai atsiųsti iš Lietuvos

Kūčių pasninkas nepakeistas
f Pagal nusistovėjusią tradiciją, 
Kalėdų vigilijos arba Kūčių pas
ninko diena yrių gruodžio 24 Ji 
yra gražiai suderinta su pačiomis 
KūčiomiSf ir todėl visiems prisi
laikantiems šio’ papročio, datos 
pakeitimas Įneša nesklandumo. 
Tai buvo ryškiai pastebėta praėju
siais metais, kai 'popiežiaus Jono 
XXIII potvarkiu buvo leista per
kelti Kalėdų vigilijos pasninką iš 
gruodžio 24 i 23. d. Bet tai buvo 
padaryta prašant vyskupams skir
tingų papročių kraštuose, kur 
ypatingi Kūčių papročiai nėra ži- 

.Ten tay^įegįenis jjąsmnė- 
kas beiisantūra Kalėdų išvakarėse 
atidarė sunkumų, ir todėl jų ga
nytojai rūpinosi pakeisti dieną. 
Bet tai nereiškia, kad senoji data 
— gruodžio 24 įL. panaikinama, 
nors pradžioje sbsidarė Įspūdis, 
kai datos pakeitimas yra visiems 
privalomas. Iš potvarkio teksto 
aiškiai matyti, kad pakeitimas lei
džiamas, o ne Įsakomas. Štai to

a nesklandumo.

Atvyko turimai iš Lietuvos
Drauge su sovietinė ekskursi

ja Į JAV atvyko pirmoji okupuo
tos Lietuvos turistų grupė, kuri 
išbus dvi savaites ir aplankys Niu
jorką, Vašingtoną, Čikagą, Det
roitą. Štai jų pavardės: J. Banai
tis, mokytojas; Alf. Bieliauskas, 
rašytojas; E, Eismontas, mokyto
jas; K. Glikas, kolchozo pirm. Ku
dirkos Naumiesty ir socialistinio 
darbo “didvyris”; J. Grikenis, fo
tografas; J. Chlivickas, dramos 
patarėjas; K. Meškauskas, ekono
mistas; V. Reimeris, rašytojas; 
L. Tautrimas — Dimitri sūnus — 
kino operatorius; M. Robinzonas, 
žurnalistas; -N. Sadauskaitė, inži-

nierė; M. Sluckis, rašytojas; A. 
Utkus, tarnautojas; N. F. Aleliu- 
jev, vertėjas; L. P. Sūvalov, inži
nierius. - .

AGR. MATAS MICKIS, buvęs 
Žemės Ūkio Akademijos rekto
rius, liaudies vyriausybes žemės 
ūkio min., mirė Lietuvoj gruodžio 
12 d. po sunkios ir ilgos ligos. Ka
ro metu jis gyveno Rusijoj. Nuo 
1945 iki 1953 m. buvo Ž. Ūkio 
Akademijos rektorius. ’

Jis kad ir buvo komunistinės 
santvarkos šalininkas, tačiau ne
buvo laikomas labai ištikimu ir 
didelės karjeros nepadarė.

teksto vertimas: “Jo Šventenybė 
popiežius Jonas XXIII, patenkin
damas daugelio kraštų vyskupų 
prašymus, šiuo šv. Koncilijos 
Kongregacijos potvarkiu, teikėsi 
leisti viso pasaulio katalikams 
nuo šiol paankstinti santūros ir 
pasninko pareigą, atkeliant ją iš 
Viešpaties Jėzaus Kristaus Gimi
mo vigilijos ■— gruodžio 24 į 23 
dieną”.

geidimu, žinoma, galima nau
dotis, galima ir nesinaudoti — 
priklauso -nuo asmenų apsispren
dimo bei atitinkamų motyvų. Aiš- 
kintpjaisa^Jiad^^ii^^^UG^ 
“visiem^“ pasauliokatalikams^; 
Jo pritaikymas nepaliktas vysku
pų nuožiūrai. Toj pačioj vyskupi
joj tikintieji vieni gali laikytis 
vie nos pasninko datos, kiti — ki
tos. Praktikoje tikintieji laikosi 
gruodžo 23 d. ten, kur nėra Kū
čių ir kur vietiniai papročiai to 
reikalauja. Jau 1937 m. daugelis 
vyskupų prašė Romą sutrumpinti 
Kūčių dienos santūrą bei pasnin
ką iki 12 vai. dienos. Tada j tuos 
prašymus 'nebuvo atsižvelgta. Jie 
buvo pakartoti naujam popiežiui, 
kuris i juos atsižvelgė ir leido pa- 
keitimą. , ;.

Mums šis-pakeitimas gali būti 
reikalingas tik išimtinais atvejais, 
kai tenka prisitaikyti prie vietinių 
papročių, šiaipjau laikytis tra
dicinės gruodžio 24 d., kuri yra 
tikroji Kalėdų vigilija — paruo
šiamoji diena didžiajai šventei — 
Kristaus Gimimui. Taip aiškino 
ir a. a. vysk. V. Padolskis, dar 
pernai rašęs Kanadon, ir kiti 
augštieji mūsų dvasininkai. Kū
čių paprotys, susijęs su vigiliniu 
pasninku, yra didžiai prasmingas, 
ir todėl palaikytinas pagal seną 
tradiciją. K.

tai ėmė reikalauti Lumumbos p a- 
' leidimo ir pik. Mobutu kariuome
nės nuginklavimo. Kai Saugumo 
Taryba tam nepritarė, sovietai 
vetavo JAV rezoliuciją, pavedan
čią gen. sekretoriui rūpintis ir to
liau taikos atstatymu Konge. Rei
kalas buvo perkeltas JT pilnaties 
posėcĮin, kur tęsiama kova tarp so
vietų bloko ir vakariečių. JT gen. 
sekr? Hammarskjoldas taikliai 
pastebėjo, kad kova vyksta ne 
Konge, bet JT dėl įtakos Konge. 
Taipgi jis pareiškė neturįs pave
dimo nuginkluoti pik. Mobutu ka
riuomenę ir tokio žygio nepla
nuojąs. J

SUKILIMAS PRIEŠ 
KARALIŲ

Besilankant Etiopijos karaliui

Haile Selassie Brazilijoj, pa
sklido žinia, kad jo sostą užėmęs 
44 m. sūnus Asfu Wassan, remia
mas grupės karių ir civilių, ypač 
studentų. Selassie skubiai grįžo 
kaimyninėn Liberijon, kur jį pa
siekė žinios, kad sukilėlių grupė 
buvusi nugalėta ištikimųjų kari
nių dalinių, vadovaujamų karinio 
štabo viršininko. Karalius grįžo 
sostinėn Adis Abeba kaip teisėtos 
valdovas ir pareiškė, kad jo sūnus 
buvęs sukilėlių pagrobtas ir jo 
vardas panaudotas prieš jo norą. 
Kovose žuvo apie 200Q žmonių. 
Dar nėra žionmos tikrosios sukili
mo priežastys. Įš oficialių pareiš
kimų matyti, kad s ukilėliai nepa
tenkinti tradicine valdymo siste
ma, kad reikią daugiau pažangos, , 
besireiškiančios kaimyniniuose 
Afrikos kraštuose. Etiopiją valdo 
karalius H. Selassie, užėmęs sos
tą 1930 m. sukilimu. Po italų 
okupacijos nuo 1941 m. jis, grįžęs 
sostan iš tremties, bando Įvesti 
demokratijos, bet gana lėtai. Pir
mieji rinkimai Įvyko 1957 m. Po
litinės partijos ėmė atsirasti tik 
pastaraisiais metais, kai jos Įsi
galėjo kituose Afrikos kraštuose.

KARALIUS PRIEŠ 
VYRIAUSYBĘ

Tarp Indijos ir Kinijos, Hima
lajų kalnuose, yra Nepalio valsty
bė su 8,5 mil. gyventojų. Nežiū
rint didelių pasikeitimų Azijoj ir 
Afrikoj, kraštą valdo viena Ranas 
šeima jau ištisus šimtmečius. Jo 
valdovas Mahendra prieš 9 metus ‘ 
sušvelnino monarchinę sistemą, 
Įvesdamas konstitucinę monar
chiją,- o pernai leido pirmuosius 
rinkimus ir sudarė demokratinę 
vyriausybę, kurios premjeru ta
po B. P. Koirala, nuosaikus socia
listas. Pastarasis ėmė reformuoti 
kraštą, nusavinti žemes be atlygi
nimo ir sukėlė prieš , save stiprią 
opoziciją. Be to, jis ėmė linkti so- 
vietinėn pusėn. Karalius Mahend
ra staiga suimdino premjerą su 
visais-.vyriausybės mariais^-paleis 
Įdo seimą, ir pats perėmė valdžią. 
Viešame pranešime jis nurodė, 
kad tai padarė gelbėdamas kraš
tą, nes vyriausybė susidėjusi su 
“priešvalstybiniais gaivalais”, ne
paisiusi krašto reikalų ir rūpinu
sis perdaug asmeniniais laimėji
mais. Nepalis esą turi laikytis ne
utralumo politikos.

Kalėdinė popie
žiaus kalba

bus perduota per Vatikano radi
ją gruodžio 22 d. 8 vai. vak., t.y. 
2 vai. po pietų ĖST laiku. Ji taip
gi bus perduota Italijos ir beveik 
visų V. Europos televizijos ir ra
dijo tinklų. Vertimai 30 kalbų 
bus perduoti vėliau Vatikano ir 
Laisvosios Europos radijų.

BRANGŪS BROLIAI IR SESĖS LIETUVIAI.

Pirmasis P* Amerikos lietuviu kongresas- «
Įvyko gruodžio 2-5 d.d; Buenos 
Aires, Argentinoj. Jame buvo 
gausu dalyvių netik iš Argenti
nos, bet ir Brazilijos, Urugvajaus 
ir kt. Kongreso pradininku bei or
ganizatorių buvo Lietuvai Iš.lais- 
vinti Centras, kuriam pirminin
kauja Z. Juknevičius. Kongreso 
prezidiumą sudarė: J, Gilvydis, 
A. Boguslauskas, V. Sidzikauskas, 
M. Bersetche, T. J. Bružikas, f. 
Padvalskis, K. Čibiras, V. Stun
džia, Z. Juknevičius. Iš JAV buvo 
nuvykęs V. Sidzikauskas, kuris 
padarė kongresui pranešimą apie 
Lietuvos laisvinimo rūpesčius. Be 
to, jis aplahakė Braziliją ir Urųg- 
radiją. Argentinoj j'is buvo pri
imtas prez» Frondizi, užsienio r. 
ministerio, senato pirm, ir kt. Bu-

vęs konsulu Lietuvoj A. Barsanti 
jam surengė . priėmimą, kuriame 
vajų, kur turėjo progos susitikti 
netik šų lietuviais, bet ir žymiai
siais valstybių pareigūnais, pasi
rodė televizijoj bei kalbėjo per 
dalyvavo visas eilė užsienio r. mi
nisterijos pareigūnų. ,

Sekantis P. Amerikos lietuvių 
kongresas nutartas rengti 1962 
m. sausio mėn. Urugvajaus sosti
nėj Montevideo.

r Keturi nauji 
kardinolai

.Popiežius Jonas XXIII i kardi
nolus pakėlė: Bogotos arkiv. L. C. 
Cardoba Kolumbijoj; Caracas ar
kiv. J. U j Quintero Venezueloj; 
G. Ferretto^ Vatikano kurijos na
rį; J. E. Ritter, St. Louis, Missou
ri, arkiv., JAV. Oficialūs kardi
nolystės ženklai jiems bus įteikti 
sausio 16 d. Su naujaisiais kardi
nolų dabar yra 86, kurių 32 ita
lai, 54 kitų tautybių.

Malonu yra jus visur pasaulyje prisiminti ir Šven
tąją Naktj maldoje pavesti Kristaus ir visos Šventosios 
šeimos globai.

Kristus gimė atnešti žmonijai ramybę ir grąžinti 
žmonių tarpan pagarbą bei meilę, kurias nuodėmė ir blogi 
papročiai buvo sunaikinę. Derama pagarba ir meilė žmo
gaus žmogui dar ir šiandien nėra pakankama, antikrikš- 
čioniška ir antihumaniška dvasia dar ir šiandien yra labai 
galinga, jos auka yra mūsų tauta, mums brangių asmenų 
yra žymiai daugiau vergų" stovyklose Rusijoje ir Sibire, 
negu daugeliui yra žinoma.

Kova ir veikla už savos tautos ir visų laisvę, už 
tarpusavę meilę bei pagarbą yra ne menkos vertės, o tąsa 
misijos, pradėtos Kristaus gimimu, švęsdami Kristaus 
gimimą atsinaujinkime toje dvasioje.

Tesuteikia Viešpats palaimintus 1961 metus visai 
žmonijai, bet ypatingai to linkiu kiekvienam lietuviui, 
kenčiančiai mūsų tautai ir tėvynei Lietuvai.

Su meile jums visiems Kristuje,
t Vysk. V. BRIZGYS.

VISIEMS KANADOJE GYVENANTIEMS LIETUVIAMS 
LINKSMŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR 

laimingų Naujųjų i96i-jų metų 
NUOŠIRDŽIAI LINKI

P.L.B. KANADOS KRAŠTO VALDYBA, 
K.L B. KULTŪROS FONDAS, 
K.L.B. ŠALPOS FONDAS ir 
K.L.B. POLITINIS KOMITETAS

Vasario 16-tos Gimnazija ir PLB Vokietijos Krašto 
Valdyba Kalėdų švenčių proga sveikina visus Vasario 16 
Gimnazijos rėmėjus, kurie taip ištvermingai per eilę metų 
hešė ir tebeneša sunkią Gimnazijos išlaikymo naštą, šis 

lietuviškojo jaunimo auklėjimo židinys Jūsų geraširdiš- 
<teomo dėka iki šiol tebėra gyvas. Nuoširdžiai dėkodami vi
kriems jo išlaikytojams, nemažiau nuoširdžiai prašome ir 
-ateityje jo neužmiršti. Vasario 16 Gimnazija stovi naujų 
MHelių uždavinių, išvakarėse. I960 m. pradėtasis patalpų 

' garinimo vajus jau>spėjo atnešti viltingų rezultatų, tačiau 
♦eflotlingoji suma dar toli gražu neatsiekta. Už tai, tikriau- 
atei nebus palaikyta už pikta* kad net kalėdiniai sveikini- 

yra jungiami su prašymu.
i ■ >.j v* Linkime^visiems kilnios dvasios lietuviams daug ty-

Prof. dr. Li Gronis 
Direktorius. ’

Kun. Br. Liubinas

KLB TORONTO APYLINKĖS VALDYBA 
' SVEIKINĄ H ;

VISUS TORONTO LIETUVIUS .
KALĖDŲ ŠVENČIŲ PROGA

LINKI LAIMINGŲ IR SĖKMINGŲ 
1961-jų METŲ.
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Detroito Dramos Sambūris
Džiugu pažymėti, kad į šį augš-

koncertas
Kanados Lietuvių Katalikių Mo

terų Draugijos Centro Valdyba

Įspūdingą koncertą “Moters” žur
nalo 5-rių metų sukakčiai atžy
mėti.

šio vakaro - šventės skirtume 
keturias dalis: 1. žurnalo leidėjų 
ir redakcijos pranešimai, 2. pre
mijų ReRomas, 3. piano koncer-

1; KLK Mot. D-jos CV pirm. A. 
Sungailienė kondensuotu ir dai
lių .žodžiu apžvelgė “Moters” nu- 
eitąjį.penkerių metų kelią. Ji pri
siminė sunkumus ir nepriteklius, 
kuriuos D-jai teko nugalėti dir- 
bant ir aukojantis, apibūdino 
“Moters” žurnalo principinius pa
grindus ir akcentavo jo ypatingą 
aktualumą bei reikšmę mūsų iš- 
eiviškame gyvenime. Buvo pa
brėžta,' kad KLK Mot. D-jos C. 
Valdybos siekimas yra: 1. šį žur
nalą nuolat tobulinti. 2. padaryti 
jį visoms lietuvėms moterims įdo
mų, naudingą ir savą: visoms — 
t.y. tiek vyresnėms, tiek jaunes
nėms, tiek d-jos narėms, tiek ir 
nęnarėms. Kalbos pabaigoje pir
mininkė nuoširdžiai padėkojo 
dvasios vadams ir visoms toms, 
kurių pasišventimo ir darbo de
ltai “Moteris” egzistuoja, bendra
darbėms, platintojoms ir rėmė- 
jpmSj kvietė visus į talką, kad šis 
žurnalas ne tik ilgai išsilaikyti ga
lėtų, bet ir nuolat vis gerėtų. "

Redaktorė Izabelė Matusevičiū- 

šimtmetinę “Moters” žurnalo is
toriją {1910-1960). išsamiau susto
dama ties paskutiniuoju penkme
čiu Kanadoje. Ji išskirtinai pa
brėžė ypač šiuos lietuvės moters 
ir žurnalo “Moters” siekiamuo
sius idealus: gilūs tikėjimas, tie
sa, meilė, laisvė ir tautinės tra- 
dičijos. Kreipė klausytojų dėme- 
si Į tai, kad geras žurnalas nėra ir 
negali būti kelių ar keliolikos 
asmenų pajėgomis išugdomas ir

* išlaikomas. Žurnalo lygis tiesiog 
proporcingas mūsų visų kultūri
niam lygiui. “Moteris” — mūsų 
visu reikalas*. Baigdama dėkojo 

. KLK Mot. D-jos Centro Valdybos 
pirmininkei ir narėms, dvasios 
vadams ir visai eilei kultūrininkų 
bei geradarių, laikraščių redak
cijoms ir žurnalistams. Dėkojo 
“Žiburiams”, linotipininkui Ka
roliui Rusinui, kuris surenka ir 
gražiai atlieka techninį “Moters” 
žurnalo apipavidalinimą, taipgi

. ir p. &lnai. ■■
2. Premijų'įteikimas: ‘
$50 premiją už straipsni: “Lie

tuvės katalikės moters misija iš
eivijoje” skyrė Stasio Šalkauskio 
vardo ateitininkų kuopa Hamilto
ne, Kanadoje, atžymėdama savo 
veiklos dešimtmeti. Jury komisi- 
ją sudarė: kun. dr. Pr. Gaida-Gai- 
damavičius, pedagogė A. Grajaus- 
kaitė-Mikšienė ir kultūrininkė 
Elena Senkuvienė.

šią premiją laimėjo Emilija 
čekienė iš Niujorko, aktyvi žur
nalistė, “Kario”, “Vienybės” ir

Planuojant ir tobulinant

Dėl platesnių informacijų rašykite direktoriui Mr. F. J. Lyte

PRĮĮRE MNfSTW
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stipriai gamybinei provincijai su pramonės, 
žemės ūkio ir kitais pirminiais produktais, kad 
išlaikius nuolatinį gerbūvį, reikalinga iškėsti 
savo rinkas.
Pramonininkai, pageidaują informacijų apie 
naujus produktus, gali pasinaudoti Prekybos ir 
Pramonės šaka, su jos skyriais Londone, Niu
jorke ir Čikagoje. Informacija teikiama veltui 
ir slaptai.

“Ontario vyriausybė didžiuojasi šios pro
vincijos paskutinių metų milžiniška pa
žangą ..., progresu, kuris tęsis. Vyriau
sybė kartu pabrėžia ir pavienių asmenų 
gerbūvį bendruomenėje'’

i

Stephen B. Roman 
President

IR RAMYBĖ ŽEMĖJE
T' , • -y > v ?•’ ’ . n . . • ___ __

HON» W. M. NICKLE, Q.C 
Minister of Planning and Development 
for the Province of Ontario.

Ontario gamybinėje pramonėje. Bus ieškomi ir 
aptariami nauji produktai, kuriuos galėtų ga
minti egzistuojančios bendrovės, šios įstaigos 
pirmasis uždavinys bus padėti pramoninin
kams rasti pakaitalus dabartiniams importams. 
Pergyvenant ekonominio gyvenimo pasikeiti-

Pastarųjų 15 metų bėgy; 2 Ontario provincija Ontario gamybinėje 
pergyveno nepaprastą gerbūvį, su tokia pra
monės plėtimosi pažanga, kokios dar niekad 
Kanadoje nebuvo ir kurios pavydi kiti pasaulio 
kraštai. Šiandien provincijoje yra daugiau nei 
betkada dirbančių asmenų ir šių darbininkų 
uždarbis yra didžiausias visoje provincijos 
isterijoje.
Kad išlaikius nuolatinį ekonomijos plėtimosi, 
Ontario vyriausybė per Planavimo ir Tobulini
mo departamento, Prekybos ir Pramonės sky
rių įsteigė Produktų Tyrimo įstaigą, kurios pa-' 
skirtis bus pagyvinti gamybą ir darbų skaičių

GEROS VALIOS ŽMONĖMS"

Šitie galingi senovės žodžiai, kuriais buvo 

praneštos pirmosios Kalėdos, yra. taip pat 

prasmingi ir dabar, kaip buvo anuo metu 

beveik prieš 2000. metų. 

Tiems mums, ateiviams iš kitų kraštų, kurie 

apsigyvenome. Kanadoje, šis laimingas* metas 

turi būti dvigubai reikšmingas; Kaip kalėdinės 

Taikos dovanų Kanada atskleidė mums 

neįkainojamas laisvės turtus, ir-didžiąsias galimybes, 

ir neribotos gerovės viltis.

Kanada pripažįsta ir yra- dėkingą už- jąsų pasiaukojimų, 

didelį įnašų įr nuolatinį stiprinimų kultūrinio, politinio: ir ūkinio

šio didžiulio krašto augimo. Dvasiniai, turtai, kuriuos jūs atnešėte, daro 

šį kraštų vienų, iš vadovaujančių dabartiniam pilnam rūpesčių* pasaulyje. 

Aš, kaip bendrovės DENISQH MINES LIMITED Rrezidentos, 

visų-pareigūnų, direktorių ir visų mūsų dirbančiųjų 

visuose pasaulio kampuose vardą, reiškiu jums, kurie atnešėte 

patyrimų, papročius ir. tikėjimų šito, jūsų krašto 

ateitimi, mūsų nuoširdžiausius linkėjimus 

džiaugsmingų ų. in 

sėkmingų Naujai

ONTARIO DEPARTMENT OF PLANNING < DEVELOPMENT
Hon. W. M. Nickle, M.B.E., M.C, Q.C.

MINISTER '■» 
/Mjfvw s< - J# < . *

Executive Offices:- 360 Buy Street^ Toronto, Ontario 
Mine Officet Spragge, Ontario

“Dirvos” bendradarbė Premiją 
įteikė J. Pleinys.

Premijos laimėtoja E. Cekienė 
audĮtorijai tarė:

“Kiekvięno lietuvio šių dienų 
didžiuoju rūpesčiu yra mūsų tau- 

tuviųvisos laisvojo pasaulio 
organizacijos, visa mūsų išeivijos 
spauda ir kiekvieans sąmoningas 
lietuvis. Tas bendras lietuviškas 
rūpestis, bendras siekimas mus 
visus jungia į vieną artimu šei
mą, kuri visada kartu aptaria tos 
šeimos nesėkmes, kartu džiaugia
si jos narių laimėjimais ir siekia 
šeimąs nariams laimingo ryto
jaus. šiandie man tenka didelė 
garbė čia susirinkusios tos didžio
sios, tų pačių tikslų siekiančios 
lietuviškos šeimos dalį, vieninte
lio išeivijoje lietuvių moterų lei
džiamo žurnalo “Moteris” steigė
jas, leidėjas, redaktorę ir visas 
darbuotojas pasveikinti to žurna
lo penkmečio sukakties proga. 
Penki metai, rodos, labai trum
pas laikas. Bet prisiminus tai, 
kad tą dąrbą moterys attiko tik 
po tiesioginių duonos pelnymo 
darbų, tik visą savo poilsio laiką 
aukodamos, dažnai užmiršdamos 
save, tai yra reikšmingą sukaktis 
ir didelis KLK Moterų įnašas į 
mūsų kultūrinį Idbyną. “Moters” 
žurųalas padeda lietuvei motinai 
savo vaikuose ugdyti lietuviškas 
vertybes: kalbos ir. dainos grožį, 
mūsų istorijos, tautosakos ir ap
lamai, mūsų tautos praeities didy
bę, šis leidinys talkina šeimai ug
dyti, būsimą ateities lietuvį išei
vijoj ir būsimą jauną lietuvę mo
tiną, siekiančią, tevynei laisvės ir 
nepriklausomybės! Todėl sveiki
nu “Moters” žurnalo darbuotojų 
didžias ligšiolines pastangas ir 
linkiu ši garbingą darbą tęsti, pra
plėšti B. Brazdžionio žodžiais ta
riant: Kol atkursim šviesų Židinį 
ant Nemuno krantų, Kol sugrįšim 
pailsėti ant sutryptų karo pama
tų!

Nuoširdžią padėką reiškiu Ha
miltono Ateitininkų S-gos kuopai, 
skyrusiai premiją, tuo skatinant 
kuo daugiau jėgų Įtraukti Į lietu
viškos spaudos stiprinimą. Ypa
tingai dėkoju aš, kuriai ta premi
ją teko, širdingas ačiū ir. premijos 
skyrimo jury komisijai, Įvertinu
siai mano pastangas”.

Sekančią $50 premiją, skirtą 
“Draugo’’ kult, priedo redakto- 
riaus kun. dr. Juozo Prunskio 
veikliausiajai “Moters” žurnalo 
1959 m. platintoj ai (1959. VI. 1 d. 
iki I960. III. 1 d ), laimėjo Bar
bora Latauskienė iš Hamiltono; 
premiją Įteikė KLK Mot. D-jos 
CV pirm. A. Sungailienė.

3. Koncertas
Fortepiono rečitalyje žymusis 

pianistas Andrius Kuprevičius 
virtuoziškai išpildė Chopino Bar- 
carollę, Sonatą Nr. 1 ir Scherzo 
Nr. 1; Jono švedo Dvi improviza
cijas; Debussy Atspindžiai vande
nyje, Arabesque, Mėnesienoje, 
Sodai lietuje ir Liszto Tarantellą.

mis ovacijomis vis ir vis iškvies- 
dama pianistą vėl į sceną:

Pianistui gėles įteikė Ramunė 
Sakalaitė ir Gintaras Brazys.

Gražiai savo uždavinį atliko 
pranešėja Regina Kulienė — gra
ži tartis, žodžio taupumas ir ele- 
gantšika laikysena.

4. Arbatėlė -
Po koncerto visa publika buvo 

pakviesta į šalia salės esančią ka
vinę vaišėms, kurias paruošė KL 
KM D-jos Centro ir šv. Jono Kr. 
bei_ Prisikėlimo par. skyrių val
dybos. .

Visas šis vakaras buvo sodrus 
kultūrinis įvykis, išmaningai su
planuotas ir dailiai pravestas.

V. R. Kralikauskienė

Jau seniai Toronte neturėjome ' 
rimtesnio koncerto, todėl gruo
džio 10 d. “Moters” žurnalo penk
mečio proga suruoštas koncertas 
sutraukė skaitlingą geros muzi
kos mylėtojų publiką. Programo
je: žymiausio lietuvio instrumen
talisto Andriaus Kuprevičiaus 
piano rečitalis.

Juodas “Steinway-’ koncertnis 
rojalis stovėjo scenoje lyg. val
giais apkrautas puotos stalas, prie 
kurio rimtas, susikaupęs koncer- 
tistas mums suteikė tikrą muziki
ni banketą, su etiketu, nuoširdu
mu ir kilniomis prakalbomis. Ne 
vieną iš publikos stebina pianisto 
ramumas, bet tas ramumas buvo 
tik išorinis, artistiškas; vidini ner.- 
vuotujną, muzikinę emociją jo 
veidas aiškiai rodė.

Rečitalis nebuvo plačios prog
raminės apimties: išimtinai ro
mantiškos bei impresionistinės 
kompozicijos. Vienas kitas “sun
kaus kalibro” klasikinis kūrinys 
butų davęs pilnesnį pianisto Įver
tinimą, bet jis myli publiką, jai 
skambina ir ją nori patenkinti. 
Jo pasiektos technikos augštumas 
apšviečia kelią į interpretaciją ir 
padaro kiekvieną kompoziciją ir 
kiekvieną jo kūrinį publikai su
prantamą.

Artistas eidamas į sceną gerai 
žino, kad šimtai ji stebės, vertins 
ir kritikuos. Tai natūralu, paga
liau jis to ir nori. Taip ir pianistą 
Kuprevičių stebėjome, kaip vir- 
tuozą ir kaip interpretatorių. Pia
nistas tampa virtuozu kada jis sa
vo ilgu darbu it sugebėjimų nu
gali didžiausius skambinimo tech
nikos sunkumus ir tuo Įgauna vi
sas reikalingas priemones inter
pretacijai. A. Kuprevičiaus tech
nikai vargu būtų galima ką pridė
ti ar atimti. Jo dešimtis pirštų, 
nuo mažojo dešinės iki mažojo 
kairės, yra lygiai stiprūs ir išto
bulinti mechanizmai, kuriais jis 
išgauna stebėtinai puikių efektų. 
Kai pianisto technika yra dau
giau jo ištvermingo darbo ir fizi
nio palinkimo išdava, taip muzi
kos interpretacijoje pasireiškia

mętai čio pai!
f “Tėviškės Žiburiai” “ , ?
r vėl laukys mielus skaitytojus 
' per visus ateinančius metus, 
[ jei pratęsite prenumeratą 

jau dabar.

Adresas:
“Tėviškės Žiburiai” 

941 Dundas St. West, 
Toronto 3, Ont., Canada.

Prenumeratos kaina, metams visur 
i $5. Ant čekiė ar perlaidos —■ 
money order — rašykite “Tėviškės 

f. Žiburiai”.

Andriaus Kuprevičiaus koncertas
| jo meniškoji siela, kurios nei dar
bu nei pinigais nenupirksi. Ir čia 
mūsų įžymaus- pianisto talentu 
galime- gėrėtis ir didžiuotis.

Bent trumpai, norisi prisiminti 
išpildytuosius kūrinius. Pirmąją 
rečitalio dalį sudarė išimtinai 
Frederiko Chopin kompozicijos: 
Barcarolle, Sonata ir Scherzo Nr. 
1. Romantiškasis: Chopin bene bus 
mėgiamiausias ir dažniausiai 
skambinamas mūsų pianisto. Jo 
kūrinių išpildymas, atrodė, pia
nistui mažiausiai rūpesčio sudarė. 
Gal dėl to vietomis jautėsi mono
toniškumas ir grynai mechaniškas 
skambinimas. Bendrai paėmus 
charakteringi Ghopin muzikos 
bruožai: malonus lyrinis švelnu
mas su briliantiškumu, energiją, 
ritminiu impulsu, aristokratišku 
išdidumu, buvo meistriškai išlai
kyta ■.

Antroji rečitalio dalis buvo- 
pradėta jauno lietuvio kompozi
toriaus, gyvenančio Clevelande, 
Jono Švedo Improvizacijomis. Pa
sigėrėtina; nors; kompozitorius 
muzįkos mokslu? baigė Ameriko
je, jo abiejų improvizacijų temos 
lietuviškos.

Pirmoji improvizacija raudos 
tema nuskambėjo neįtikinančiai, 
kada tuo tarpu antroji, parašyta 
impresionistiniame stiliuje, yra 
visiškai vykusi ir gražiai išreiškia 
poeto Aisčio žodžius “Tąsyk vė
jas auksą žarstė, žarstė rudenį la
pus”. Pianistas Kuprevičius

Gruodžio 11 d. Detroito Dra
mos Sambūris Toronte suvaidino 
Bisson, keturių veiksmų dramą 
“Nežinomoji”. Pastatymą globojo 
šalpos organas Caritas. Veikalo 
dramatinj. vyksmą žiūrovai sekė 
pilnu susidomėjimu ir deramu 
susijaudinimu. Dramoje keliamo
ji mintis ir aktorių susigyveni
mas su scena ir auditorija kiek
vieną žiūrovą intriguojančiai vei
kė ir vedė iki pabaigos. Reikia 
pripažinti, jog tai rezultatas di
delio darbo, pasišventimo ir reži- 
sorės sugebėjimo perduoti sce
nos mėgėjams tai, kuo turtinga 
jos pačios siela. ,

Dėl laiko ir vietos stokos ne
kalbėsiu apie kiekvieną persona
žą atskirai, tuo labiau, kad psi
chologiniuose veikaluose autorius 
savo veikėjus veda detalizuota pa
skirtim ir nuo jų veiksmo priklau

įtraukdamas į savo repertuarą 
kad ir. jaunų lietuvių kompozito
rių kūrinius nusipelno mūsų sim
patijų.
/ Labiausiai pasirodė A. Kupre
vičiaus artisto - interpretatoriaus 
talentas sekančiuose keturiuose 
Klaudijaus Debussy impresionis
tiniuose kūriniuose: Arabesque, 
Reflets dans l’eau, Clair de Lune 
ir Jardins sous la pluie. Jų išpil
dymas buvo taip subtilus ir įtiki
nantis, kad klausytojai lyg eks
tazės pagauti gėrėjosi spalvų ir 
šviesų žaidimu vandens paviršiu
je, mėnesienos paslaptingumu, 
pavasario žiedų ir lietaus lašų 
svaiginančia simf oni j a. Toks jau 
yra Debussy: eluzyvus ir miglo
tas, keistas ir subtilus. Jis viską 
mato per pilkus rūkus. Banguo
janti migla sušvelnina jo muziko
je kiekvieną kontūrą ir paverčia 
paprasčiausią prozą Į poeziją.

Rečitalis buvo užbaigtas Franz 
Liszt bravūriška kompoziciją “Ta- 
rantella”, kurią pianistas išpildė 
su stebėtinu technišku efektyvu
mu, dar kartą pažerdamas publi
kai savo virtuoziškus brilijantus.

Ilgi ir audringi publikos ploji
mai buvo teisingai pelnyti. Jie 
dar bisųi priedų gavo: Chopin val
są iretudą.

A. Kuprevičiaus puikus koncer
tas išjudino Toronto lietuvių mie
guistą.publiką ir paliko atvirą ke
lią sekantiems kultūringiems pa
rengimams. B. Jurkšas.

somai vystosi įtampa ir pati intri
ga. Jei šie tikslai buvo pasiekti, 
pastatymą reikia laikyti pavyku
siu.

šeimos lūžyje “Nežinomoji” 
tampa žmona ir naujagimio mo
tina, kuri lengvapėdiškai prisi
ima šeimyninio gyvenimo uždavi
nį, bet jo neišsprendusi, vyrą ir 
kūdikį palieka Dievo valiai. Prie 
šio dramatinio, fakto ją priveda 
vyro užsidarymas ir paskendimas 
šalto kodekso puslapiuose, nesu
gebėjimas įžvelgti į liepsnojančią 
sielą kuri savo turiniu ir sieki
muose buvo skirtinga teisininko 
realybei. Moteris negyvena įsta
tymo formulėmis, bet visa savo 
egzistencija siekia šeimyninės lai
mės meilėje. Tiesa, ji jos neranda 
ir negali rasti šalia nedalomos 
šeimos, svetimo gyvenimo sūku
riuose, be to, ilgesys kūdikio ją 
verčia grįžti atgal. Ji grįžta pa
laužta ir atgailojanti, tačiau teisi
ninkui jos atgaila pernelyg ma
ža ir jis užtrenkia duris jai ir 
drauge savo laimei. Klysti — 
žmogiška, nors ir nepateisinama, 
bet šia prasme atgailojančiai už
trenkti duris, lygu pastumti į dar 
didesnį paklydimą, kas ir Įvyksta. 
Tiesa, laikas išdildė jos prisimini
mą gi bręstantis sūnus motiną 
laiko seniai mirusia. Taip, ji buvo 
mirusi vyro ir sūnaus širdyse, nes 
juos jau skyrė dvidešimt keturių 
metų laiko tarpas. Bet motinos 
širdy kūdikis nemiršta ir, juo la
biau jį: tolsta nuo jo savo fizine 
priimtinu, tuo labiau ją degina 
ilgesys bent iš tolo pažvelgt į sa
vo vienintelę meilę. Savo kelyje 
“nežinomoji” sutinka ne vieną 
vyrą ir paskutinis, donžuano ti
pas; ją Įstumia į žmogžudystę. Mo
tina, nedavusi savo kūdikiui mei
lės, gyvena lyg pragiedruliu savo 
šimto dvidešimt tūkstančių įna
šu Į buvusią šeimą, kurie automa
tiškai turėjo pereiti sūnaus nuosa
vybė©; Tiesa, jis materijalinis, ta
čiau vienintelis meilės pareiški
mas. Psichologiniai ji pateisina
ma, kai nužudo savo meilužį be
sikėsinanti i ši palikimą.

Teismas ją užklumpa tylinčią, 
kenčiančią ir savo apsigynimui 
nepratariančią žodžio. Ir kam vi
sa tai, juk jos gyvenimas neteko 
turinio ir tikslo. Savb gynėją ji 
atpažįsta tik iš prokuroro pami
nėtos pavardės. Tai buvo jos sū
nus, tai buvo ir staigmena sunkiai

To rante
unslepiama, tačiau sūnui-gynėjui 
jos permaža, kad atskleistų visą 
fakto nuogumą. “Nežinomosios” 
vyras teismo posėdyje Sėdėjo sve
čio teisėmis, stebėdamas sūnaus 
debiutą. Kiekvienas gynėjo žo
dis giliai smigo į jo širdį, nes jis 
tikroji priežastis galutinio pakly
dimo.

Teismas ją išteisina ir sūnus su
žino, kas buvo kaltinamoji. Trum
pas motinos ir sūnaus susitiki
mas, dviejų širdžių sutapimas vie
nai iš jų buvo per jautrus ir ji 
miršta slenksty į šeimos židiių.

Veikalas savo turiniu labai tur
tingas ir aktoriams gana sudėtin
gas, tačiau jie save pateisino ir 
žiūrovus įtikino, tuo laimėdami 
auditorijos simpatijas ir nuošir
dumą.:/.','

Mėgėjus prašokusiais reiktų 
skaityti R. Lišauskaitę — “Neži
nomosios”, V. žebertavičių — 
meilužio ir A. Pesį — agento ro
lėse. ’

Torontiečiai dėkingi Detroito 
Sambūriui ir jo Režisorei linki 
sėkmės. P. B.

Rasinė diskrimina
cija Maskvoj tęsiasi

Rasinė diskriminacija prieš Af
rikos juodukus studentus, neno
rinčius pataikauti komunistiniam 
režimui, tęsiama, kaip, praneša 
šveicarų spaudos atstovai iš Mas
kvos. Kai pirmoji didžiulė grupė 
Afrikos studentų paskelbė savo 
kolektyvinį protestą prieš sovieti
ni “perauklėjimą”, buvo laukia
ma, kad komunistiniai veikėjai 
ateityje bus atsargesni. Bet, kaip 
skundžiasi negrai studentai tarp
tautinėje spaudoje, jie ir toliau 
yra spaudžiami klausytis “in
strukcijų”, pagal kurias savo gim
tuose kraštuose vėliau turėtų 
skleisti komunistines ir sovieti
nes idėjas. Ir dalis rusų studentų 
vykdo prieš negrus studentus 
“privatų boikotą”.

Nepaisant šių reiškinių, sovie
tinės Įstaigos ir toliau daro pa
stangas Azijoje ir Afrikoje rasti 
kuo daugiau studentų, kurie pri
vilegijuotomis sąlygomis studi
juotų Maskvoje “Tautų draugys
tės universitete” ir vėliau savo 
tėvynėje sudarytų komunistinius 
branduolius. •- E
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ŠV. KALĖDŲ SULAUKUS, VISIEMS MIELIEMS

Vasario 14 gimnazijos rėmimo 
reikalu

Neseniai Toronte buvo rodytas 
filmas' apie Vasario 16 gimnaziją 
ir jps vidaus gyvenimą. Būvo^pa-

stengiamasi daryti, dėlto dabar 
apie veikiančius būrelius mažiau 
žinoma. ■ . -

Algirdui Jurkui 
“in absentia” Shef!

Jdžio 17 d. 
ouniversi- 
filosofijos

1961 METAIS DAUG LAIMES LINKI

LE. 2’2259
TIME PRESS

186A Wall&ce Ave., Toronto 4

ŠV. KALĖDŲ IR NAUJŲJŲ METŲ PROGA 
sveikiname savo draugus, klijentus

* Z

ir pažįstamus

V. K. BL0CK1AI
BALTICA, lietuviška rūbų valykla 
966 Dundas St. W., tel. LE. 1-5688

DŽIUGIŲ ŠV. KALĖDŲ IR
SĖKMINGŲ NAUJŲ METŲ 
visiems klijentams ir pažįstamiems, linki

ED. KONDRATAS
V¥R. IR MO®: DRABUŽIŲ SIUVĖJAS
UIS. Dundas. St. W., Toronto.
(prie Lietuviu Namu)
TeL LE. 3^5454 ir LE. 4-6643

Sveikiname visus lietuvius
ŠV. KALĖDŲ IR NAUJŲJŲ METŲ PROGA

Turner and Porter Ltd, 
FUNERAL HOME 
436 RONCESVALLES AVENUE, 
TORONTO ’

Savo mieliems klijentams —lietuviams 
linkime linksmų ■ ,

YORK PACKING CO. ?
104 TROWELL AVENUE, 
Tėl. RO. 2-8251, Toronto, Ont.

Mielus lietuvius klijentus ir bilčiulius 
sveikiname su
ŠV. KALĖDOMIS IR
1961 NAUJAISIAIS METAIS

M AZ AR TRAD ING CO. LTD.
Siuntinių į Lietuvą, Sov. S-gąir kitus kraštus ® 
siuntimo ištaiga
863 QUEEN ST. W., TORONTO, Ont
Telefonas EM 3-5520

lietuvišku atžalynu, kuris tuose 
rūmuose auga ir mokosi, ši lietu
vių gimnazija tarnauja ne vien 
kaip mokykla, bet ji yra taip pat 
lietuvybės avanpostas laisvame 
pasaulyje. Sakytum, tai yra eks- 
teritonalinė Lietuvos ambasada, 
kurioje vyksta lietuviškų veiks
mų ir asmenų susitikimai, pasitar 
rimai, suvažiavimai ir t.t. Juk mes 
kitokios didesnės pastogės Euro
poje ir neturime. Įvairūs žymes
ni asmenys ir veikėjai iš šio kon
tinento, nuvykę Europon, būti
nai aplanko Vasario 16 gimnazi
ją, pamato jos reikalus ir jos var
gus, bet kartu ir pasidžiaugia lie
tuviškoje dvasioje auklėjimu ir 
mokomu jaunimu.

Žiūrėdami filmą mes irgi 
džiaugėmės gražiais rūmais ir 
jaunimu, bet ne visi sprantame, 
kad tas gimnazijps išlaikymas yra 
visų lietuvių, garbės ir pareigos 
reikalas. Daugelis manome, kad 
pasaulyje yra kokie “kiti žmo
nės”, kurie viskuom rūpinasi, 
“jie” turi kakinos ten rėmėjų bū
relius gimnazijai išlaikyti, tegu, 
jie sau ir rūpinasi — manęs tas 
neliečia. Taip galvodamas daž
nas lieka abejingas betkokiam lie
tuviškam reikalui, taikydamasis 
prie indiferentiškos formulės “ap
sieis ir be manęs”.

Tai labai klaidinga nuomonė ir 
kiekvienas turėtų suprasti, kad 
jokių “kitų žmonių” nėra. Esame 
tik mes patys — aš, tu, jis, ir be 
mūsų niekas negali apseiti.

Tiesa, yra žmonių, kurie tikrai 
labai nuoširdžiai Vasario 16 gim
naziją remia, kiekvienais metais 
paskirdami stambesnę sumą arba 
atlieka didelio pasišventimo dar
bą organizuojant rėmėjų būre
lius ir renkant aukas gimnazijai. 
Čia galima paminėti kun. Sugintą 
Čikagoje^ kuris turi virš 50 būre
lių ir yra surinkęs gimnazijai 70 
tūkstančių dolerių. Tačiau nežiū
rint atskirų gimnazijos mecenatų 
ir visuomenės organizacijų, nere
guliarių aukų bei rinkliavų, pa
grindinis gimnazijos išlaikymo 
šaltinis buvo ir liko rėmėjų bū
reliai. Vasario 16 gimnazijos liki
mas priklauso nuo tų: būrelių sėk
mingo veikimo.

Pradžioje būrelių buvo virš 
200 ir jie duodavo gimnazijai apie 
S4000 kas mėn., bet dabar tik pu
sė tų būrelių beliko. Kanadoje ; 
buvo 25 būreliai (Toronte 10), o 
šiandien nežinia kiek jų beliko ir 
koks Kanados būrelių įnašas, nes 
niekas apie būrelių veikimą ne
berašo. Iš spaudos žinome tik, kad 
Hamiltone rėmėjų būreliai dar 
patenkinamai veikia ir jų įnašai 
gimnazijai yra žymūs. Dabartinis 
šalpos Fondas (Montrealyje) ne
rado reikalo būrelių veikimą cent
ralizuoti, kaip anksčiau būdavo

ra WVtSrEtekt' 
lėSų^m,\ai patarlė netia-

Centras turėtų visą laiką bū
relius judinti, skelbti spaudoje 
būrelių įnašus, vadovus, narius, 
kad visuomenė matytų reikalo gy- 
vumą. ’ . •

Dabartiniu metu, apytikriai 
skaitant, iš 20.000 Kanadoje gy
venančių lietuvių priklauso gim
nazijos rėmėjų būreliams tik 200, 
t.y. 1%. Kiekvienas supras, kad 
tai permažai, stengsis į būrelį 
įstoti ir prisidėti prie bendro tau
tinio darbo; ' >

Mes gražiai mokame švęsti įvai
rias varduves ir- sufcąktuves, si
dabrines. ir auksines, kur išlei
džiama tūkstančiai dolerių val
giams, gėrimams, dovanoms, bet 
pas mus nebuvo atsitikimo, kad: 
rengėjai įkalkuiiuotų nors dešim
tadalį išlaidų naudingiems tiks
lams, pvz. Vasario 16 gimnazijai- 
paremtii

vos Banko direktoriumi, Karo 
veiksmų pasėkoje Algirdas su. tė
vais ir broliu Rimu pasitraukė Vo 
kietijon, o iš jos 1945. IV. 20. 
Šveicarijon. Tėn gyveno visa šei
ma. iki išvyko Kanadon 1950 m. 
vasarą.

Pradžios mokslo keturius sky
rius Algirdas baigė Telšiuose. 
Šveicarijoje Gverdono mieste 
mokslą, tęsė valdiškoje- pradžios 
mokykloje, kartu, lankydamas ir 
lietuvišką “židinio” pradžios mo
kyklą. 1946 m. rudenį įstojo į 
garsiąją Freiburgo St. Michel ko
legiją, kurios keturias klases sėk
mingai baigė iki išvykimo į Kana
dą, visą laiką būdamas pirmuoju 
mokiniu.

džios skiriamai Athlone vardo 
dviejų metų stipendijai tobulintis

niką — trumpąsias elektros-ban
gas,. tai buvo paskirtas į; Sheffiel- 
do universitetą pas pasaulinio

Gerbiamus mūsų parduotuvės klijentus 
KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR NAUJŲ METŲ 
proga nuoširdžiausiai sveikina su; geriausiais 
linkėjimais Jums dėkingi

J. E. Punkris ir J. A. Krasauskas 
Parkside Meat Market

335 Roncesvalles Avė., Toronto Tėl. LE. 54258

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ir 
LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ 
linki lietuviams

DANRAY SHOE STORE
SCOTT McHALE ir kitų žymių firmų 
avalynės krautuvė visai šeimai
1229 DUNDAS STREET WEST, TORONTO

LINKSMŲ ŠVENČIŲ IR 
LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ 
lietuviams linki

LAWRENCE G. ODŲTTE
Katalikų Laidotuvių Namai
Moderniai įrengti. Ventiliacija
1498 DUNDAS ST. WEST, TORONTO

jo į žinomos Paryžiaus.Stanislovo 
Kolegijos- Montreal!© skyrių, ku
rią. sėkmingai baigė-1953- m. pa
vasarį; šr kolegija Paryžiuje bu
vo pavadinta. Stanislovo vardu 
karaliui. Stanislovui Lesčinskiui

ma:: “Some aspects of travelling 
wave perametric amplification”

Kanados Tyrimų Institute Otavoj, 
Jaunasis daktaras į galą savo; 

studijų apvažinėjo eilę Europos 
kraštų — Angliją, Vokietiją, Švei
cariją, Austriją. Be savo roecia- 
lybės dr. A. Jurkus mėgsta filoso
fiją ir gyvai domisi klasikine mu
zika. Būdamas Aušros Vartų 
spaudos kiosko bendradarbiu 
Montrealyje uoliai sekė lietuviš
ką literatūrą ir tam geram- įpro
čiui pasiliko ištikimas. Jaunojo 
daktaro energija, gabumai, mokė
jimas dirbti ir įgytas pirmaeilis

mingą kelią į mokslo pasaulį, šią 
proga — geros sėkmės ir asme
niškame gyvenime.

Nuo lėkščių plovėja 
iki inžinieriaus

misija buvo paskelbusi rašinių 
konkursą ateiviams. W. Edlinger, 
austras, laimėjo antrąją premi
ją už savo įspūdžius besikuriant 
Kanadoj > Austrijoj jis buvo bu
halteriu ir mokėsi- kiek mechani
kos. 1957 m. atvyko. Kanadon ir 
gavo, darbą lėkščių plovėjo už 
maistą ir 30 et valandai Vėliau 
tapo virėjų, anglių kasyklų mies
telyje, paskui plomberiu ir ko
respondentiniu būdu studijavo 
aeronautiką, uždirbdamas $800 
mėn., t.y. tiek kiek uždirbdavo 
Austrijoj,per ištisus metus- Dabar 
jis dirba lėktuvų ir autovežimių 
precizinių instrumentų Įmonėje 
ir ketina* studijuoti atominę fiži- 
ką. Jo kelias — daugelio Kanar 
do^ ateivių kelias. Savo konkur
siniame rašinyje jis pareiškė, kad

astronomijoje Ir pan. jie įgalina 
priimti radio, bangas-net iš tolimų 
žvaigždžių. C ’ ,

Athlone stipendijai, parbaigus, 
Anglijos valdžia A. Jurkui pasty
ra stipendiją dar vieniems me
tams darbui baigti, kadangi jis 
turėjo ryšio su modernška krašto 
gynyba.

Po trijų tyrimo ir studijų metų 
A. Jurkus 1960 m. birželib mėm 
pristatė savo, darbą-, universiteto 
senatui, kuris ji priėmė ir 1960
m. rugsėjo mėn) posėdyje nutarė [ir jon vaauojantiejiturį taižino- 
suteikti jam filosofijos daktaro.............
laipsnį. Doktorato Įteikimas įvy
ko 1960 m. gruodžio. IT d; Shef
field© universitete “in, absentia”, 
kadangi A. Jurkus dar būdamas 
Anglijoje gavo kvietimą- dirbti

sukaktuvininko,, jei jo garbei bū» 
tų sustipta Vasario 16 gimnazi- 
ja) negu-jo garbei išgertas vienas- pagerbti,, kūno dukterį huvo ve- 
stiklelis daugiau.

Amerikoje yra; madą pager
biant sukaktuvininką ar kitokia 
proga baliaus metu per stalą, pa
leisti; lėkštę arija aukų lapą ir. su
rinkti pinigai paskiriami gimnazi
jai. Jei-rengėjai kaikur to nepa
daro, tai iššaukia, dalyvių nepasi
tenkinimą. (žiūr. “Dirvos” Nr. 
139 laiškų sk.). --

Visus būdus reikią panaudoti;, 
kad Vasario 16 gimnazijos rėmi
mas Kanadoje būtų, pagyvintas. 
Tad visi i talką! P. Lelis.

D0LERIO tfAJBS
rėmėjų būrelių vadovams orga
nizuojant kalėdinio dolerio va
jaus aukas gimnazijai išlaikyti. 
Prašome aukų ne tik iš organiza
cijų bet iš ki'ekyieno, kviesdami 
paraginti kaimynus aukoti, o 
esant progai surinkus atliekamus 
dolerius atsiųsti komitetui. Tai 
nėra lengvas darbas, nes pinigas 
slidus ir visiems reikalingas. Gy- 
yename ne savo žemėje.. Sensta- 
mė ir mūsų lietuvSkdsios"jėgos 
išsenką Kas pavaduos? Augantį 
jaunimą, vilioją svetimi papročiai 
ir svetima aplinka. Kas bus? Ar 
visos viltys žus?

Bent Kalėdų proga apsidairy
kime ir pagalvokime ar kartais ne 
per daug dėmesio rodome iškil
mingiems banketams ir puoš
niems baliams? O gal statome pa
minklus, kuriuos laikas sugriaus 
ir liks tik dulkės? ... Aukodami 
doleri ar kitą pasistatytame gyvą 
paminklą, nes išmokysime jau
ninu, kuris mus pavaduos ir sa- 
vo jėgas laisvai tėvynei atiduos. 

. Vasario 16 gimnazija pilna mo
kinių laukia paramos — dolerio 
aukos. Už pereitų metų aukas, 
nuoširdžiai dėkojame. Dėkojame 
visiems aukotojams, spaudai, ra
dijo studijoms, o ypač Čikagoje 
“Margučiui”, nes be jo- paramos 
turėtume- mažiau rėmėjų ir ma
žiau aukų. Gimnazija gavo per 
$6.500. šiais metais aukotojus 
prašome aukoti galimai anksčiau. 
Jau pradžia yra: Liet gailesį, se
serų d-ja $150,. Ji. Trimakas $25, 
J. K. ir J. P. lažybų pinigus $10, 
XX vietoje banketų $30, M. Kve
daras $10, Endrijoįrienė $5, Bars* 
tis Stirna $2, o tati po-mažiau.

Aukas prašome įteikti būrelių 
vadovams. Galima siųsti perBAL 
Fą gimnazijai. Galima išrašyti če
kius direktoriaus vardu ir siųsti 
tiesiog į Vokietiją. Kam patogiau 
gali siųsti aukas komitetui adre
su: A. Gulbinskas,. 6324: Sa Bi-

Aiikų iapar irvotad nebus siun
čiami; Būrelių vadovus prašome 
savo adresus paskelbti* visuome- 
neį kad aukotojai neklaidžiotu su 
aukomis Niekas kitas nėra Įga
liotas dolerio-vajaus proga gimna
zijai aukas priiminėti arba rink
ti Kviečiame aukoti ne po< daug, 
kad suaukojus daug....”

Vasario 16 gimnazijai remti 
komitetas Čikagoje paskelbė vie
no dolerio vajų gimnazijai pa
remti. Savo atsišaukime jis rašo:

“... Gimnazijai Remti Komite
tas skelbia DOLERIO VAJŲ iki 
vasario 16 d. Visų skirtoji' vien
kartinė dolerio auka „lengvins ne 
tik gimnazijos būklę) bet ir ko
vas už laisvę, ir išlaikys lietuviš
kąjį jaunini IfotuvMoje. niokyfe 
loję. Gimnazija yra vienas iš la
bai svarbių ir reikalingų veiksnių 
išsilaisvinimo kovoje. Gimnazijai 
rūmus išpirkote. Jie dabar pilni 
jaunimo, kurių tėvai ne dėl savo 
kaltės jais nesirūpina. Jie daugu
moje karo paliegėliai ir invalidai. 
Mūsų pareiga rūpintis ir jaunimą 
paruošti lietuviškam gyvenimui.

Visų lietuviškųjų organizacijų 
vadovus ir visus aktyviuosius as
menis ’kviečiame i talką padėti

Duona iš lietuviškų varpu
(Atkelta iš 1 psl.) 

nenorite man tikėti; jus manote, 
kad Jis jus užmiršo .;.. •

šalia manęs stovėjo Otto Baum- 
gartneris. Ar jo nekankino ta pa
ti mintis?

Du šimtai gulėjo ant narų mūsų 
barake su rausvom dėmelėm ant 
krūtinių; pusė jų jau kliedėjo 
karštyje, kiti laukė, kol ateis 
jiems eilę...

— Bet aš jums duodu šventą 
kunigo žodis Jis buvo pas Jus ir 
tenK barakuose ... — kalbėjo ka
pelionas.

Buvo šeši barakai, vienas mū
sų; Vakarais sunešdavome — Ot
to ir aš — mirčiai pašvęstuosius į 
vieną vietą. <,

— ... ir aš jums sakau: Jis ma
tė jus jūsų varge ...

Ir kartais klausydavosi vienas 
iš mudviejų, kurs tuo metu budė
davo, pasilenkęs ant tamsoj skęs
tančio kampinio naro krašto, ar 
dar kas kvėpavo.

— .. jūs klausiate: kodėl? Ko
dėl? Bet ar klausė prakartėlėje 
šąląs Kūdikėlis^ Kalėdų naktį, 
pradėjęs kryžiaus kelią, ar klau*- 
sė Jis nors vieną kartą “kodėl”?

Rytais paimdavome mirusiuo
sius nuo kampinio naro ir sugė
dydavome juos prieš namą, ant

dę& Prancūzijos karalius Liudvi
kas XV.

Per vasarą pastudijavęs, Algir
das Jurkus 1953 m. rudenį įstojo 
į Mbntrealio Politechnikumo ant
rąjį. kursą. Šią mokyklą baigė 
1957 m, pavasarį “Magna cum 
Įaudė” pažymėjimu, gaudamas 
mechaniko-elektriko inžinieriaus 
vardą ir pritaikomųjų mokslų, bar 
kalauro laipsni (Bakalaureum in 
proxi scientiarum).

Baigdamas Mbntrealio Poli
technikumą Algirdas Jurkus lai
mėjo konkursą D. Britanijos vai-

neštuvų. Tada atvykdavo laidoto- 
jų komandą užkasti mūsiškius ir 
kitus iš penkių barakų stovyklos 
kapinėse.

— O vienok, mano draugai, vie
nok— Gloria in excelsis Deo ...!

Geras buvo pamokslas, tiko 
kaip tik mums, esantiems dėmė
tosios šiltinės stovykloje. Ramiai 
klausėsi kareiviai savo vidaus 
balso.

Mišios tęsėsi. Karo kapeĮionas 
pakėlė baltą duoną, išaugusią ant. 
lietuviškos žemės, ir sidabru spin
dinčią taurę su vynu. Lenkės ka
reivėliai; prieš Dievą j kurs- kentė
jo kaip ir jie ir atėjo štai r jų šalL 
tą valgyklos baraką^ kad čia būtų 
priimtas.

O per Ife missa ėst, kai karo 
kapelionas vėl atsisuko į mus, pa
laukėmis akimirką ir pridūrė, ma
tomai, prieš visas taisykles:

— Ak, jūs, įnikusieji? Jūs, išli
kę gyvi! Jūs vargšai! Mano bro- shop St., Chicago 36, Illi 
liai...! O visdėlto — Gloria in .............................. ......
excelsis Deo! .

Kai jis nusisuko, mes pastebė
jome, kad jįs pravirko. Taip, jis 
verkė... Jo jauni, siauri pečiai 
trūkčiojo- po pilka palaidine.

Tylėdami stovėjo kareiviai ir 
laukė, iki karo kapelionas išsiver
kė ... Vertė A Mfedattis.

— Delayed- Pioneer — vėlyvą pi- 
jonierių, kuriam tenka prasiskin
ti kelią, savom rankom. Europos 
rekomendacijos ir diplomai retai 
tepaisomi.

LINKSMŲ ŠVENČIŲ IR 
LAIMINGESNIŲ 1961 METŲ 
linkiu visiems savo maloniems klijentams 
ir prieteliams 1 T ■

J. BERŽINSKAS
1212 Dundas .Street W., Toronto, Ont. 
Telefonas LE. 2-9547

Visiems mieliems klijentams ir prieteliams
LINKSMŲ ŠVENČIŲ IR
LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ

linki Jūsų

I.G.A. SUPERMARKET į
289 JANE STREET i
S. ir J. SINKEVIČIAI į

Mielus lietuvius,
mūsų draugus ir gausius klijentus
KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR NAUJŲ METŲ proga 
nuoširdžiai sveikiname

PARKDALE FISH
ESTŲ ŽUVŲ KRAUTUVĖ
2204 Dundas St. W., Toronto, Ont. 
Telefonas LE. 2-2692

LINKSMŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR 
LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ 
linkime savo.- klijentams!

S. J. VALATKOS
ATLANTIC RBrtaRAlCAS
1330 Dundas St. W., Toronto, Onfc

Lietuvių Baldų Krautuvė

Mohawk Furniture Ltd.
SAVO MIELIESIEMS KLIJENTAMS LINKT 
LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ IR LAIMINGŲ NAUJŲ MRTŲ,

2446 <48 Danforth Avenue, Toronto, Ontario.

' J
• .
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Mann & Martel lm SPORTAS
2336 Bloor St. W. • Tel. RO. 2-8255
Perkant ar parduodant nekilnojamą turtą visada kreipkitės Į šią 
didelę pardavimo ištaigą, kuri turi 12 atskirų biurų Įvairiose 
miesto dalyse. Greitas ir sąžiningas patarnavimas. Didelis pasi*

AUSROS ŽINIOS
Didžiųjų švenčių proga Aušros 

sporto klubo valdyba sveikina vi
sus klubo narius, narių tėvelius,

■ Atgaivinta šachmatininkų sekcija. 
Visi dievaitės Kassos gerbėjai, kvie-

Įmokėjimo. Čia rasite viską, kas Jus interesuoja nekilnojamo 
turto reikaluose.

Roncesvalles - High Park 
$2.000 įmokėti, 7 kambarių atski
ras mūrinis namas su dviem gara
žais, vandeniu alyva apšildomas, 2 
virtuvės. Tik keli namai nuo Ron- 
eesvalles. Viena atdara skola ba
lansui. Tikrai geras pirkinys. Pil
na kaina $15.900.

Swansea 
4-tas namas nuo Bloor 

$17.800 pilna kaina, $5.000 įmokėti, 
6 kamb., atskiras mūrinis namas su 
garažu ir sandėliuku šalia, alyva 
apšildomas, dar vienas kambarys 
yra rūsyje su maža virtuvėle ir vo
nia su tualetu. Viena atvira skola 
balansui 10 metų.

Indian Rd. Cres.
Originalus dnpleksas 

$2.000 įmokėti, 11 kambarių dup
leksas, 5 kamb. pirmame augšte ir 
6 kamb. antrame augšte. Vandeniu 
alyva apšildomas. Du atskiri pečiai, 
vienas beveik naujas. Atskiri rūsiai 
kiekvienam butui su skalbykla. Di
delis kiemas, tuojau galima užimti. 
Pilna kaina $21500.

Bloor • Lansdowne 
$2500 įmokėti, 6 kambarių mūrinis 
namas, naujas alyvos pečius, vieta 
garažui. Dideli ir gražūs nepereina
mi kambariai. Galimybė dar pada
ryti vieną kambarį pirmam augšte. 
Viena skola balansui. Tuojau gali
ma užimti.

Roncesvalles • Wright 
$3500 įmokėti, 8 didelių kambarių, 
gero mūro atskiras namas su vieta 
garažui. Vandeniu alyva tapšildo- 
mas, nepereinami kambariai. Arti 
susisiekimo ir krautuvių. 3 moder
niškos virtuvės. Geras morgičius. * 

Eglinton • Bathurst 
$5.000 įmokėti, 6 kambarių atskiras 
mūro namas, vandeniu alyva apšil
domas, garažas, 2 modernios vir
tuvės. Pilnai užbaigtas rūsys. Vi
sai arti Eglinton g-vės. Tuojau ga
lima užimti.

Oakwood • St. Clair 
$5.000 įmokėti, 7 kambarių atskiras 
mūro namas su garažu, vandeniu 
alyva apšildomas, 2 modernios vir
tuvės. Viena skola balansui 10 me
tų, lengvi mokėjimai.

Bloor - Jane 
$10.000 įmokėti, 8 didelių kambarių 
per 2 augštus, mūrinis namas su 
privačiu įvažiavimu ir šildomu ga
ražu, 2 vonios, 2 virtuvės, vandeniu 
alyva šildomas, didelis sklypas, ar
ti visko. Geros sąlygos.

B. SAKALAS
-SAKALAUSKAS

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

Islington • Bloor 
$13.900 pilna kaina, 6 modemiški 
kambariai, gerų ©lytu bangalas, di
delis sklypas, tik $1.500 įmokėti. 
Morgičius iš 5%%.

Jane - Bloor
$5.000 įmokėti, atskiras mūrinis, 
kvadartinio plano, 7 didelių kam
barių namas. 2 moderniškos virtu
vės, vandeniu šildomas. Neaugšta 
kaina, vienas atskiras morgičius 10 
metų. ■ \

High Park Ave. • Bloor 
7 kambariai — vienas morgičius 

$3.000 įmokėti, mūrinis naujai išre- 
montuotas namas, netoli Bloor gat
vės. Labai didelė virtuvė, vandeniu 
alyva šildomas. Pilna kaina $16.500.

Quebec Ave.
7 kambariai — vienas morgičius 

$1.900 įmokėti, atskiras, rupių ply
tų namas su 4 kambariais pirmame 
augšte. 2 virtuvės, naujas vandeniu 
alyva šildymas, labai platus įvažia
vimas, 160 pėdų sklypas.

Baby Point Rd. 
Atskiras — 6 kambariai

$3.000 įmokėti, mūrinis labai gera
me stovyje namas su dviem virtu
vėm, alyva šildomas. Privatus įva
žiavimas. Pilna kaina $16.500.

• The Kingsway
$2.900 įmokėti, vienas morgičius 10 
metų, atskiras mūrinis 6 kambarių 
namas, 10 metų senumo, su priva
čiu įvažiavimu ir mūriniu garažu. 
Puikus medeliais apsodintas kie
mas; labai gražiame vakarų Toronto 
rajone.

High Park • Roncesvalles 
9 kambariai — 3 virtuvės

$16.900 pilna kaina, atsk. mūrinis, 
šviesių plytų namas, nepereinami 
kambariai, visur dažyta ir labai 
erdvus. Vandeniu šildomas su aly
va, netoli parko, augštos pajamos.

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

S. KĖKŠTAS
2336 BLOOR ST. W.

Įstaigos teL RO. 2-8255 
Namų teL BE. 3-1372 v

menę, linkėdama tyro džiaugsmo 
šv. Kalėdose ir sėkmės Naujuose 
1961 metuose.
Šios savaitės rungtynės: antradienį, 

7 v.v., mūsų salėje žais berniukų Ban
tam su Kimboume, o Bloor Collegiate 
patalpose ir gi 7 v.v. mergaičių Midget 
su Corpus Christi ir po jų — mergai
čių Juvenile su St Basils. Trečiadienį, 
8.30 v.v., Bloor Collegiate — Aušra 
Intermidiate - St. Chris.

Praėjusios savaitės rungtynių rezul
tatai: CYO lygos rungtynėse Aušra *M. 
nugalėjo Vyčio M. 27:15. Žaidė: I. Ro- 
manovaitė 17, M. Romanovaitė, R. Bil- 
kytė 6, D. Klimaitė 4, G. Dubininkaitė, 
T. Dubininkaitė, D. Kudirkaitė, L. Le- 
veckytė, M. Dunderaitė. Church lygo
je Aušra M. B. pralaimėjo St. Chiris 
13:29. Žaidė: Kryžanauskas4, Strimai
tis 2, Baltrūnas 2, Petrauskas 3, Bu- 
šinskas 1 ir Venclovaitis 1.

Dvi Aušros mergaičių komandos at
stovaus CYO lygą Toronto miesto ir 
Ontario krepšinio pirmenybėse. Auš
ra Sr. atstovau§ CYO lygą Junior (iki 
21 m. amžiaus) klasėje, o Aušra 
Midget — Midget klasėje. Aušra Sr., 
neturėdama savo amžiaus varžovų, šią 
garbę gavo ge kovos, gi Aušra M. tai 
turėjo išsikovoti iš 15 komandų. Auš
ra M. žaibo turnyro finaluose nugalė
jo St. Thomas 21:17 ir 43:18. Aušra M. 
komandoje žaidžia: I. Romanovaitė, 
M. Romanovaitė, R. Bilkytė, D. Kli
maitė, G. Dubininkaitė, T. Dubininkai
tė, J. čepunkutė, L. Leveckytė, A. 
Dunderaitaė, D. Kudirkaitė, V. Jure
vičiūtė, I. Janeliūnaitė.

VYČIO ŽINIOS
Krepšininkės LBA lygoje, nugalėju

sios Tru-Way 63:32, pirmąjį ratą užbai
gė be pralaimėjimo, žaidė: Kasperavi- 
čiūtė 3, Prunskytė 14, E. Žėkaitė 6, 
Dargytė 8, Kilotaitytė 4, Rutkauskaitė 
3, Balsienė 23, Žolpytė 2. Susilpnintos 
sudėties jaun. krepšininkės CYO 
midget pirmenybėse sunkiai įveikė 
Corpus Christi pasekme 12:6. Sekan
čias šios grupės rungtynes pralaimėjo 
Aušrai 27:15. Žaidė: Jonynaitė 2, Čir- 
vinskaitė 0, 2, Supronaitė 10, 7, Kru- 
minaitė, Bilkštytė, žolpytė 2, 0, Ren- 
kauskaitė 4.

Krepšinio treniruočių TRC patalpo
se švenčių metu nebus. Treniruotės 
prasidės sausio mėn. pirmą savaitgalį.

Sekančiais metais vyrai pirmas rung
tynes žaidžia sausio 4 d. 8.30 vai. v. 
Malvern Coll, su Woodgreen. LBA ly
goje moterys pirmas rungtynes žaidžia 
sausio 10 d. 8.30 vai. v. East Comm, 
mokykloje su latvėmis. CYO lygos pir
menybių tvarkaraštis dar. nežinomas.

N. Metų sutikimo balius įvyks Bloor 
ir Bathurst salėje. Visus kviečiame.

A. S.

* RSzJeigu karfei^-nerastumėtę šiame skelbime sau tinkamo namo
ar biznio, tuojau skambinkite mums pasiteiraudami ką mes turi
zme naujo, nes mes gauname kas dieną naujų nuosavybių.

KOVO ŽINIOS
Linksmų šv. Kalėdų, gražių lai
mingų 1961 m. visiem^ klubams 
ir sportininkams linki Hamiltono 
Lietuvių Sporto Klubo Kovas val
dyba.

Kovo šachmatininkų komanda daly
vaus Kanados lietuvių pirmenybėse 
sausio 28 d. Hamiltone, kartu su stalo 
tenisininkais, tinklininkais ir krepši
ninkais. Atgaivintai sekcijai linkime 
sėkmės.

Antros rungtynės kat. parapijų pir
menybėse pralaimėtos 37:38. Žaidė: 
Meškauskas 5, Dervaitis 8, Bakaitis 
15, Bręichmanas 3, Blekaitis 4, Kybar
tas, Petrauskas, Stasius, Valevičius, 
Enskaitis, Gužas. Kovo jauniai žaidžia 
VAV parapijos vardu ir jų rungtynės 
yra atžymimos vietos spaudoje.

Prasidėjus mokyklose atostogoms, 
švietimo direkcija atšaukė treniruo-' 
tems sales. Jos. bus gautos tik po N. 
Metų prasidėjus mokslui. K. B.

KANADOS LIETUVIŲ 
PIRMENYBES

Hamiltono švietimo direkcija š.m. 
gruodžio 14 d. raštu pranešė, kad ji 
sutinka HLSK Kovas išnuomoti tris 
mokyklos sales, šiuo pranešame, kad 
Kanados lietuvių krepšinio, tinklinio, 
stalo teniso ir šachmatų pirmenybės 
vedamos HLSK Kovo 1961 m. sausio 
mėn. 28-29 d.d. Hamiltone. Krepšinio 
ir tinklinio pirmenybės įvyks Central 
ir Westdale mokyklose, stalo tenisas 
— VAV parapijos salėje, šachmatų — 
lietuvių parapijos klebonijos patal- 
pose.

šeštadienį vakare Knights of Colum
bus salėje rengiamas bendras pasi
linksminimas. Sekmadienį po pamaldų 

-įvyks baigminiai susitikimai.
Sausio 4 d, 'TSO v.v. Hamiltono VAV 

parapijos salėje (58 Dundurn St. N.) 
šaukiamas Kanados Sporto Apygardos 
Komiteto ir visų sporto klubų atstovų 
bendras posėdis. Klubai, negalį atsiųsti 
sava atstovų, prisiunčia iki sausio 2 d. 
HLSK Kovas pirm. K. Baronui, 131 
Kensington Ave. N., Hamilton, raštiš
kus pasiūlymus pirmenybių reikalu.

HLSK Kovas valdyba.
SPORTAS ČIKAGOJE

Tradicinį Čikagos lietuvių krepšinio 
turnyrą laimėjo LSK Neries I koman
da, kuri baigmėje įveikė Lituanicą I. 
Trečią vietą užėmė Jūra, IV — Neris, 
V — Aras, VI — Lituanįca II, VII — 
Bridgeporto Tauras. Laimėtojai ga
vo konsulo dr. P. Daužvardžio pereina
mąją taurę, kuri jiems atiteko jau ant
rą kartą. Pirmenybių uždaryme žodį 
tarė ir Lietuvos atstovas Vašingtone 
J. Kajeckas.

Lituanicos futbolo klubo futbolinin
kai užbaigė šių metų sezoną rungtynė
mis dėl JAV Open Cup. Pirmame su
sitikime jie įveikė Wings vienuolikę 
2:1, o antrame tokiu pat rezultatu tu
rėjo nusileisti Lions vienuolikei. Sau
sio mėnesio pradžioje komanda pradės 
žaidimus “Indoor Soccer” pirmeny
bėse.

Aro krepšininkai ir tinklininkės Pa
dėkos dienos savaitgalyje viešėjo Ha
miltone, Kanadoje. Krepšininkai augš- 
ta pasekme — 100:39 — įveikė Ha
miltono Kovą, o tinklininkės nugalėjo 
šeimininkės 2:6.

Neries ir Lituanicos mergaitės tink
lininkės žaidžia Gage parko tinklinio

ŠILDYMO KONTRAKTORIUS
VISŲ RŪŠIŲ ŠILDYMAS IR ĮVAIRIOS POMPOS.

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

ŠOKIŲ MUZIKOS MĖGĖJAI!!!

Puiki dovana šventėms.

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

Jau atspausdinta nauja, lietuviškai Įdai
nuota 11 rinktinių šokių muzikos plokštelė

ROŽĖS IR TYLŪS VAKARAI...
Ją galite Įsigyti vietos lietuviškos spaudos 
parduotuvėse. Kaina $6.00. Išleido: ABC 
Records, P. Jurgaitis, 7403 South Western

♦ Ave., Chicago 36, Ill.

EXTRA REALTY LTD. KAi? w
DIDŽIAUSIAS PASIRINKIMAS NAMŲ, FARMŲ, ŽEMĖS SKLYPŲ, APARTAMENTŲ IR BIZNIŲ. DUODAMOS 5% PASKOLOS 

PERKANTIEMS NAMUS: ĮVAIRIAIS REIKALAIS KREIPKITĖS Į ŠIUOS MUSŲ AGENTUS: 
riairafflwiinrtmi ■■TTY—- - 4------------------------------- ..

Indian Rd. • Humberside 
$2.500 įmokėti, 9 kambarių mūro, 
pirmame augšte 4 kambariai, 3 mo
dern. virt., garažas. Kaina $15.000.

Durie • Colbeck
$4.000 įmokėti, 6 kamb., atskiras, 
gražių plytų, 2 virtuvės, garažas. 
Kaina $16.900, balansas vienas mor
gičius 10 metų atdaras.

. Roncesvalles - Galley
$8.000 Įmokėti, 8 kamb., mūro,' 2 
mod. virtuvės, 2 garažai, prie ge
riausio susisiekimo ir apsipirkimo.

• Kaina $16.000. Balansui viena sko
lą 10 metų atdara.

High Park • Clendenen 
$1.000 įmokėti, atskiras, mūro, 
kvšdr. planas, 7 kambarių, 2 mod. 
virtuvės, garažas. Namas išmokėtas. 
Kaina $15.900.

Jane • Humbercrest Blvd. 
$2.000 įmokėti, 7 kamb, rauplėtų 
plytų, atskiras, 2 virtuvės, galima 
nuomoti.'Garažas, šoninis privatus 
Sražiavimas. Sklypas 196 ilgio. Sku- 

us pardavimas. Kaina $17.500.
Bloor • Glendenwynne

lokėti, 8 kamb., mūro, at-
. virtuvės, 2 vonios, gražus

narnai. Prašoma kaina $23.000. 10 
metų senumo namas, jokių remontų.

- nereikia.
Yonge • Eglinton

$5.000 įmokėti, rusvų rauplėtų ply
tų, 7 kamb., atskiras, labai gražiai 
atrodo iš lauko ir vidaus, baigtas 

^recreation kambarys, alvva vand. 
apšildomas. Gražioj vietoj, garažas, 
šoninis įvažiavimas. Skubus parda
vimas, naudokitės proga. Buvo kai- 

.ha $21.Q00, dabar parduodamas už 
$17.800.

J. KUDABA
Namų teL BU. 3-2195

KREIPKITĖS VISAIS REIKALAIS Į EXTRA REALTY LTD. CIA RASITE EKSTRA SĄŽININGĄ PATARNAVIMĄ.

B. SERGAUTIS

Extra Realty Ltd
savininkas ir

bendradarbiai

klijentus ir visus lietuvius

ŠVENTŲ KALĖDŲ

NAUJŲ METŲ
$7.000• - proga

sveikina ir linki

daug laimės, džiaugsmo

ir pasisekimo 

asmeniškame gyvenime.

Dabar geras laikas pirkti žemes: vasarojimui — poilsio vietovėms, ūkinin
kavimui, investacijoms, statyboms, bizniui — gazolino stotims, moteliams, 
pramonei—įmonėms, fabrikams ar kitam pelningam bei vertingam tikslui.
200 x 200 pėdų sklypas 2 kelių sankryžoje gazolino stočiai prie Minesing, 
Ont. Pilna kaina tik $1.500.
11 kambarių mūrinis namas, reikalingas remonto, pastatas padargams ir 
pamatai daržinei — tvartams su 4 akrais žemės. Tinkamas jaukščių ūkiui. 
Nuosavybė yra 2 myl. nuo Victoria Harbour - Georgian Bay. Prašo $3.800.
65 akrai žemės, 3 kamb. vasarnamis, 1500 pėdų ant Nottawasaga upės kranto, 
maždaug 8 mylios į pietų rytus nuo Springhurst Beach. Puiki ir reta vieta 
vasarojiihui, gera investacija. Kelias bus asfaltuotas, taip pat yra elektra, 
telefonas ir nat. gazo linija. Nuosavybė verta $6.500.
123 akrų ūkis su pastatais arti 27 kelio, Barrie, Ont. Tinka norinčiam pra- 
dėti ūkininkauti. Kaina $16.000. J _ _ __ _ -
250 akrų dirbamos žemės, tvartai ir daržinės, abiejose pusėse Nottawasaga 
upės turi 2 kelius, 5 mylios nuo Wasaga Beach. Nepamainoma vietovė 
ūkininkavimui, vasarojimui, žvejojimui. Vienos šeimos nuosavybė virš 
100 metų. Savininkai tikisi gaut $20.000.
30 akrų prie 27 kelio, tik 12 mylių į šiaurę nuo Toronto miesto ribų. Gy
venamas namas 6 kamb. ir daržinė - tvartai. 3000 pėdų nuo miestelio van
dentiekio, kitoje pusėje' statomas shopping centras. Pirmaklasė investa
cija, tinkama statybai. Senas amžius verčia parduoti tik už $22.500.
40 akrų statybinės žemės prie Beamsville, Ont. ir Queen Elizabeth plento. 
Kanalizacija ir vandentiekis prie vietos, planas statybai dalyti į sklypus 
laukia patvirtinimo. Savininkai turi kitus interesus, parduoda už $35.000.
100 akrų ūkis, pastatai gerame stovyje, 10 mylių į šiaurės vakarus nuo To
ronto ribų. Du keliai, galima dalyti į 10 akrų ir mažesnius sklypus, Savi
ninko nustatyta kaina $40.000.
98 akrai, kampinis ūkis, tik 7 mylios į šiaurę nuo Maltono aerodromo. Upe
lis teka per žemę, arti mokykla. Parduoda už $60.000, % pigiau vertės.
150 akrų, didžiulis 12 kamb. gyvenamas namas, pastatytas iš Anglijos at
vežtų plytų, brangus vidaus įrengimas. Ūkis randasi šiaurės rytuose nuo 
Ęramptono, arti statomo Bramalea miesto. Ateinantį pavasarį pro ūkį pra
vedamas vandentiekis. 2emės kaina kaimynystėje $l.Q00 už akrą, parduo
da gi už $115.000.  . ?
Augščau duodamos nuosavybės esti tik maža dalis turiąių pardavimui, todėl 
visais žemių pirkimais bei pardavimais kreipkitės žemiau duodamu adresu:

ST. DARGIS
Telefonai: bus. LE. 4-9211, res. RO. 6-9683

pirmenybėse, kur pirmauja Neries ko
manda. Čikagos liet, krepšinio pirme
nybių proga jvyko šių komandų tarpu
savio susitikimas, kurį laimėj© Neris. 
Neries eilėse išsiskiria Dambrauskaitė, 
turinti geros tinklininkės duomenis.

LSK Aras išleido spaustuvėje spaus
dintą 4 puslapių biuletenį. Jame .telpa 
aprašymai apie klubo veiklą ir keikū
nuos sportininkus. Yra ir nuotraukų.

Rimas Vaičaitis, šią vasarą atvykęs 
iš pavergtos Lietuvos, atsižymėjo ėji
mo varžybose Columbus, Ohio. Jis lai
mėjo I vietą 20 mylių ėjime ir gavo 
gražią dovaną. Rimas šiuo metu yra 
Neries sporto klubo valdybos narys.

Marquette parko vyrų krepšinio pir
menybės, kuriose dalyvauja ir 3 lietu
vių komandos, prasidėjo gruodžio 11 
d. Pirmuose susitikimuose Aras įveikė 
savo varžovus 65:54, Lituanica laimė
jo 57:39, o Neris, kuri pasirodė be 5 
pagrindinių žaidėjų, pralaimėjo 57:83.J R &

SPORTAS LIETUVOJE
Vilniaus Spartako baseine neseniai 

įvyko Lietuvos individualinės plauki
mo pirmenybės. Nors dar tik plaukimo 
sezono pradžia, tačiau pirmenybių mę? 
tu buvo atsiekta keletas reikšmingų 
pasekmių. 100 metrų delfino stiliumi 
G. Jasėnaitė per 1:27,3 atsiekė naują 
moterų ir drauge mergaičių Lietuvos 
rekordą. A. Urbonas 100 metrų tuo 
pat stiliumi vyrų grupėje nuplaukė per 
1:07,4. 800 metrų laisvame stiliuje ke
turiolikos metų A. Vaišvilaitė nuplau
kėper .12:21,1. Naujo Lietuvos rekor
do 200 metrų krūtine mergaičių gru
pėje pasiekė Z. Užkuraitytė, nuplauk
dama distanciją per 3:16,0. Ypatingai 
verti dėmesio du B. Jakštonio atsiekti 
rekordai: 100 metrų krūtine 1:14,1 ir 
200 metrų krūtine 2:41,9. Tai jau yra 
tarptautinės klasės ribose.

Lietuvos krepšinio A klasės pirme
nybės vyrų ir moterų grupėse vyksta 
pilnu greičiu. Savaitgaliais didesniuo
se miestuose įvyksta arti dvidešimties 
rungtynių. Apie pirmaujančių koman
dų galimybes laimėti pirmąsias vietas 
šiuo metų dar peranksti kalbėti, juo 
labiau, kad pati pirmenybių pradžia 
suteikė netikėtumų. Jaunos moterų ko
mandos iš įvairių Lietuvos vietovių, 
kaip Marijampolės, Kalvarijos, Plun
gės, Šilutės ir kt., savo energingų va
dovų bei trenerių dėka sudaro labai 
rimtą pasipriešinimą favoritinėms 
Kauno ir Vilniaus moterų komandoms. 
Be to, reikia pastebėti, kad moterų 
komandų amžius yra gana jaunas ir 
po kelių metų galima tikėtis tikrai 
stiprių vienetų. Vyrų grupėje vaizdas 
nedaug kuo skiriasi nuo pereitų metų. 
Čia sostinės ir Kauno krepšininkai at
rodo nesulauks stipresnių varžovų iš 
provincijos, be to, liūdnesnis vaizdas 
ir su prieaugliu. Komandų amžius jau 
gana senokas, o pajėgesnių jaunuolių 
į A klasę dar nepriauga. Augštoji krep
šinio vadovybė kaltina kūno kultūros 
mokytojus bei sporto klubų vadovus 
neveiklumu, pastarieji gi teisinasi 
sporto salių trūkumu ir laiko stoka pa
rengti tinkamai žaidėjus.

DELHI, Ont.
KAUKIŲ BALIUS. KLK Mot. D-jos 

Delhi skyrius sausio 14 d. vengrų sa
lėje, Delhi, rengia smagų pasilinksmi
nimą kaukių balių. Pranešame iš 
anksto, kad galėtų pasiruošti kaukes, 
nes už įdomiausias bus skiriamos pre
mijos. Be to, bus ir kitų prašmatny
bių. lietuviškų išdirbinių — gintaro, 
medžio, audinių parodėlė, bus bufe
tas, loterija, geras orkestras. Bus pa
vaišinti užkandžiais ir gal dar visokių 
“pamarginimų”. Prašome iš anksto tą 
vakarą numatyti mums, nes visi malo
niai praleisite laiką, o gautas pelitas 
bus sunaudotas geriems tikslams. 
Lauksime visų iš arti ir toli pokalėdi- 
niam pasilinksminimui. Valdyba.

KO NEGALIMA PRALEISTI NE
PASIDŽIAUGUS, tai dabartinės Liet. 
Bendruomenės v-bos iniciatyva gauti 
knygų ir per parengimus ir sekmadie
niais nejfeilstamai pardavinėti. Žmo
nės mielai perka ir dėkoja pirkdami, 
kad yra jų iš kur gauti.

Anksčiau'reikėjo ieškoti progos nu
važiavus Hamiltonan ar Torontan arba 
užsisakant. O dabar kai čia pat ir tokie 
gražūs leidiniai ir labiausia “užkietė
ję” neiškenčia nenusipirkę.

Pageidautina daugiau vaikams, o 
prašymas, kad tėveliai vaikučiams ne
pagailėtų lietuviškos knygelės, nes 
“Meškiukas Rudnosiukas” ir tas V. 
Tamulaičio “Svirpliukas-’ patiems vai
kams prašant tuoj buvo išpirkti. K.

VISŲ ORGANIZACIJŲ VALDYBŲ 
pasitarimas apyl. v-bos iniciatyva bu
vo sušauktas gruodžio 6 d. Vasario 16 
minėjimui aptarti. Nutarta minėjimą 
rengti Vasario 11 d. Delhi vengrų sa
lėje, iškilmingai, kviečiant valdžios at
stovus ir įtakingesniuosius kanadie
čius, spaudos atstovus ir surengiant 
trumpą radio programą su angliškais 
ir lietuviškais tekstais bei lietuviška 
muzika per Tillsonburgo radiofoną. 
Didelis dėmesys skirtas surinkimui 
galimai daugiau paramos Tautos Fon
dui. Visų organizacijų valdybos tam 
gyvai pritarė, pasiimdamos tam pra
vesti vajų. Kiekvienas pelno centas, 
gautas iš šio minėjimo taip pat bus 
persiųstas Tautos Fondui.

Lisabona. — Portugalų vyriau
sybė gruodžio 7 d. painformavo 
Vakarų valstybes, kad sovietai 
pasirašė su Gvinėja sutartį ten 
įrengti povandeninių laivų bazę.

Hannoveris. — Vokietijoje į 
pietryčius nuo Bremeno atrasti 
nauji geležies rudos sluogsniai. 
Apskaičiuojama, jog ten esą apie 
400 mil. tonų rūdos.

Frankfurtas. — 2400 vokiečių 
karių, praleidę 3 savaites apmo
kymo Prancūzijos Champagne 
provincijos poligonuose Mourme- 
lon ir Sissone, grįžo į Vokietiją 
visi patenkinti ir prisipirkę gero

ŠIRDINGIAUSI LINKĖJIMAI

VISIEMS DRAUGAMS BEI

KLIJENTAMS

ŠV. KALĖDŲ IR

NAUJŲJŲ METŲ PROGA

J. RUKŠAP. KERBERIS

Darbo telefonas L E. 2-4404

Ed. Masiokds Television Service
LINKSMŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR 
LAIMINGIAUSIŲ NAUJŲ METŲ 
savo klijentams bei draugams linki

ED. MASIOKAS
3604 DUFFERIN ST„ Toronto, 
Telefonas ME. 5-5210.

Toronto. — 1959-60 finansi
niais metais Ontario^išgerta 93.- 
722.845 galionai alau$ 12.000.006 
galionų daugiau kaip metais prieš 
tai, bet degtinės ir vyno išgerta 
mažiau. Išviso gėrimų parduota 
už $350.296.253. Visoje Ontario 
tuo tarpu yra 255 alkoholinių gė
rimų parduotuvės ir 278 alaus 
parduotuvės.

Toronto. — Vokiečių Lufthan
sa keleivinis lėktuvas Boeing 707,

skrendąs tarp Montrealio ir San 
Francisko, pasiekė rekordą: 2.- 
628 mylių atstumą nuskrido per 
4.13 val./t.y. po 613 mylių arba 
po 1040 klm. per valandą.

Bonna. — Vakarų Vokietija sar 
vo žadėtą prekybinį Rytų Vokieti
jos boikotą praktiškai yra atšau
kusi — vienoje spaudos konfe
rencijoje vyriausybės vardu buvo 
pareikšta, jog esą tiriamos gali
mybės tarpzoninei politikai tęsti..

Real Estate & Mortgage Broker 
1385 Queen Street West 

(prie Lansdowne Ave.) 

Tel.: LE. 4-8459; LE. 4-8450 
Namų telefonas BE. 3-5996

Visus buvusius ir 
būsimus mūsų klijentus 

bei visus bičiulius 
sveikiname 

šv. Kalėdų proga.



liMist.TFVISKFS ŽIBUĘIA1

OAKVILLĖS LIETUVIAI

imame į jų ruo-

Telefonas RO. 6-9211

ŠIOS FIRMOS

IR SAVO VARDU

LINKIU
hiaurus oras

LONDONTIKRAI DŽIAUGSMINGŲ ŠV. KALĖDŲ

IR LABAI LAIMINGU

NAUJŲ METŲ

S. JOKŪBAITIS
pavargo

Kredito Kooperatyve ^BARAMA’

DARBO VALANDOS

Telefonas LE. 24108

Telefonas LE>x2-8723

Lietuvių moterų Telefonas EM. 2-2585

KIRPYKLA
Dorna Hairstyling

Licenzijuotas elektromonteris

J. Nacevičius

Telefonas EM. 64182
• VALAU FOTELIUS Toronto

žinomoji. Tai

859 COLLEGE ST. LE. 5-5556

SEGUIN

Telefonas LE. 4-8390

Kvalifikuotas technikas taiso

Taisomi TELEVIZIJOS aparataiH. ROŽAITIS
RO. 6-9367 V. Semaška

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

•Hnrontario St. 
lingw'ood, Ont. 
Tel. 1516.

Dėl informacijų rašykite: BOX 83, 
G. D. HUNT REAL ESTATE

George BEN, B.A.
ADVOKATAS-NOTARAS

Plakate, k 
šlamą balių, miesto gaisrininkai

*jūs ateikite į mūsų balių, o 
mes atvyksime į jūsų gaisrą .

1539 DUNDAS ST. W. 
(prie Dufferin)

62 RICHMOND ST. WEST 
/kempes Bey & Richmond/

MIELIEMS KLIJENTAMS IR VISIEMS LIETUVIAMS

Balinė:. Lietuvių Namai, 1129 Dundas St. W., Toronto, Ont.

Sav. ANTANAS PASKEVICIUS 
Telefonas LE. 5-9130 •

TAUPYK ir SKOLINKIS

Jei septyniasdešimt kelių 
tai ir aš galiu.

Priėmimo valandos: nuo 942 
ir 3-8 vai. vak. (pagal susi
tarimą).

nio ir praktinio

— Gėda, Jonuk, tokį pažymėji
mą parsinešti. Juk tai mums vi
siems gėda. Palau, tuojau po Ka
lėdų aš eisiu pasikalbėti su tavo 
mokytoju...

— Geriau, tėveli, nueik tuojau 
pat ir pasakyk jam atvirai...

1577 BLQOK ST. WEST/ 
(prie Dundas) " ' -

na ranka. ■ .? •
■ — Na, ką tamsta norėtum pa
klausti? p

— Taigi, aš šiaip supratau vis
ką. Turiu tik viėpą maža klausi
mėlį. Kaip gi ten yra. drauge, :<r 
Marksas gyvenamas ar ne?

Berniukas skambiną telefonų i: 
daktaro kabinetą:

— NorėSąUrŽuidt ^ Salių ateit 
sveikatos patikrinti?

— Daktarošiuo.metu -«gra,— 
atsiliepė gąilestįngoji sesuo.

— Labai, ačių. O. kada vėl jo. 
nebus? — paklausė berniukas.

NAUJAME MODERNIŠKAI ĮRENGTAME

MOUNT ROYAL MOTORS ,
jv* galite sava automobilio pataisymo reikalas išsiaiškinti lietuviškai, 
i kaip 20 m. patyrimą praktika mes garantuojame darbo sgiiaiagumg. 
T>e visų rūšių outomo^il 
nų ištaisymus, dažymų, 4. . , , _ .
orais BEAR molinomis, automatiškas ir standartines greičių dėžes, 
į juostų pakeitimus — nuo $18.00.

Kam priekaištauti
Teisėjas, norėdamas paveikti 

kaltinamąjį jam priekaištauja:
— Ar tamstai negėda! Jau be

ne penktą kartą matau tamstą ta
me pačiame teismo; suole!... .

— Ir kodėl, pone teisėjau, tu
rėtų būti gėda? — pastebi kal
tinamasis. — Aš tamstą jau de
šimts metų matau tame pat teis
mo suole ir visai nesistebiu, nei 
priekaištauju ... 4 ■

T4 RO. 7-9947
Il amberview Rd., Toronto

Paskala 1 asm. iki $3.000. Paskolos, indėliai ir gyvybė apdrausta

Vaškas, šepečiai, terpentinas.
Sky’s Paint & Wallpaper 

891 DUNDAS ST. W. 
TeL EM. 4-2715, Toronto, Ont

124 GRACE ST 
. Toronto.

Padėka
Lietuvių Veteranų' Sąjungos “Raxpo- 

vė” Niagaros pusiasalio skyriaus val
dyba reiškia viešą .padėką gerbiamiems 
svečiams, dalyvavusiems šjd. lapkri
čio 26 d. Kariuomenės'šventės minė
jime ir ramovėm} skyriaus Kanadoje 
įsikūrimo penkmetyje- Toronto Lietu
sių Choro “Varpas” dalyviams ir jo 
vadovui Didžiai Gerbiamam mužikui 
St. Gailevičiui priklauso ypatinga pa
dėka. Niagaros pusiasalio lietuvių pa
sididžiavimas yra, kad šis choras davė- 
niagariečiams jau septintą tokį gražų 
koncertą, kuris savo dainomis- mus čįa 
gyvenančius lietuvius atgaivina, nuke
lia tartum i Lietuvos padangę — Karo 
muzėjąus sodelį, kuriame pabuvojus 
kaž kąip atsigaivini ir sustiprėji, o au
syse ‘Varpo” dainų prasmingų melo
dijų skambesy  s primena didingą Lietu
vos praeitį; laisvės laikotarpį ir. da
bartį.

Dėkojame Niagaros pusiasalio.lietu
vių dvasios vadovui už atkalbėtą įnvo- 
kaciją.

Toronto šauliams už. iškilmių padidi
nimą dalyvaujant su savo vėliava ir 
tartą turiningą žodį.

Rochester’o ramovėnams už raštu 
atsiųsta sveikinimą ir linkėjimus.

KLB-nės St. Catharines apylinkės 
valdybos atstovui, Vilniaus Krašto Lie
tuvių Sąjungos St. Catharines skyriaus, 
atstovui ir Susivienijimo Lietuvių 
Amerikoje St. Catharines kuopos atsto
vui už tartą žodį ir linkėjimus.

Mielam deklamuotojui už taip gra
žią žuvusiųjų kovotojų pagerbimui me
lodeklamaciją.
- - Visiems- -vienokiu- ar-kitok-iu darbu 
prisidėjusiems — loterijos, bufeto ųt 
choro vaišinimo.

“TŽ”, “NL”, dienraščiams “Drau
gui”, “Naujienoms” ir radijo valandos 
“Tėvynės prisiminimai” maloniam ve
dėjui, už patalpinimą skelbimų liečian
čių kariuomenės ir mūsų 5 metų su
kakties minėjimą.

Dar sykį visiems taria nuoširdų ačiū.
.Ramovėnų valdyba.

ALFA RADIO & TV
PARDUODAM IR TAISOM TELEVIZIJAS, RADIJAS 

TAISOM ŠALDYTUVUS, KROSNIS, SKALBIMO MAŠINAS
- Tel. LE. 1-6165 • 6^2 Lansdowne Ave.

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

LIETUVIO ADVOKATO 
ĮSTAIGA

NEIMAN, BISSETT

NEŽINOMOJI IR ŽINOMOJI. Gruo
džio Londono apylinkės lietu
viai turėjo progos .dalyvauti- Detroito 
Dramos 'ilėgėjų Sįamhūrio vaidinime 
“.Nežinomoji”. Tai puiki 4 veiksmų 
prancūzo Al. Bisson psichologinė dra
ma, narpliojanti šeunos problemas, 
dažnai atrodančias paprastomis ne
lemtų sprendimų padarius ir žengus 
pirmąjį žingsnį iš šeimos, bet neturin
čiomis tinkamo sprendimo savo bai
mėje. Su naujomis viltimis paliekamas 
pirmas židinys, ieškoma naujos lai
mės, bet galų gale — nebesuranda- 
ma kelio atgal į tikrąją šeimą, i sie
los ramybę ir į laimę. Pasigendama ir 
paties gyvenimo tikslo. Šį dramos vei
kalą vainikuoja jo pabaiga: neišmatuo
jama ir tyra motinos meilė vaikui, 
daug brangesnė už savą gyvybę, čia ir 
šeimos neardomame didžioji prasmė! 
Motina ryžtasi atsisakyti savo gyvy
bės, kad tik išliktų nežinoma, nes prie
šingu atveju gali pakenkti vaiko ge
ram vardui, jo karjerai ir sugadinti 
jo turimą šviesų vaizdą apie savo mo
liną. Iš čia ir veikalo vardas “Nečino- 
mojiVeikalas vertingas tiek savo 
idėja, tiek puikiomis intrigomis, savo 
jautriaisiais momentais, išspaudžian
čiais ašaras. Vaidyba — užtenkama 
mėgėjų pajėgumui, o kaikuriaįs mo
mentais priartėjanti ir prie profesio
nalų lygio. Vaidintojų sąraše: daug 
mums pažįstamų, o taip pat ir naujų 
talentų, štai mums žinomi V. Žeberta- 
vičius ir A. Pesys —. scenoja jaučiasi 
kaip namie, čia ir kiti — patobulinę 
savo vaidybą arba su pirmais savo 
žingsniais gerai pradėję. Turėdamas 
galvoje, kad Torontas parašys plates
nę recenziją (žiūr. 8,pis.), aš čia no
riu sustoti tik ties dviem šio sambū
rio narėmis, padariusiomis mums di- 
dįžiąugją įspūdį, jų^ 
sauskaitė, turėjusi pagrindini žmonos 
Žaklinos vaidmenį. Tai jauna, tik ne
seniai įsijungusi į šį dramos mėgėjų 
vienetą, vaidintoja, jei neklystu — 
Amerikoje gimusi lietuvaitė. Tenka 
stebėtis, kaip ji, neturėdama teoreti- 

jruošimo, tokią 
sunkią rolę taip puikiai galėjo suvai
dinti. Vaidintojų atstovas buvo per 
kuklus, teigdamas, kad jie neatvežę 
čia mums deimančiukų — vaidybos 
pęrių^44okėtįna, kad jaunoji scenoj 
darbuotoja nenutrauktų gražiai pra
dėto scenos darbo su ponios Mikšie
nės' v ado vau j amu sambūriu, pirmau
jančiu ne tik savo- aktyvumu, bet ir 
apskriejamos ,teritorijos plotu. Linkė
tina dar daugiau — kad ji iškoptų į 
vaidybos mefio viršūnes, ir papildytų 
lietuvių atkorių eiles,- kad mes galė
tume ja didžiuotis kaip filmu lietuviš
kąja žvaigžde. Esu įsitikinęs, kad tai 
nėra tuščia svajonė. Iš pirmų, pažinties 
momentų susidarė įspūdis, kad ji turi 
visus aktorei reikiamus privalumus: 
vaidybinį talentą, grožį, puikią laiky
seną, tvirtą valią siekti užsibrėžto 
tikslo, aiškias pažiūras į vaidybą ir 
bendrai į gyvenimą. Ir ji — tik 20 m. 
amžiaus! Per trumpą laiką ji pagerino 
lietuvių kalbą ligi pasigėrėtino lygio: 
dabar jau negalima atskirti, kad ji 
šiuojį^kraštuose, gimusi.ir augusi. Ta
lentai išlieka nepastebėti/ jei tik jie 
toje srityje rimtai dirba. Galimybės 
kilti susidaro dažnai’netikėtai Jr be 
ypatingų pastangų. Rasa vaidino Neži
nomosios vaidmenį ir pati Londonui 
lig šiol buvo nežinoma. Taigi dviguba 
nežinomoji. Tačiau nuo šiol jos var
das turėtų būti jau kitas — mūsų pa
mėgtoji. ;

Antra asmenybė 
labai gerai mums pažstama p. Z. Ar
lauskaitė ,- Mikšienėj režisorė ir sam
būrio siela. Neseniai ji atšventė 50 
m. savo vaidybinės veiklos ir 70 m. 
amžiaus sukaktis. Tokio amžiaus re- 
žisorė jau 12 metų tremties sąlygose

Taisau televizijas, namų ir auto radio
Raštu garantuojamas darbas ir dalys

VISŲ RŪSIŲ AUTOMOBILIŲ 
BODY TAISYMAS 
Dundas Auto Body 
Darbas sąžiningas ir garantuotas.

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

C < XAMfclMtfl Rd. - Tek B£ 2-201 
. Nakties metu tel. RO. 7-0086

(Aukland gatve prasideda prie 5249 Dundas St. W., j vakarus nuo Six Point).

be paliovos dirba su mėgėjais lietu
viško scenos žodžio srityje, taip svar
bioje išeivijos gyvenime. Kas gali jai 
prilygti energija ir pasišventimu?! Ji 
stebina visus, ji tuo užburia savo vai
dintojus: ne vienas iš jų susižavėjęs 
pasako 
metų Mikšienė gali, 
Jei ji per dvyliką treipties metų ne- 

ir aš turiu tęsėti pasiimtą
sias pareigas”. Kai šių dienų jaunimą 
ne kiekvienam pasiseka palenkti lietu
viškai veiklai, jos sambūrio eilėse — 
daugumoje čia augęs ir net čia gimęs 
jaunimas. Ji turi savo garbingus pla
nus ir jų. įvykdymo su dideliu užsispy
rimu ir energija siekia savo tautos 
labui. Ji sako, kad ir mirti ji dar ne
gali, kol nėra jų įvykdžiusi. Tai ne
paprastas ir šviečiantis pasišventimo 
pavyzdys tremties ūkanose. Sveikatos 
ir šimto metų linkime didžiajai lietu
viškos šviesos nešėjai!

Greta šių džiuginančių reiškinių at- 
ena ir liūdnų minčių. Mes tremtyje tu
rime nemažą skaičių žinomų mūsų ak
torių, kurių dėka būtų galima sudary
ti profesionalų liet, teatrą, į jį pama
žu įtraukiant ir gabesnius mėgėjus. 
Kur jie visi šiandien? šiuose kraštuo
se gyvena ne tik Mikšienė, Kudabie
nė ir dar vienas kitas, bet jų yra di
dokas skaičius. Kaikas pasakys: šiose 
sąlygose nėra įmanoma sukurti tokį 
teatrą. Taip buvo sakoma ir apie lie
tuviškąją operą, kurios pastatymas, 
mano supratimu, yra painesnis ir bran
gesnis, negu dramos, — ir mes jos 
pradžią jau turime! Turime tik todėl, 
kad jos organizatoriai ėjo Mikšienės 
pasišventimo keliu, o ne praktiškų 
sumetimų vedami. Profesionalų liet, 
teatras būtų graži jų auka tautai: mū
sų jaunimui liet, žodis scenoje dabar 
-_ reikalingesnis, negu betka-
da ligi šiol. Teatras jiems kartu būtų 
ir lituanistinė mokykla

Baigdamas noriu pastebėti, kad mi
nimas Detroito sambūris savo čia atsi
lankymu ne tik suteikė mums džiaugs
mingą prošvaistę kasdieninėje pilku-, 
moję, nepaimdami už tai jokio atlygi
nimo, bet ir įteiktuosius S30, skirtus 
faktinėms kelionės išlaidoms padengti, 
paaukojo skautų reikalams: $15 Džiam- 
borės fondui ir $15 Londono sk. vieti- 
ninkijai.

Taip pat tenka pasidžiaugti, kad mū
sų skautai šiemet žymiai suaktyvino sa
vo veiklą, šio sambūrio pakvietimo 
nuopelnas priklauso skautų rėmėjų bū- 
relio' pirmininkui V. Gudeliui. Jam 
talkino skautai, o ypač vietininkas M. 
Chainauskas. Buvo pilna salė žmonių, 
dauguma jų — apylinkės ūkininkai ir 
ankstesnės imigracijos ateiviai. Ar 
tai nekeista? Taip neseniai ne vienas 
iš naujųjų ateivių stebėjosi, kad anks
tesnės imigracijos ateiviai mažai teda
lyvauja lietuviškoje veikloje, o dabar 
reikalai jau pradeda klostytis atvirkš- 
čiai. Tikrai gaila. Vaidintojams už at
silankymą padėkojo: rengėjų vardu — 
sk. rėm. pirm. V. Gudelis ir KLB 
Londono ayl. v-bos pirm. E. Daniliū- 
nas, įteikdami gėlių, o vilkiukai ir 
paukštytės paskirdami prisiminimui 
kuklią dovanėlę irxądresą. Svečius vai
dintojus pagerbė ir skautų vyčių bū
relis, surengadamas jiems vakarienę. 
Jos rengimo pagrindinė našta atite
ko: Gudelienei, Chainauskienei ir B. 
Eimantienei jr. D.E.

AUKOS SALEZIEČIAMS. Dr A. Ka 
veckas, mūsų žinomasis mecenatas, 
nuolat remiąs lietuvišką veiklą stam
biomis aukomis, paaukojo saleziečių 
gimnazijai $10. Taip pat A. Kalnėnas, 
didelę savo uždarbio dalį išleidžiąs lie
tuviškiems reikalams, paskyrė $5. Be 
to, aukojo: Daniliūnų šeima $5, kun. 
J. Danielius $2, J. Butkus ir V. Gu
delis po $1. Visiems nuoširdus ačiū!

Salez. įgaliotinis.

Geriau,tuojau \
Pasibaigus pusmečiui Jonukas 

parsineša iš mokyklos nekokį pa
žymėjimą. Tėvas pažiūri j ji ir įrašė

Lietuvioadvokato 
įstaiga

OAKVILLĖS LIETUVĖS MOTERYS 
šiais metais parodė daugiau aktyvumo 
nei kada anksčiau. Ancevičienė buvo 
suruošus! susipažinimo arbatėlę dr. 
Angelei Kazlauskienei, kur dalyvavo 
dauguma Oakvillės lietuvių. Vėliau 
Sergautienė suruošė ‘‘baby shower” 
Miškinienei, kuris sutraukė taipogi di- 
delį būrį lietuvių mblėriį.’TTabar Va
linskienė ruošia ^showeri”! Irehai 
Krygerytei-Mordaunt, į kurį pakvies
tos veik visos Oakviįlės ir apylinkės 
lietuvės. Tie visi subuvimai duoda 
progos susitikti Oakvillės ir apylinkės 
lietuvėms ir patarti savo reikalus, ku
rių yra labai daug, i

Automatinis"eležtra valymas. Sutai
sau iširusius galus ir pradegintus 
kilimus. SKAMBINTI LE. 34912. 

.-P? KARALIŪNAS

International 
Driving School

DANTŲGYDYTOJA
129 GRENADIER RD. 

(2-ras namas nuo Roncesval- 
les), Toronto.

Visą rūšių mechaninis automobilių 
remontas. Spec. Fordomatic • Hyd- 

romatic transmisijos.

Pritaiko: akinius vlsMms akių. dtMo* 
toms. Ištiria aklų nMyui, kurie de#* 
nei sukelia golvds skaiūd^lmų ir ner
vingumų. Kalba slavų kolbomis.
470 COLLEGE ST0 Toronto 

Telef. WA. 14924
HIII

Tik kai hiaurus oras
Tūlas biznierius nusprendė Ve

lykas praleisti kalnuose: Nuvyko 
į vieną kalnų slėnį Didįjį Ketvir
tadienį jau lynojant. Ir juo toliau 
tuo labiau įsilijo. Lijo penktadie
nį, šeštadienį ir pagaliau paęią 
Velykų dieną, taip, kad jis nega
lėjo iš viešbučio nei išeitinei ^al- 
nų reginių pamatyti. ‘.
/ — Sakykit, ar čia paš jus amži
nai lyja? — klausia jįs durininko

įstaiga veikia 
168 vali savaitėje

Br. Bukowska-BEJNAR, R.O. 
Wiktoria BUK0WSKA, R. O. 
274 RONCESVALLES AVR

BALDŲ PERVEŽIMAS mies
te, prieinama kaina. 

Visi baldai apdrausti.
Broliai SODONIAI.

praneša, kad
Pperšikėlė A 
į naujas- patalpas 

1134 DUNDAS ST; W.
Toronto 3, Ont. .. 

“Telefonas LE. 4-8431

Atlieku visokius 
elektros darbūs 
prie senų ir naujų statybų. 
Patarimai ir apkainavimas 

" veltui.

kontraktorius
Visų rūšių elektros 

Įrengimai ir pataisymai.

Kabinetas: LE. 44451
Or. P. M0RK1S
DANTŲ GYDYTOMS

Vakarais ir šeštadieniais 
pagal susitarimą. /

studentavimo ir gyvenimo laikų prieš
karinėje Lenkijoje, kur jam teko susi
durti ir bendradarbiauti su daugybe 
lenkų užimančių labai augštus postus 
dabartinėj Lenkijos liaudies respub
likoj. Dr. Ancevičius “Kultūros” leidė
jų ir redaktorių pasiūlymą priėmė ir 
žada savo atsiminimus tam žurnalui 
užbangti Sekančių metų pradžioje. Be 
to, ji$ tęsia ir savo “Istoriją be pagra
žinimų”, kurią yra davedes iki 1941 
m. pabaigos. Ji apima laikotarpį tur
tingą daugybe įvykių susijusių su lie
tuvių tautos tragedija, kai jis buvo 
“Lietuvos Žinių”, “Naujienų” ir vė
liau “l Laisvę” korespondentu Ber
lyne.

VIETOJE KALĖDŲ IR NAUJŲ ME
TŲ SVEIKINIMŲ oakviliečiai Paulė ir 
Pranas Ancevičiai nutarė paaukoti $15 
(po $5 kiekvienai) sekančios trims 
institucijoms: Lietuvių Vaikų Namams 
Toronte, Bruce Lynn Retarted Child
ren Home Oakvillėje ir Sick Children 
Hospital Toronet. O-is.

Londoną, kur ateinančiais metais ruo
šiama jo paveikslų paroda. Paryžiuje 
pirmą kartą suėjo į glaudesnę pažintį 
su žinomu lenkų poetu ir rašytoju 
Czeslaw Milosz, kilusiu iš Lietuvos ir 
rašančiu7 tarpkitko ir apie savo gim
tąjį kraštą.

'>• Prieki išvykstant dailininkui į Euro
pą,- jo^tnbtina suruošė jam atsisveiki
nimo piėtus, kuriuose dalyvavo Anee- 
vičių šeima iŠ Oakvillės ir Račkaus se
suo Kairienė su;vyra iš Burlingtono. 
Atsisveikinimo pietų dalyviai buvo 
karta -ir liudininkais sužieduotuvių 
Jurgio Kęstučio Račkaus su Saule 
Singrida Ancevičiūte. Sužadėtiniai pla
nuoja susituokti 1961 metais.

RAŠO ATSIMINIMUS LENKŲ ŽUR
NALUI “KULTŪRA”. Paryžiuje išei
nantis' kultūriniai visuomeniškas len
kų žurnalas “Kultūra1', kuriame bend
radarbiauja žymiausieji lenkų rašyto
jai ir publicistai emigracijoje, kreipė
si į oakyillietį dr. Praną Ancevičių, 
kad jis-prašytų atsiminimus iš savo

Dažai ir sienoms 
popieris!

ATOSTOGŲ DARBAS STUDEN
TAMS. Oakvillėje, kaip ir bendrai Ka
nadoje, yra gan daug bedarbių, bet 
čionykščių lietuvių ta rykštė iki šiol 
dar nepalietė. Reikią tikėtis, kad mū
sų tautiečiai ir toliau išvengs nedari 
bo, nes daugumas Oakvillės lietuvių 
nuo ilgesnio laiko yra tose pačiose dar
bovietėse ir turi giliau įleidę šaknis. ’

Nežiūrint nedarbo primenybė -trum? 
piems ir laikiniems darbams yra. duo
dama studentams, norintiems žiemos 
atostogų metu užsidirbti keletą dole
rių. Iš Oakvillėj gyvenančių lietuvių 
studentų Kazlauskas atotogų metu 
dirbs dr. Kazlauskienės dantų kabi
nete; Jonas Ancevičius gavo darbo paš
te kaip laiškanešys.

JONAS ŽIŪRAITIS, ilgesnį laiką 
gulėjęs Oakvillės ligoninėje, grįžo na
mo jau pasveikęs ir vėl pradėjo dar
bą. Pradžioje jis dirbo nepilną savai
tę, bet dabar gydytojas leido dirbti; 
jam pilną laiką. Dėl ligos nukentėjo 
Žiūraičio tolimesnės studijos. Gydyto
jų patariamas šiais mokslo metais jis 
nestudijuos. : ‘ i

DAILININKAS RAČKUS, turįs savą 
studiją kaimyniniame su Oakville 
Ciarksone, jau pasiekė Paryžių. Te» 
pabuvęs keletą savaičių, jis išvyks į

Cofįrngwood, Wdsagos; Stayner > 
apylinkėse'tūrime didžiausia pasirinkimą ūkių - famų, gazolino stočių, 

^/šVgesarnėnrtų, garažų, ivairiij. biznių ir 
' O V.1W1C) B U T RIMA S -. - 

COLLINGWOOD, ONT.
•f' Namu: 

VYT. BUTRIMAS v 
139 Fourth St. E. 
Collingwood, Ont.

Victor D. ALKSNIS
ADVOKATAS - NOTARAS

.. Siuvami pagal užsakymą ir parduodami gatavi
' kailiniai paltai, žaketai, šaliai ir kt. Priimami 

g (1 y t,.- apsaugai (Storage). Valomi ir persiuvami seni 
a o l=» pagal naujausią madą. Darbas atliekamas gerai 

ir pigiai. Duodama ilgam išsimokėjimui. Pata- 
s x ■- /’s - rimai nemokami.

* 6 * 707 Mount Pleasant Rd., Toronto. HU. 3-6851

1618 BLOOR ST. W. 
(netoli Dundas)

Telefonas LE. 3-2904

patefonai, teiprekorderiai importuoti ir vietiniai. Darbas atliekamas prity
rusio specialisto garantuotai. F. NORVYDAS.

Skambinti bet kada LE. 5-6007

DR. ĄNCEVICIUS MOKYKLŲ VA- 
DyBOJE. Gruodžio 5 d. per municipa
linius rinkimus į Oakvillės Public 
School Board buvo išrinktas ir dr. 
Pranas Ancevičius. Iš penkių išrink; 
tųjų atstovų Ancevičius buvo tąrpe tų 
keturių,’ Jnirie giavo virš tūkstančio 
balsų. Penktuoju atstovu, gavusiu ma
žiau negu tūkstantį balsų, buvo Oak
ville. Journal savaitraščio leidėjas Mr. 
Cotton, kuris vedė akciją prieš dr. 
Ancevičių kaip “foreįgnerj’< Bet už
tai dr. Ancevičių smarkiai rėmė ant
ras Oakvillės savaitraštis The Record- 
Star, Oakvillės radio stotis ir grupė 
Oakvillės moterų, vadovaujama Mrs. 
Sidney Vince.

Gruodžio 9 d. Public School Board 
phrmininkas suruošė iškilmingą vaka
rienę naujiems atstovams ir perstatė 
juos bei jų žmonas pradžios mokyklų 
vedėjams ir tų mokyklų inspektoriui. 
Naujoji mokyklų vadyba pradės eiti 
pareigas sausio 1 d. Valstybinių mo
kyklų demokratiškai renkamos vady
bos žinioje yra penkios Oakvillės pra
džios mokyklos ir per 60 mokytojų. 
Be tą, Oakvillėje yra viena kątąlikų 
pradžios mokykla, kuri tvarkosi pagal 
savo atskirus nuostatus. Rinkimų są
rašas rodo, kad iš keliolikos lietuvių 
šeimų, gyvenančių OakviUėię tiktai* 
dvi šeimos yra užsiregistravusios kaip 
katalikų pradžias mokyklos rėpięjos. 
Visi kiti Oakvillės miesto lietuviai re
mia valstybines pradžios mokyklas ir 
leido ^ha leidžia į jas savo vaikus.

IRENOS KRYGERYTĖS IR ROBER
TO MORDAUNT jungtuvės įvykoTap- 
kri&o226 d. Oakvillės liuteronių baž
nyčioje. Irena yra Otono ir Olgos Kry- 
gerių vyresnioji duktė gimusi Lietu
voje, Suvalkijoje, kur Krygeriai turė
jo nuosavą ūkį. Karo audrų jie buvo 
išblokšti iš Lietuvos ir vėliau atvyko 
į Kanadą apsigyvendami pastoviai 
Oakvillėje. čia Irena prieš trejetą 
metų baigė Oakvillės vidurinę mokyk
lą ir toliau mokėsi gailestingųjų sese
rų mokykloje Guelphe.

Po sutuoktuvių bažnyčioje Kryge- 
rįai savo namuose suruošė jaunave
džiams jaukų subuvimą, kuriame daly
vavo artimiausieji jaunosios tėvų bi
čiuliai Aulinskai, Ancevičiai ir Pul
kauninkai. Dalyvavo ir jaunavedžius 
sutuokęs pastorius Grosz.

Po trumpos povestuvinės kelionės 
jiedu apsigyveno nuosavame name 
gretimame Trafalgare.

Be Irenos Krygeriai turi dar dukrą 
Helgą, kuri lanko Oakvillės vidurinę 
mokyklą ir sūnų Ričardą, kuris lanko 
Brandford pradžios mokyklą Oakvil-

J. BARAKAUSKAS

Elektros

35 HAYDEN ST„ Toumto, 
'(arti Bloor Ir Yong gatvių)
Tekt įstaigos Tekt namų: 
WA. 4-9501. BE. 3,0978

TEISININKAS — 
ADVOKATAS - NOTARAS

100 ADELAIDE ST. W.
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TORONTO, Ont
-' - Sy. Jono Kr. parapijos žinios 

x — Augščiausiojo palaimos ir 
džiaugsmo KristausGimimo šven
tėje visiems broliams lietuviams. 
Betlėjaus žvaigždės šviesa tejun- 
gia išeivijos lietuvius su brangią
ją Tėvyne ir pasiilgusiais ąrtimai- 
sjąis.
' — Bernelių šv. Mišios 12 vai. 
naktį. Prieš Bernelių Mišias nuo 

' 10 vai. klausoma išpažinčių. Kvie
čiame visus priimti šv. Komuniją.
— Pirmą Kalėdų dieną šv. Mi

šios pradedamos nuo 8 vai., nes 
kiekvienas kunigas Kristaus Gi- 
3imo šventėje laiko po trejas šv.

išias. Oficialiosios pamaldos 
9.30 vai.; kurių metu giedos jau
nimo choras, 11 vai. Suma. 12 vai. 
pamaldų nebus.
J Bernelių Mišiose ir Sumos me- 

tū parapijoš*choras be kalėdinių 
giesmių giedos naujai paruoštas 
Fatimoš Marijos garbei Mišias, 
į— Antrą Kalėdų dieną — pir- 
thojo kankinio šv. Stepono šven
te. Kadangi daugelis nedirba, be 
to, pagal lietuviškas tradicijas, šv. 
Mišios bus kaip šventą dieną: 9.30 
ir 11 Vai.'Vienuoliktos valandos 
Mišiose giedos jaunimo choras. 
Jos aukojamos už lietuvių kapinė
se palaidotus lietuvius. Išviso, ši 
diena skiriama -jaunimui. 4 vai. 
p.p. jaunimo chorui parapijos sa
lėje rengiama eglutė. Programo
je: kalėdinis vaidinimas, giesmės, 
baletas ir plastika. Nuoširdžiai 
kviečiame tėvelius su savo pažįs
tamais atvykimu pastiprinti jau
nuosius, kurie intensyviai dirba 
Bažnyčiai ir Lietuvai.

— Kalėdinių plotkelių gauna
ma klebonijoje.

— Naujų Metų sutikimui bi
lietai gaunami pas šv. Jono Kr. 
pašalpinės draugijos narius ir kle
bonijoje.

— Pirmai Komunijai paruošia
mųjų ir katekizmo pamokų pirmą 

< Kalėdų dieną ir Naujų Mėtų die
na nebus.

— Kūn. dr. Pr. Gaidai už pra
vestą prieškalėdinį susikaupimą 
nuoširdžiai dėkojame.

— Praėjusį savaitgalį klebonas 
pravedė prieškalėdinį susikaupi- 

. mą Delhi šv. Kazimiero lietuvių 
parapijoje, kur gražiai darbuojasi 
kun, dr. J, Gutauskas.

A. A. Kazimieras Baliūnas, 
miręs Niujorke, laidojamas šį 
penktadienį, 10 vai. iš šv. Jono 
Kr. bažnyčios lietuvių kapinėse.

' Padėka
Reiškiame širdingą padėką Lietuvos 

Nepriklausomybės Talkai remti būre
lio ponioms, suruošusioms mums Lie
tuvių Namuose lapkričio 27 d. tokį iš
kilmingą, mus taip sujaudinusį, suti
kimą, paminėjimui mūsų gyvenimo iš
trėmime antatktėje 18 metų ir už su- 
niošimą mums pagelbėti taip gausios 
paramos. Sykiu nuoširdžiai dėkojame 
visiems rėmėjams, o taipogi už gausią 
piniginę paramą Toronto Lietuvių Ca
ritas, ihnsikėlimo parapijos klebonui 
ir komitetui, KLK Moterų D-jos Pri
sikėlimo parapijos skyriui. Didžiai esa
me dėkingi už tėvišką mumis rūpini
mąsi ir visokeriopą agalbą p. Budrec- 
kiams, p. Skrinskams, p. Pakamiams, 
Prisikėlimo parapijos klebonui T. Pla
cidui, OFM, šv. Jono Kr. parapijos 
klebonui kun. P. Ažubaliui, p. Kalend- 
rams, p. Jurkevičiams, p. Reginams, 
p. J. Matulaičiui, dr. Užupienei ir p. 
Dailydžiams. Teišerskiai.

Prisikėlimo parapijos žinios
— Šv. Sosto papildomai išleis

ta interpretacija, tikintieji gali 
pasirinkti, kurią dieną pasninkau
ti — Kūčių dieną ar dieną prieš 
Kūčias. Kadangi šiais metais die
na prieš Kūčias yra penktadienis 
ir. tą dieną visi tikintieji automa
tiškai įpareigojami susilaikyti 
nuo mėsos ir pasninkauti/ Kūčių 
dienos pasninkas atpultų. Tačiau, 
prisilaikant lietuvių tradicijos, 
girtini būtų tie, kurie ir Kūčių 
dienoje susilaikytų nuo mėsos ir 
prisilaikytų pasninko.

— Bernelių Mišios bus 12 vai. 
naktį. Mišios laikomos kartu ir 
bažnyčioje ir salėje. Bažnyčioje 
jos bus iškilmingos giedotos, o sa
lėje — skaitytos. Bažnyčioje cho
ro,išpildoma kalėdinė programa 
ir pamokslas į salę perduodami 
garsiakalbiais. Salėje nebus klau
soma išpažinčių ir nebus dalija
ma Komunija. Bažnyčioje išpažin
čių pradedama klausyti 10.45 vai. 
ir bus klausoma ištisai per Ber
nelių Mišias. Mišių metu dalijama 
Komunija.

— Prieš Bernelių Mišias bus 
vargonų kalėdinės muzikos kon
certas. Koncerto pradžia 11.15 
vai. naktį. Programą išpildys kun. 
B. Jurkšas.

— Pirmą Kalėdų dieną Mišios 
laikomos sekmadienio tvarka: 8, 
9, 10 i rll vai. bažnyčioj, o 11.30 
vai. — salėje.

— Antrą Kalėdų dieną Mišios 
laikomos 7, 7.30, 8 ir, be to, 9 vai. 
ryto.

— Parapijos, choras šią savaitę 
repetuoja du kartu — pirmadie
nį ir ketvirtadienį 7.30 vai. vak. 
Abi repeticijos bendros visiems 
balsams. Visi choristai maloniai 
prašomi gausiai dalyvauti, nes tai 
bus paskutinės repeticijos prieš 
kalėdini pasirodymą. Kūčių vaka
re repeticijos nebus. Taip pat re
peticijų nebus ir savaitėje tarp 
Kalėdų ir N. Metų.

t— Kalėdinės plotkelės gauna
mos parapijos raštinėje.

— Nei per Kalėdas, nei per N. 
Metus Pirmos Komunijos pamo
kų, katechetinių pamokų nekata
likiškas mokyklas lankantiems 
mokiniams, religijos pamokų ne
katalikiškas gimnazijos lankan
tiems gimnazistams, mergaičių 
popiečių ir vaikų choro repetici
jų nebus. Visa vėl reguliariai bus 
tęsiama toliau sausio 8 d.

— Pirmą Kalėdų dieną ir per 
N. Metus vaikų choras kalėdines 
giesmes giedos per 10 vai. Mišias. 
Antrą Kalėdų dieną, gruodžio 26 
d., 3 vai. p.p. muzikos studijoje 
bus vaikų choro arbatėlė, i kurią 
visi choro dalyviai maloniai kvie
čiami. '

— Savaitėje tarp Kalėdų ir N. 
Metų bus lankomi tie, su kuriais 
iš anksto bus atskirai susitarta.

— Dar galima gauti bilietų į N. 
Metų sutikimą, kuri parapijos sa
lėje rengia Prisikėlimo parap. ko
mitetas. Bilietų kaina $2.50. 
Skambinti par. komiteto pirm. P. 
Reginai, RO. 2-3104.

Parama Lietuvių Kredito Ko
operatyvas Toronte bus uždarytas 
Kalėdų antrą dieną, t.y. gruodžio 
26 d., o taip pat bus uždarytas 
sausio mėn. 2 dieną, t.y. pirma
dieni.

KAZIUI BALIONUI mirus Amerikoje,

motinai, žmonai, broliams, pp. Deimantavičiams ir giminėms 

jų liūdesio valandoje, reiškiame gilią užuojautą.

Krilavičių šeima.

Mielam broliui mirus 

nuoširdžiausia užuojauta
PETRUI AUGUSTINAVICIUI ir visai šeimai.

Gapučiai.

A. A. dail. PAULIUI AUGIUI mirus, 
broliui P. Aųgustinavičiuį su šeima giliausią užuojautą 

reiškia

S. J. Beliunai.

PADĖKA

širdingai dėkojame ponui kun. Trakini už brangius 
žodžius ir visiems už išreikštą užuojautą mirus mūsų mielam 
broliui VILIUI KUNKIUI, taip pat dėkotame visiems iš
reiškusioms paskutinę pagarbą mūsų Viliui palydint jį į 
kapines.

Liūdinti pasilikusi
Kunkių šeima.

NAUJŲ MET Ų S U TIK IMA?
įvyks 830 Bloor St (Bloior ir Bąthurst kaiųRas). tįLiįr.

Programa: . ,A A ‘ , ‘
• TL Vyrų Kvartetas, ved. muziko Stasio Qailevjiiaus, ,4

• Puikus orkestras, < ; •
• šampanas ir geri užkandžiai.

' ‘ ■/ - Ji . s

Pradžia 8 vai. vak. Bilietų ir informacijų reikalu skambinti: Pr. 
Gvildys — RO. 2-8858, L. Radzevičius — BE.j9-6295,‘iS. Jokūbai
tis RO. 6-0417, J. Balsys — WĄ. 5-7587 ir P. Berneckas
LE 4-9630

TLSporto Klubas “Vytis” valdyba.

“Tėvynės prisiminimų” 
radijo programos Naujų Metų su
tikimas Prince George viešbučio 
salėje prasidės 7 vai. 12 vai. šam
pano taurė.

Visi malonumai asmeniui $5.50. 
Vietas rezervuoti tel. LE. 4-1274.

Šatrijos - Rambyno tuntų 
Kalėdų eglutė

Skautes-tus Kalėdų senelis ap
lankys sausio 8 d., sekmadienį, 
Prisikėlimo parapijos auditorijoje 
5 vai. p.p. Visi vienetai pasiruošia 
senelio sutikimui. Jis be abejo no
rėtų visus’pamatyti ir kartu pasi
džiaugti.

Maloniai kviečiame visus tėve
lius, rėmėjus įr visą prijaučiančią 
skautams visuomenę kartu daly
vauti— pasidžiaugti.

Tuntų vedėja.
Persitvarkė vilkiukų dr-vė

Gruodžio 11 d. šv. Jono Kr. pa
rapijos salėje Įvykusioje sueigo
je, DLK Gedimino Dr-vė priskirta 
High Parko rajonui. Jai priklauso 
visi šiame rajone gyveną vilkiu
kai. Draugininku paskirtas sk. 
vyt. kand. si. K. Batūra. Antroji 
dr-vė apima, visą rytinę miesto da
li nuo High Parko. Ji pavadinta 
DLK Vytenio vardu. Draugininku 
paskirta v.sk.v.sl. R. Jurkšaitytė. 
Dr-vės sueigos bus šaukiamos ra
jonų vienetuose.

Tėveliai būkite malonūs i šau
kiamas sueigas -berniukus para
ginti. Vilkiukų skyr. ved.

“Tž” rėmėjai
KLK Moterų Draugijos Delhi, 

Ont., skyrius prisiuntė auką $20, 
dr. A. Valadka, vietoje kalėdinių 
sveikinimų, “TŽ” .paaukojo $10, 
kun. A. šeštokas is Čikagos, “Tž” 
garbės prenumeratorius nuo jų 
įsikūrimo, pri§iuu#e. prenutpei:a- 
tos $10 už 1961 m.

Dėkojame. KLK Kųį|. D-ja?
Aukos Vasario 16

šiuo metu 
Pabuvojęs 
Londoną, 
rodą. Prieš 
Žiedavo' su 
vičiūte... .. •

Ministeris H. Green dėkoja
Praeito mėn. pradžioje Toronte, 

lankėsi Kanados užsieniu r. min. 
H. Green. Ta proga Kanados 
ABN pirm. dr. J. Kaškelis turėjo 
su įhinisteriu ilgesių, pasikalbėji
mą Rytų Europos laisvinimo rei
kalais. Min. H. Green buvo dr. J. 
Kaškelio ir kitų ABN prezidiumo 
narių palydėtas į Maltono aerod
romą. Vėliau ABN pirm. dr. J. 
Kaškelis pasiuntė ministeriui dis* 
kutuotais klausimais memorandu
mą. Užs. reik. min. H. Green sa
vo lapkričio 28 d. laišku padėko
jo dr, J. Kaškeliui už laišką su 
memorandumu ir už nuvežimą jo 
su žmona į aerodromą.'“" ' J.

Latvijos nepriklausomybės 
paskęlbimp 42 metines latviai at-» 
šventė Batono auditorijoje, kuri

Gilaus džiaugsmo iv. Kalėdų Šventei ir
Kristaus palaimos Naujiesiems 1961 Metams 
konfratrams, mieliems parapijiečiams, biičiuliams ir 
visiems lietuviams nuoširdžiai linki - 
Montrealio Aušros Vartų parapijos kunigai

Tėv. JONAS BOREVIČIUS, S.J.
Tėv. JUOZAS ARANAUSKAS, SJ 
Tėv. STASYS KULBIS, SJ.

Aukos Vasario.16 gimnazijai - buvo pripildyta ligi paskutinės 
Vasari^ 16 -gimnazijos ^ĮČedų •‘vietos. Dalyvavo' •.estų,'.''Įiėtuvių, 

stalui su vardinių aukų lapu Nr. federacinės bei provincinės val- 
108 ir dėžutėmis Prisikėlimo pa- džios ir miesto atstovų, 
rupijos bažnyčioje pųpatoaldų su-* -- * - —
rinktą *$165,48.’Jiė'^išiigfi Vaka
rio 16 gimnazijai. ‘ S/Dabkus.

Vietoj kalėdinių sveikinimų 
lietuvių Caritui aukojo po $5.00: 
M. Petravičienė, S. J. Beržinskai, 
J. Aukštaitis, Stf. ir A.! Kalfizai, 
prof. A. Zubrys.

Dr. J. Kaškelis vietoje kalėdi
nių sveikinimų paukojo per ‘Tė
viškės žib.” $15 Toronto Caritui. 
- V. Bačėnas vietoje kalėdinių 
sveikinimų paukojo $10 Šalpos 
komitetui. -

S. Dabkus vietoje kalėdinių 
sveikinimų paaukojo $5 Vasario 
16 gimnazijai.

Lietuviška baidų 
dirbtuve^ - --

Daromi nauji minkšti baldai ir ap-
} traukiami seni pigia kaina. P. Lu- 
X bys. Tel. WA? 2-7981. Namu AM; 
‘ " 1-0537.

Dr. Juozui Urbaičiui už greitą ir stropų>gydymą ma
no skaudžiai sužalotos rankos, kur nesitikėtai apsiėjau be 
operacijos, nuoširdžiai tariu ačiū. i , !

Bronė Kaeiulienė.

, į Minėjimą atidarė L J -į Giedra, 
latvių taūtinės federacįjbs Kana-,- . 
^oje vicepirmininkas. Garbės kak kad * torp«m«jidotų, 
bėtoju buvo kun. N. Trepša, laū *
vių katalikų sąjungos JAV pirk >€“?s1«*nius VW2W- 
mininkas. Savo valandą užtruku
sioje kalboje jis aiškino apie lat-j 
vių skautų tremtyje uždavinį da~ 
bar ir ateityje. ' ’’

-Trumpa kalba susirinkusiu^ 
sveikino miesto burmistras Nž 
Phillips, kurio paprastai netrūks
ta pabaltiečių •parengimuose: 
Sveikino federacinio ir provinci-. 
jos .parlamentų atstovai, abiejų 
premjerų vardu. Kalbėjo* estų 
konsulas p. Markus ir lietuvių 
apyl.' pirm. J. R. Simanavičius.

Koncertinėje dalyje Peterią 
Goštaųts, baritonas, dainavo: Gim 
ta] am kraštui, ‘ žmogus be tėvy
nės. ir Žali laukai-: Karlis Mun- 
ters, violencello, grojo Ariją, Mi- 
nuetą ir Andantino. Toliau daina
vo Afvido Purvo diriguojamas 
latvių vyrų choras Šviesi pilis ir 
Mėnulio spinduliai gilumoje. Su
jungti latvių vyrų ir Aidos cho
rai, diriguojami Austros Ander- 
sonienės, sudainavo Melngailio 
Antiquity ir V. Ozolinšo Gražioji 
Latvija. ' ’ A. *

PADĖKA
Širdingai dėkojame visiems, vienu 

ąr kitu būdu prisidėjusiems prie mūsų ( k g7uodžto24*d, šeftadienį, 
loterijos pasisekimo. Uz fantus: Mo- F y ,
hawk Furniture Co. savininkams, Park 
Side Meats savininkams, dr. M. Arsti- 
kaitytei, p. E. Abromavičienei, Mrs. 
Cramback, p. A. Dūdai, p. K. Gra
jauskienei, p. O. Indrelienei, pp. B. F. 
Kasperavičiams, p. G. Kripienei, p. A. 
Lemežytei, p. G. Meilienei Mrs. I. Ni-, 

• cholls, p. Pąvilionienei, p. M. Pocie
nei, p. Senkui, p. T. Skrinskiėnei, p. V. 
Sližienei ir p. V. Valaitienei. Už aukas: 
p. Dervinienei už $3, pp. A. K. Rusi- 
nams už $5, p. P. Stirbienei už $6 ir 
p. U. Yauniškienei už $10. - 
| Taip pat širdingiausias ačiū visiems 
ponams ir ponioms, kurie traukė ne

Pasisekusi Kalėdų eglutė
Pereitą sekmadieni, gruodžio 

18 d„ Prisikėlimo par. salėje Ma
rijos Nekaltai Pr. seselės koloni
jos vaikučiams suruošė netik Ka
lėdų eglutę, bet kartu ir operetę. 
Pirmoje scenoje visi stebėjome 
“Prakartėlę”, kurioje dalyvavo 
Marija, šv. Juozapas, du angeliu
kai su arfomis ir daugybė mažų 
angeliukų, kurie vėliau pavirto 
žvaigždutėmis, snieguolėmis ir 
kaip Įsisupusi jūra pradėjo šokti. 
Gėrėjomės mažomis snieguolė
mis, kurios taip gražiai atliko sa
vo šokius. Berods, šoko arti 50 
mergaičių. Dvi vyresnės mergai
tės labai grakščiai pašoko du da
lykėlius. Visą salę jos tartum už
būrė savo Įdomiu su virvute šo
kiu. Du mažieji nykštukai, kurie 
kartu buvo ir deklamatoriai, bu
vo visų šiltai sutikti, o vaikai net 
salėje sušuko: “Čia tai nykštu
kai!” Kalėdų senelis (p. Kaknevi
čius) irgi puikiai atliko savo ro
lę. Berods jau treti metai, kaip jis 
eina šias pareigas. Labai reagavo 
i senelio kalbą visi vaikai aslėje 
ir Įdomiai atsakinėjo Į jo klausi
mus. Neilga, bet turtinga progra
ma ne tik vaikams buvo įdomi, 
bet ir mums suaugusiems.

Dėkojame mūsų seselėms už 
sumanumą, pravedant vaikams 
programas. Susirinkusiųjų buvo 
virš 400. Kor. . '

T. dramos mėgėjų sambūris 
“Sietynas” pereitą šeštadienį Pri
sikėlimo parapijos salėje pastatė 
S. Čiurlionienės - Kymantaitės 
keturių veiksmų pasaką “Dvyli
ka brolių juodvarniais laksčiu
sių”. Režisavo Stp. Ramanauskas, 
dekoratorius Sigitas Ramanaus
kas, grimas J. Jagėlos, apšvieti
mas J. Žadavičiaus, kostiumai E. 
Liormanienės, paukščių kaukės 
“Sietyno”. Aktorių net 19 ir dar 
9 broliai—vaikai.

Pastatymas ištikrųjų rūpestin
gai ir gerai paruoštas, tik gaila, 
kad mažokai buvo žiūrovų/Pasta
tymas buvo kartotas — pirmas 
kartas popietėje buvo skirtas vai
kams, o antras vakare suaugu
siems. Deja, ir vaikams skirtas 
spektaklis salės nepripildė. O juk 
tai viena populiariausių ir įdo
miausiu lietuviškų pasakų. Tė
vams tikrai pritiko parodyti ją sa
vo vaikams scenoje. Vakariniam 
soektakly žiūrovu buvo dar ma
žiau. O gaila ... Rengėjų puikioą 
pastangos nebuvo tinkamai įver
tintos. Gal jos buvo neoakanka- 
mai ir išgarsintos prieš vaidini
mą? Vieno pranešimo, matyt, ne
pakanka. G.

Lietuviška
Vyru Kirpykla

1190 QUEEN ST. W.
Telef. LE. 2-1296

Sav. J. BUDREVIČIUS

Išnuomojamas kambarys II augšte su 
maistu arba be maisto. TeL LE. 2-6922.

Išnuomojami kambarys, ir virtuvė arba 
2 kambariai atskirai, yra garažas. Tel. 
LE. 2-2367, skambinti ĮH> 5 val. vak.

Išnuomojamas kambarys High Park ra
jone vienam asmeniui su teise virti.
LE. 24074. A

ŠV. JONO KR. PARAPIJOS KNY
GYNE GAUTA: Mano tėvų žemė Lie
tuva, vaizdų albumas, kaina $7. Dide
lis pasirinkimas knygų tinkamų Kalė
dų dovanoms.

GINTARINIŲ KAROLIŲ, broškučių, 
bei kitokių gintarinių išdirbinių gali
ma gauti pas laikrodininką 1024 Dun
das St. West, (prie Montrose gt.).

Į ' i' ■■■■'■ ■■ ■

kad jau priimame

kalėdinių kalakutų, kumpių, paršiukų,
užsakymus.

PAS MUS GALITE GAUTI:
• kaimišką sviestą,
• skilandinę dešrą,

• gerą rūkytą kumpį,
• gerai žinomus p. Viskonto 

lietuviškus -sūrius ir grietinę.
Turime gera šviežiu ir rūkytų mėsų pasirinkimą. Prekiaujam importuotais 

delikatesais, kurie šių švenčių stalą tikrai turtingesnį padarys.
* ’-PRISTALYMAS VELTUI.

ParksideMeat Markei
■ ■ . .. i,;.-’ ;"’c ■ 1

335 Roncesva lies Avė., Toronto, Ont.
K; ^TęknLE^'iSrl^S^^ ...

- , "‘Savininkai Ė. PUNKRIS ir J. KRASAUSKAS.
♦    • * • • , ; * • ' • • ■ • • • • . ................

408 Roncesvalies Avė. Tel. LE. 5-1944
' kampas Howard Rarir

Margis Drug Store
JOHN V. MARGIS, Phm.B. .

Mes siunčiame ORO PAŠTU vaistus į 
LI E T Ū V Ą (f kitus Europos kraštus.

Jei jums reikia vaistų pagal receptu^ ar kitų kasdieninio reikalingumo daik
tu, paskambinkite, parašykite ar patys asmeniškai užeikite į MARGIS 
DRUG STORE. Jei jūs turite betkokią problemą, paskambinkite mums, 

mes pasiryžę jums padėti geniausiai. > ;
Mes tapime ^augybę europietiškų mišinių, kaip trejos devynerios, ramu-

APĄRA
t pas mus 25% NUOLAIDA.

GREITAS MOTORIZUOTAS PRISTATYMAS NEMOKAMAI VISĄ DIENĄ. 
NESIVARŽYKITE PASKAMBINTI TEL. LE. 5-1944.

MARGIS DRUG STORE
CIGAREČIŲ KARTONAS4$3.09.
MOTERIŠKOS KOJINĖS — Nylon seamless — 79 centai.

Liet, evang. liut. Kūčių 
vakarinės pamaldos

8.30 vai. vak. Liut. Išganytojo baž
nyčioje Bloor St. W., kampas In
dian Rd. Pamaldų programą išpil
dys: vaikučių žodis, vaikučių cho
relis, parapijos mišrus choras, sep 
listas Herbertas Rožaitis ir triūr 
bininkai. Maloniai kviečiame To
ronte ir apylinkėje gyvenančįuš 
lietuvius evang. i šias Kūčių pan 
maldas kuo skaitlingiausįąi atsi
lankyti. Parapijos taryba.,

Toronto- judėjimo saugumo ko- 
misija jdtt paskelbė, kad- štomei 
ypatingo^ domesio, bųs . škiriarpa 
kovai su Įgerusių Vairavimu ėvėn- 
čių rpetov Visiems tokiems vai
ruotojam^, ^asakkomisiios. būsią 
parūpintos .atostogos kalėjūne^.0 
kartu ■’ seka pinigipės-iaąudos^ 
vairavimo leidimo- suspendavi
mas.. '7

Kartu komisiją';primėha,',kad 
pereitais metais Ontario' proyin- 
cijoje buvo 59.00 'susisiejtirnto ne

atliktą Kalėdų senelio rolę,’ p. žada-
viėiui už tvarkymą šviesų. Jau ketve- sunkesniais ?UZeidimaiS.- Matem- 
ri metai, kaip tai yra daroma be jokio linių nuostolių buvO/daugiau kaip 
atly^nimo. Grinaoriui į>. Jagėlai, ku- už.3$ milijonus dojėrijj; Toronto 
ris negaili laiko ir taip skoningai nu- metro' srityje vienas žmogus už
grimuoja mūsujaunus artistus.p.^ry- mušamas arba miršta nuo sųžęi? 
žanžfuskui, p; įGreiėiūriūi; p. Kiškūnui, Jimu judėjimo nelaimėse kas 74 
prisidėjusiems prie įvairių darbu ir vaiandos. 0 gruodžio mėnuo įUr 
visiems atsilankiusiems bei aukoto- dėji^^elaimėm ^,vie.^S-iŠ 

pavojingiausių. ’
Toronto viešoji biblioteka įsi^L 

jo naujų lietuviškų knygų: ,Lie
tuvių poezijos antologija; Liet, 
beletristikos antologija; R. Braz
džionis — Per pasaulį 'keliauja 
žmogus, 1949; St. Džiugas — Kiš
kučio vardinės; J. Jankus — Se
nas kareivis Matutis; J: Kralikausr 
kas — Urviniai žmonės; V. Krėvė 
— Dangaus ir žemės sūnus; V; 
Mykolaitis — Altorių šešėly;
Remeika — Lietuvos pajūrio pa
davimai; J. .Savickis — žemė de
ga; F. E. Sillanpaa ■—> Silja; Br. 
Zumeris — Gyvenimo keliu. Min
tys jaunimui. i A

f Už jų nuoširdumą atiū. ' k 
-- t “Dainos”,grupė.

P'jtd'eka"
Nuųširdžiaj dėkojame Didžiai "Gęrb. 

Tėvams Pranciškonams už leidimą ne
mokamai naudokis visomis parapijos 
patalpomis ruošiant Kalędų. ęglutę 
vaikams, *

Dėkojame p. Kaknevičiui už puikiai

vičiui už tvarkymą šviesų. Jau ketve-

jams, tariame gilų lietuviški ačiū.
Dievas tebūnie Jūsų gausus atly

gintojas.
/s ; Marijos Nėk. Pr. seserys.

• Padėkos žodis
Už surengtas mums 25 metų vedy

binio gyvenimo paminėjimą gruodžio 
10 dieną širdingai dėkojam dukrelėms 
ir giminėms, taip ,pat draugams ir 
draugėms, d labiausiai šeimininkėms 
už jų sunkų darbą ir tokį didelį triūsą, 
'taip rpat ir tiems draugams ir drau
gėms, kurie prisidėjo, o negalėjo da
lyvauti.

. Dar kartą tariam visiems širdingą 
ačiū už tokią vertingą dovaną, kiuri 
rųųms pasiliks amžina atmintis.

B. P. Ūkeliai.

BALT IC MOV ER S
Baidų pervežimas Toronte ir tolimomis 
distancijomis. Visos vežamos turtas ap
draustas. Važiuojam kas savaitę i Mont- 
redlį, London^/ Windsor^/ Hamiltoną, 
Ndrtfr Bafy, Sudbury ir kitur.
30 DEWSON ST. TEL. LE.4-1403

• TORONTO

DISTRICT ESTATE
5 BROKERS 

177 Sherbrooke St. W.
F. Yasutis
A. Mackevičius
P. Adamonis
Pr. Baltuoftis
Pr. Rudinskas

Šekit mūsų skelbimus apie paskirus 
objektus

VI 24501
LĄ. 2-7879 J 

i CR. 9-9793 ' 
. RA. 2-2472 * ?

LA. 6-2084- t
HU. 1;2957

Tž”. ;‘La' Press”.

I4K

J. BERŽINSKAS
Užsakvmai priimami ir paštu.

TAUPYK IR SKOLINKIS 
savo Kredito Kooperatyve "LITAS" '
SANTAUPOS PILNAI APDRAUSTOS.' pASKOLOS LENGVAI ĖR 

GREITAI DUODAMOS BETKOKIAM GERAM TIĖSEUI,^ •
Bankas veikia: šiokiadieniais 1451 Crawford Bridge Ave.. Verdun. Rytais— 

pirmadieni nuo 10-1 vai; ir šeštadienį nuo 10-12 vai..-Vakarais— 
pirmadienį, trečiadienį ir penktadienį nuo 7-8 vai. /
Sekmadieniais Aušros Vartų parapijos, salėje banko, patalpose nuo 
10JO - 1 vai. ’f' . i ... •

Pirm. A. Norkeiiūnas RA. 7-3120. • Vedėjas D. Jurkus PO. 74280

SV. KALĖDŲ IR NAUJŲ METį 
SVEIKINU VISUS KUJENTUS 
DRAUGUS IR PAŽĮSTAMUS

PROGA

AL GARBE NS 
Real Estate -"'

Kanados, Ontario ir Torontąitedl Estate 
y ’ Boards narys." '

1611 BLOOR ST. W. TORONTO, ONT 
Telefonai: LE. 6-2738, LE. 6-2664 

Vakarais — HU. 9-1543




