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Tyro kalėdinio džiaugsmo ir sėkmingu Nauju. Metu.!

Džiaugsmo švente
Kalėdos, Kalėdos!
Ir kasjų nelaukia ...

Kalėdų laukia visi: dideli ir maži. Vieniems didžioji džiaugs
mo šventė primena aną didįjį Įvyki, nuo kurio prasidėjo nauja 
žmonijos era, kai Dievas tapo Žmogumi ir savuoju gimimu paskel
bė pasauliui naujus laikus: taikos, ramybės, tikrojo džiaugsmo, 
taigi žemiškosios laimės pradžią kaip Įžangą i amžinąją laimę. 
Kitiems ji yra tik dovanų dalinimo, vaikų apdovanojimo ir svei
kinimų bei linkėjimų siuntinėjimo šventė. Šie pastarieji yra pra
radę tikrąją Kalėdų prasmę, tačiau ir jie, nors ir nesąmoningai, 
prisideda prie Kalėdų šventės išryškinimo. Dovanomis nori su
teikti džiaugsmo, o laimės linkėjimais pabrėžia aną Gimusioje 
atneštą žmonijai laimę. Gi apdovanodami vaikus išryškina dieviš
kojo Kūdikio pasirodymą žemėje.

Deja, nevisiems pasaulyje Kalėdos yra džiaugsmo šventė. Kas 
skelbia, kad Kristus niekad negimė pasaulyje, tiems Kalėdos yra 
tik “prietaras”, su kuriuo reikia visomis jėgomis kovoti. Vos gi
musiam Kristui Simeonas pranašavo, kad Jam bus prieštaraujama. 
Šis prieštaravimas ypačiai vykdomas mūsų laikais. Todėl Kalėdos 
yra šaltos ir liūdnos kraštuose už geležinės uždangos, taigi ir Lie
tuvoje. Komunistinė santvarka kovoja su gražiausia ir didžiausia 
metų švente, nes ji yra priešinga komunizmo tikslams, nes ji yra 
tyro džiaugsmo ir dangiškos palaimos šaltinis. Ji nepriimtina tiems, 
kurie skelbia neapykantą, kurie siekia išrauti iš žmonių širdžių 
visa, kas yra -gražaus, antgamtinio. Todėl didžiausia krikščionių 
šventė, šeimos šventė, tyro kūdikiško džaugsmo šventė yra tenai 
išbraukta iš kalendoriaus ir viešojo gyvenimo. Vienu plunksnos 
pabraukimu norima nutraukti ir paneigti tūkstančių metų istoriją 
ir tradiciją.

Tikinčiam lietuviui, kur jis begyventų, Kalėdos — Kristaus 
atėjimas i ši pasauli, yra miela ir brangi šventė. Juk nieko pasau
lyje nėra gražesnio kaip kūdikio šypsena, jo nekaltų akių žvilgsnis. 
Net ir žvėrys bei gyvuliai netenka savo plėšrumo, kai juos glosto 
kūdikio rankutė. Kūdikis yra -mielas 4ėl ,savo paprastumo, užmo
kėjimo veidmainiauti, nežinojimo, kas yra blogis. Dėl to ir Dievo 
Sūnus, ateidamas i ši pasauli, pasirinko kūdikio formą, kad pa
trauktų žmonių širdis. Bažnyčia, kasmet minėdama Kristaus gi
mimą, iš naujo pristato mums Dievo Sūnų kaip kūdiki, kad Ji 
priimtume ir pamiltume.

... ■ '■■■■ • 5

Brangi Kalėdų šventė Lietuvoje užtemdyta okupanto. Vakar 
Kūčių stalą nevienoj vietoj laistė motinos ašaros, nes prie jo ne
susirinko tie, kurie kitados grįždavo i šeimos židinį, laukdami 
Kalėdų šventės. Galbūt nebuvo varpo, kuris kviestų i Piemenėlių 
Mišias, o vergų darbams prirakinti lietuviai kolchozuose, dirbtu
vėse, priverčiamųjų darbų stovykloje neturėjo šiandien progos 
užbėgti i bažnyčią, ten išgyventi kūdikiško praėjusių dienų džiaugs
mo ir nusilenkti Tam. kuris atnešė pasauliui tikrąjį džiaugsmą ir 
ramybę. Galbūt nesužibo ant Kalėdų eglutės žvakelės ir nesuteikė 
džiaugsmo mažiesiems. Galbūt išorėje sunku pastebėti, kad šian
dien yra Kalėdos. Tačiau tikintis lietuvis savo širdyje giliau negu 
betkada išgyvena šios dienos iškilmingumą ir prasmę. Jis nešiojasi 
Kristaus prakartėlę savo širdyje, kur jis bebūtų: Lietuvos žemėje 
ar tolimame Sibire ir tylia malda pagarbina Tą, kuris pradėjo 
naują pasaulio erą. kuris atėjo i mūsų tarpą kaip žmogus.

Kai visas krikščioniškasis pasaulis nukreipia savo žvilgsni Į 
Betlėjų, kai laisvajame pasaulyje pasigirsta Kalėdų varpai, tikin
tieji lietuviai susiburia prie kristaus prakartėlės, kad dieviška
jam Kūdikiui išsakytų savo ir savosios tėvynės sunkią dalią. Jie 
suklaupę prie ėdžių, kuriose guli ką tik gimęs Pasaulio Viešpats, 
prašo tikrosios taikos ir ramybės, nes Jam gimus angelai giedojo: 
“Garbė Dievui augštybėse, o ant žemės ramybė geros valios žmo
nėms”. Mes esame geros valios žmonės, tad mums yra skirta toji 
ramybė, kurios negali iš žmogaus širdies išplėšti jokia prievarta, 
jokia jėga, ir kurios mes taip labai pasigendame.

• • •

Krikščioniškų Kalėdų šventės nuotaiką, ypač mažiesiems, ko
munistai bando paversti rusiškojo “Senio šalčio” švente. Bet lie
tuvis. nors ir vergijoje, kai pasigirsta triukšmingi balsai, sveikiną 
“Seni Šalti”, atgabentą iš Maskvos, jei ne lūpomis, tai bent minti
mis kartoja: "Sveikas, Jėzau, gimusis”.

Kai šiltas saulės spindulys palies iš sniego ir ledo nulipdytą 
“Seni šalti” rankomis tų, kurių širdys yra ledinės, kurie nori ledais 

sukaustyti ir lietuvio sielą, jis sugrius ir sugniuš. Taip lygiai su
grius šaltosios Maskvos pastangos sunaikinti tai. kas lietuviui per 
amžius buvo brangu, už ką jis moka kovoti ir net savo gyvybę 
paaukoti. Lietuviui “Senis Šaltis-’ neatstos Kristaus Kūdikio. Jo 
dieviškos šypsenos. Jo vargingos prakartėlės. iš kurios prasidėjo 
pasaulio atpirkimas, išganymas ir tikroji laisvė bei ramybė.

Dr. J. Sav.

DIEVO KŪDIKI.“SVEIKAS, JĖZAU GIMUSIS, ŠVENTAS

Šeimos jaukumo]
; : STASYS YLA '

artą per metus suskamba ka- 
iėuiiiė giesmė mūsų namuo

se,- Pakvimpa ant stalo šienas. 
Rankos pagarbiai liečia Dievo 
“pyragą”. Tarp kitų pašvęstų šio 
vakaro valgių randame obuolių— 
rojaus simboli. Reikšminga, kad 

j mūsų Kūčių simboliuose susitin- 
ka senasis Adomas su naujuoju 
— Kristumi; suartėja pirmosios 
šeimos Tėvas su naujosios šeimos 
Kūdikiu.

Kūčios yra šeimos šventė. Tė
vai ir vaikai renkasi aplink namų 

; stalą, ir visus gaubia neįprasta 
nuotaika. Esame savi ir artimi, o 

■ jaučiamės lyg būtume svečiuose 
arba lyg didelis svetys būtų mū
sų tarpe. Pagarba kažkam kitam 
padaro mus ši vakarą tyliais, susi- 

ymąseiusiais. Mums sunku pasa- 
: kyti, kas tose nuotaikose persve
ria. ar tas neįprastas buvimas vi
sų šeimos narių kartu, ar jutimas, 
jog už to viso slepiasi kažkokia 
gili paslaptis.

Kūčios mena gimimo paslaptį, 
> kuri yra kiekvienos šeimos pa
grinde. Bet toji paslaptis iš es- 

! mės priklauso Dievui — praamži- 
nam Kūrėjui, žmogus yra Dievo 

i meilės irąnkis, ųes męPė yrą, jš 
I Dievo ir Dievas yra Meilė. Žmo
gus, kuris gimdo, yra tik šios pa
slapties dalyvis.

Gimimas ne tik iš Dievo, bet 
ir paties Dievo paslaptis. Gimė 
Amžinasis Žodis: gimė iš Tėvo 
;raamžmu pažinimu, mąstymu, 
ilgesiu, meile. Tuo pačiu būdu iš 
Tėvo ir Sūnaus kilo Šventoji Dva

sia. Pažinimas ir meilė yra gim
dantysis pradas, ir jis yra pačioje 
Dievo prigimtyje.

“Dievas sukūrė žmogų pagal 
savo paveikslą: sukūrė juodu, vy
riški ir moteriškę” (Gen. 1, 27). 
Būdami Dievo paveikslas ir pana
šumas, jiedu turėjo dalintis paži
nimu ir meile. “Adomas pažino 
savo žmoną J ievą, ir J ieva, pagim
džiusi pirmgimį galėjo sakyti: 
"gavau žmogų per Dieva” (Gen. 
K B ‘ \

Kiekvienas žmogus ateina i šei
mą per Dievą ir jis yra Dievo pa
našumas, paveikslas. Tik kalėdi
nis gimimas nebėra pa vei k s i aš, 0 
tikrovė, nes pats Dievas gimsta 
žmogumi, tampa žmogiškosios šei
mos nariu—mūsų Broliu. Die
vas gimė šeimoj, kad atgimdytų 
mūsų sąmonę ir mūsų širdis pil
nesniu pažinimu ir gilesne mei
le. Jis priartėjo mums, kad priar
tintu mus Dievui.

Mes tai jaučiame ypač šį vaka
rą. Mumyse smelkiasi tyli pagar
ba šiai paslapčiai, kuri yra gau
biama tradicinių simbolių. Mes 
dalinamės šiais simboliais, juos 
ragaujanry? lyg aostuL
binti. Dingsta levų pranasunfo 
sąmonė prieš vaikus akivaizdoyto 
nuolankumo, kokiu priėmė į. sa
vo rankas dieviškąjį Kūdiki jo tė
vai. Ir vaikai nebejieško išimtinio 
<ėvu dėmesio tik sau. nes tarp jų 
Įsiverpia tas iiema,o>uasis, bet gi
liai jaučiamas Tretysis — amžių 
Tėvas ir laiko Kūdikis.

J\^ckrikščioniška žvelgti tik i tamsiąją gyvenimo pusę, matyti tik 

gyvenimo tuštumą ir nevilti, visai nekreipiant dėmesio i džiaugs
mus, kuriuos gali suteikti gyvenimas.

M
A. Ty ruol i s J y.:;;

Snaigės, žvakės, eglutės . . . 
Džiaugsmas būtų gražiau žibėjęs, 
Jei jo nebūtu užpūtęs ; 
Liūdnąjį gandą nešdamas vėjas.

Mielosios Kūčios, meilės plotkelės 
Primena motinos ašarą graudžią .. 
Skiria mus tolimas kelios, 
Dideli vandenys siaudžia.

Bet kai jau rodos, kad niekad 
Į saulę negrįšim, kad žūnam — 
Kūčių plotkelėj meilė palieka. 
Žydi kaip vyšnios viršūnėj.

Išminčiai iš Rytu pas Kūdikį FERDINANDAS PRAT, S.J.

Toks nusistatymas krikščioniui yra visai nepriimtinas, nes že
miškame grožyje jis mato dieviškumo atspindi, o praeinančioje lai
mėje — nesikeičiančios amžinosios laimės atšvaitą. Seniau reikėdavo 
pabrėžti šio žemiškojo gyvenimo niekingumą ir nepastovumą, kad 

būdu liktų iškeltas amžinas, nesikeičiantis Dievo grožis, šiandien 
reikia kitokio nusiteikimo.

Mūsų laikų žmonėms šiandieną visiškai aišku, kad žemė tikrai 
ašarų pakalnė. Krikščionys apie tai jiems gali neaiškinti- Tačiau

tuo 
jau

“Jėzui gimus Judas Betlė- 
juje karaliaus Erodo lai
kais, išminčiai iš Rytų atvy
ko į Jeruzalę, klausinėda
mi: kur yra Žydų Karalius, 
kuris neseniai gimė. Mes iš
vydome Rytuose Jo žvaigž
de ir atkeliavome Jo pagar
binti“ (Mat, 1-12).

SLĖPININGI 
KLAUSIMAI

Regis, šie šv. Mato žodžiai ■ 
yra tokie paprasti, bet kiek jie! 
savyje slepia mažų, tačiau neiš
sprendžiamų problemų. Kas buvo 
anie keleiviai: karaliai, ar eili
niai žmonės0 Ar jie buvo persai, 
ar chaldiečiai . . . . o gal arabai? 
Kas buvo ta nuostabioji žvaigždė, 
kuri jiems rodė kelią, ir kaip jie 
suprato jos tylų bylojimą? Kada 
jie pasiekė Betlėjų: trylika dienų 
po Kalėdų ar vėliau?

“Kas žino”, sako Bossuetas. “ir 
pagaliau koks skirtumas, jei atsa
kymas būtų vienokis ar kitokis. 
Argi neužtenka žinoti, jog jie at
vyko iš tamsaus pagoniu krašto, 

j iš nežydų kilmės tautos, kur buvo 
1 nepažįstamas nei Dievas, nei ne- 
pažadėtas bei nelaukiamas Kris
tus. Tik visų sutartinai tikima, 

t kad jų būta t r i j 11. nes gautos trys 
dovanos. Siu dalykų Bažnyčia ne- 

I aiškino, o mums dėlto netenka rū
pintis”.

Į KARALIAI,
IŠMINČIAI AR
BĮ R TIM N K A1? . . ' C

Žodis “magi” (magi — čia 
verčiama išminčiai. Vert ) yra su- 

(Sijessu Rytų tautomis. Kiek iš is
torijos galime patirti, jis reiškia 
mediečių tautos kiltį, sugebėju-1 

i šią aiškinti sapnus ir apskritai pa
slaptis. Be to. jie dar buvo ir ofi-i

cialūs aukų atnašautojai. Net ir sybės ir kitų dorybių saugotojai”, į 
Kyrui Įžengus i Persijos sostą,.' 
prieš tai valdytą mediečių dinasti
jos. jų Įtaka ir pareigos buvo ne
paliestos. Jie buvo laikomi ku
nigų kasta dar ir tada, kai Dari
jus Įvedė Zoroastro ir Mitros gar
binimą. Jie ėmė labiau domėtis 
astrologijos moksli/, burtais ir 
pranašavimais, skabomais iš tau
rės. Pastarasis jų pbsūkis ir tapo 
priežastimi, kad žodis magi pra
dėjo būti taikomas visiems, kurie 
domėdavosi mistiniais mokslais.

'ĮDėlto anuomet Ši vardą jau buvo 
J galima išgirsti ir Chaldėjoje, ir 

Egipte, ir Armėnijoje, ir Etiopi
joje ir Gaule. Sinodas, šv. Petro

yra
jie nežino, kad skausmas praeina ir kad negatyvioji mūsų būties pusė 
nėra paskutinis žodis, šalia ašarų ir anapus jų yra džiaugsmas, nes 
žmogus yra sukurtas džiaugsmui, o ne baimei; gyvenimui, o ne mir
čiai. Nei skausmas, nei baimė, nei nuodėmė, nei kančia nėra absoliu
čios didybės. Visa tai yra tik nuodėmės pasekmės. Dangiškose sferose, 
pačiame Dievftje, joms vietos nėra.

Džiaugsmas yra 'dieviška savybė. Kadangi pasaulis ir žmogus yra 
Dievo sukurti, tai juose turi atsispindėti ir dieviškasis džaugsmas.

Hilda Graef

stiprūs dangaus paslapčių tyrinę-; 
tojai, kurie, kaip sako Filonas. I 
“tyrinėjo gamtos paslaptis, idant 
pažintų tiesą”. '

NEBUVO 
KARALIAI

Viena betgi yra aišku, jog' 
magai nebuvo karaliai. Jeigu jie, 
būtų jais buvę, tai šv. Matas juos i 
būtų karaliais ir pavadinęs, o Ero-į 
das iškilmingai priėmęs. Kara- tarmes kaip Į atskiras kalbas.. ja jo minčiai perprantamus reiš- 
liais jie buvo pavadinti tik šeštoj .nrivrAiT (kinius. Ryšium su pastaraja sam-
šimtmečio pradžioje, betgi ir tai i FAbLAi 11NGOJ1 prata naujos žvaigždės sukūrimo

ŽVAIGŽDĘ hipotezė šiais laikais neturi daug
Kai išminčiai išvydo nau-j šalininkų.

tik dėlto, kad buvo klaidingai su
prasta ši pranašystė: “Taršo ir sa
lų karaliai jam teiks dovanų. Arą- ją žvaigždę Rytuose, nusprendė J Gana ilgą laiką buvo tikima* * v. . _ D • , tti • I r ---------- . . ---- iiYluUdC, llUbpi CIIUC. > vraua 1x5*^ xativa vuvv uanna

priešininkas Komoje, ir Biginas. I bijos ir Sabijos karaliai Jam nu- kad gimė žydų karalius. O ta Kepleriui, kurio teigimu 747 me- 
sv Povilo priešininkas Kipre, silėnkš. o visi žemės karaliai JĮ žvaigždė buvo nepaprasta. Teisin- tais po Romos miesto įkūrimo ge- 
tain not hnvn modai Qv Tornni. r • j • • • •taip pat buvo magai, šv. Jeroni
mą s n ed ve j oda mas t eigi a .jog kas
dieni nėję kalboje šis žodis reiškė 
burtininką. Ir ištikrųjų. krikščio
nybei prasidėjus, žodžiai — ma
gas, pranašautojas. burtininkas, 
astrologas, matematikas, horo
skopo skaitytojas, laimės būrėjas, 
kerėtojas, juokdarys ir pan. prak
tiškai buvo be ve i k vienareikš
miai. Dėlto, žinoma, ir šv. Matas 
šiam žodžiui neteikia kokios nors 
paslėptos reikšmės. Jis veikiau 
turėjo galvoje tą prasme, kurią 
šis žodis išreiškė anksčiau. Jam. 
kaip ir Strabui. magai yra gudrūs 
ir išmintingi žmonės, "uolūs tei-

pagarbins' . gaj šv. Jonas Chrizostomas paste- gūžės 21 d. priartėjo viena prie
Iš kokio krašto jie atvyko“? bėjo, kad dangaus kūnai astrolo- kitos Jupiterio ir Saturno plane- 

Sprendžiant iš jų vardų atrodytų gų buvo naudojami atspėti nauja- tos (pateko beveik i vieną verti- 
iš mediečių ar persų. Betgi žinant gimio ateičiai iš jų padėties, bet kaliąliniją.Vert.),osekančiųme- 
indoeuropięčių kalbą, vartojamą nenustatyti gimimo laikui. Klau- tų vasario mėnesi prie jų prisidė- 
Persijoje. ir a ra majų — Palesti- simas būtų lengviau sprendžia- jo dar ir Marsas. Taigi, šių trijų 
noje, jie ne tik nebūtų galėję pa- mas. jei jis liestu tik trumpam lai- planetų susigrupavimas atrodė 
tys susikalbėti, bet ir; susirasti j kui pasirodžiusias žvaigždes, ku-i lyg viena nepaprastą žvaigždė, ku- 
vertėja, kadangi šios dvi kalbos rios staiga sužimba visu savo švie-j ri ypač turėjo būti Įspūdinga

sos gausumu, trumpai, bet vais- prieš jų atsiskyrimą ir dingimą 
kiai pašviečia ir. kaip netikėtai aušros apšviestoj žydrynėj 
pasirodo, taip netikėtai ir dingsta. Ano meto įvykių datos su šiuo 
Betgi ši turėjo būti nepaprastai retu reiškiniu puikiai derinasi, 
nuostabi žvaigždė, nes ji atkreipė Betgi yra vienas atvejis, kuris šia 
daugelio dėmesį ir reiškė kažką Keplerio hipotezę fatališkai 
neeilinio. griauna.būtent — šv.Matoevan-

Esama aiškintojų, jog ši žvaigž- gelijoje žodis žvaigždė, niekados 
dė išsiskyrė iš visų dangaus kū-j nereiškė kurios nors žvaigždžių

: nu iv* ii evww*i«^. j CTritTWC 7r\r1iiolr/A nr Vilzv_

vrą visiškai skirtingos. Taigi, 
trūkstant tikslesniu žinių, magų 
kraštu tenka laikyti Arabiją. Juo
ba, kad ir jų dovanos tai patvirti
na. nes kvepalai ir smilkalai 
anuomet būdavo gabenama tik iš 
Arabijos, kuri, tarp kita ko. dar 
buvo garsi ir auksu bei kitomis] 
brangenybėmis.

Kraštą esanti anapus Jordano'nu ir kad ji buvo sukurta specia- i grupės. Zodijako ženklo ar kito- 
unės ir Mirties jūros, žvdai vadin- l’am tikslui ir vadovaujama ange- kio astronominio telkinio, o tik 
davo Rvtais. Tenai kaip tik buvojo. Bet tai yra pernelyg paprastas. vieną atskirą dangaus kūną: pla- 
nahntiečių kraštas, žinomas, kaip’aiškinimas, kuris, atrodo, buvoIneta, žvaigždę, kometą, ar erdvių 
Arabu karalystė, kurios sostinė, paskleistas išvengti neišsnrcn-, klajūną meteorą.
buvo Petra ir kuri anuomet tęsė- džiamoms sunkenybėms. Tiesa. Dėlto pastaruoju metu vis la
ši iki Damasko. Tenai gyveno Dievui nėra nieko negalimo. Bet- , biau ir labiau ima įsigalėti Ori- 
daug žydų. Be to. šios dvi tautos gi net ir stebuklo atveju Jis pa- geno nuomonė, jog anoji žvaigždė 
dažnai viena su kita prekiaudavo, prastai paiso žmogaus proto ribo-j yra buvusi kometa, šios puikio- 
Gi jų kalbos veikiau panašėjo i tumo ir savo tikslui siekti naudo- (Nukelta f 6 psl.)

pasirodo, taip netikėtai ir dingsta.

įGi jų kalbos veikiau panašėjo i tumo ir savo tikslui siekti naudo- >
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Daugiau drąsos platiems užsimojimams
Mielas jaunime,

Jums tenka augti ir bręsti la
bai reikšmingų kontrastų laikais. 
Iš vienos pusės Azijos ir Afrikos 
tautos, dar niekad neturėjusios 
savų valstybių, mažai kultūringos 
ir stabmeldės, kuria savas nepri
klausomas valstybes, jieško tik
rojo Dievo, labai sparčiai siekia 
kultūros ir civilizacijos. Iš kitos 
gi pusės mūsų sena Lietuva ir ei
lė kitų valstybių bei kultūringų 
tautų pateko vergijon už jas ma
žiau kultūringų okupantų. Tuose 
pavergtuose kraštuose labai nu
kentėjo kultūra, o ypatingai žiau
riai ir nekultūringai persekioja
mas tikėjimas. Mūsų laiko žmo
gaus protui bedievybė nepatei
kia Įtikinančių argumentų prieš 
tikinčiuosius; reikia naudoti te
roro priemones: atėmimą darbo, 
tarnybos, šalinimą iš mokyklų, 
kalėjimus, trėmimą vergų dar
bams į Sibirą.

Po paskutiniojo karo žmonijos 
dvasios nuotaikose įvyko daug 
kas naujo. Aišku, kad tos nuotai
kos pamažu atims be karo gink
lus iš tironų ir žmogaus sąžinės 
bei tikėjimo persekiotojų. Ar tai 
įvyks sparčiau ar lėčiau, priklau
sys nuo tikinčiųjų ir laisvę mylin
čiųjų aktyvumo skleidžiant bran
ginamus principus.

Iš laisvos Lietuvos per Įvairias 
vienuolijas lietuviai pasiekė mi
sijų kraštus. Dar iš anų laikų tu
rime jų Europoje, Amerikoje, In
dijoje, Įvairiuose P. Amerikos 
kraštuose, Havajuose. Aišku, kad 
šio laiko naujieji sąjūdžiai. Apaš
talų Sosto šaukimas būtų pasie-___ ___ _
kęs ir Lietuvą, pažadinę dar dau-j draugystės, organizacijos būtų 
giau jaunimo drąsiems žygiams ■ menkos vertės. Daugiau šviesos. 
Lietuvoje augančiam jaunimui; drąsos, platesnio akiračio! 
šiandien lemta tremtinių ir kan-j šia proga visam lietuvių jauni-

sekant laisvųjų Ifetuvių gyve-; tinka faktus, bet mes laikome ti
nimą, veiksmus, spaudą norisi pa- pišku jų atstovu — P. Korėjos 
sidalinti keliomis mintimis. Krin- dabartinę vyriausybę, kuri griež
ta į akis, palyginti, nemažas par- tomis priemonėmis likviduoja 
tinis susiskaldymas. Mūsų dabar korupciją, užsimaskavusius ko- 
užsieniuose yra jau netaip daug, munistus, veda liaudį įtemptomis 
jog galėtume skaldytis. Visus lie- pastangomis į geresnį'gyvenimą, 
tuvius laisvajame pasaulyje turi Mūsų nuomone, jeigu nebūtų bu- 
jungti vienas bendras tikslas — i vę kiek griežtesnės tautinės vy- 
laisva Lietuva. Visokie palydovai riausybės, skiepijančios tautos, 
— “sputnikai”, kurie to nepripa- ■ krašto meilės, tai Lietuva nei 20 
žįsta dėl savo materialinių sunku- metų nebūtų džiaugusis nepri- 
mų, gyvendami vargingoje P. klaušomybe; ją būtų daug anks- 
Amerikoje ar kuriame kitame čiau sulikvidavęs komunistinis 
skurdžiame "kapitalistiniame” kolonizmas.
krašte, tegul keliauja i savo išsva- Taigi mūsų partija, jei toks 
jotąją "didžiąją tėvynę”, ir pasi- klausimas statomas, yra krikščio- 
na ūdoj a privilegijomis suteikia- niškosios moralės, socialinio ap- 
momis "pažangiesiems iš kapita- rūpinimd. savo tautos meilės, kie- 
listinio lagerio”. Tegul netrukdo tos kovos su komunistiniu kolo- 
tiems, kuriems vienokiu ar kito- nizmu partija.
kiu būdu pavyko išvengti koloni- Todėl, mieli tautiečiai, visuose 

nors kitas, o ne naujos jaunimo zacijos. ' klausimuose būkime vieningi.
kaK°fvien, dieną - gal visai „e. MCSV PAKTUOS 
trukus — pasikeis laikai Lietuve- Paimkime alfabeto tvarka lie
jo . ten ir aplinkui tuojau reikės 11 u viškasiasparti jas ir išryškinki- 
didelio skaičiaus patyrusių ir pa- me mano nuomone, ju svarbiau- 
jėgiu darbininkų - kunigų ir vie- si teigiamus bruožus. Krikščio- 
nuoliu. Nuolat patys sau karto-: , , . . T
kime. kad nebūtų mums garbės, n?s demokratai. Jų partija ilgą 
j eigų kada nors Lietuvoje katal i- ] laiką valdo ir pasiekė puikių re- 
kams patarnauti turėtų kitatau-; zultątų Vokietijos Fed. Respubli- 
čiai kunigai. koje. Ji yra tvirta savo morale,

Mes patys save išskirtume iŠ dvasine stiprybe,
viso idealistų pasaulio, jeigu tik; krikščioniškuoju tikėjimu. Jau te
lš šalies žiūrėtume, kaip visokios; ko gerokai įsitikinti, ką išugdo 
kilmės jaunimas naujuose sąjū-! visuomenė, kurioje krikščionybė 
džiuose rikiuojasi ir eina laimėti j persekiojama moderniausiomis 
žmonijos Kristui, kurti gražesnės priemonėmis, kur jaunoji karta 
ateities nešdami pagarbą ir mei- išauginama neapykantos, it ar i nė- 
lę žmogaus žmogui. jimo savo artimui dvasioje.

Šiandien dar ir lietuviškiausiomis 
skaitomos vienuolijos netrukus 
pakeis savo veidą ir dvasiu, jeigu 
ten laiku neateis deramas skai
čius naujų lietuvių. Naivu lauk
ti, kad vienuolinių bendruomenių 
pradinį lietuviškumą laikytų kas

nes remiasi

Vieningai rašykime raštus, kai 
reikia ar kai vėl atgys ‘.‘Camp Da
vid” dvasia. Mes —tūkstantinės 
minios lietuvių — plakatuose 
skelbsime: “Komunističeskije ko- 
lonialisti ubiraites s Pribaltiki!”

Kelių stambesnių partinių gru
pių buvimas turi ir vieną reikš
mingai teigiamą savybę. Komu
nistiniams agentams sunku užval
dyti visą lietuviškąjį veikimą, 
nors ir kaip jie besimaskuotų ir 
besistengtų.

PINIGAS AR ŽMOGUS?
Skaitant lietuviškuosius laik- gyvenimo lygį, 

raščius krito i akis, jog perdaug 
į pirmą vietą iškyla pinigas, o ne 

; kiekvieno tautiečio veikla Lietu-

me pragare paskutiniu kovotoju 
liks ne bomba, o žmogus.

Kaikuriuose laikraščiuose ran
dame susirašinėjimus atskirų as
menų, kurie tarp savęs ginčijasi 
dėl pasakytų kalbų, dainų švenčių 
pravedimo, lyg nebūtų kitos vie
tos savo ginčams spręsti. Tokie 
vienas kito užpuldinėjimai per 
laikraštį sudaro labai blogą nuo
monę apie autorius.

KAS VALDYS LIETUVĄ?
Teko keletą kartų girdėti išsi

reiškimus: "Kas valdys Lietuvą, 
kai ji bus laisva?" Vienu atveju, 
matyt, buvo ginčijamasi, ar lais
vojo pasaulio lietuviai “ valdys” 
ar Lietuvos. Norėtųsi pastebėt i, 
jog valdovų Lietuva užtenkamai 
turėjo caro priespaudos metais, 
daugiau nei reikia turi ir dabar. 
Todėl net pats žodelis “valdyti” 
mums, kurie gyvena okupuotoje 
Lietuvoje, labai rėžiančiai skam
ba. Ar negeriau būtų, jeigu mes 
svarstytume, kokia santvarka bus 
laisvoje Lietuvoje kaip tie,; kurie 
norės grįžti į Lietuvą, galės prisi
dėti prie jos atkūrimo; kokiose 
sąlygose sutiks Lietuvos žmonės 
savo brolius iš užjūrio; kokios bus 
darbo sąlygos; kiek bus pareika
lauta materialinio pasiaukojimo 
iš lietuvių išvykstančių Lietuvon 
ne valdyti, bet dirbti ir mirti sa
ve tėvų žemėje. Vargu ar pavys 
Lietuva mūsų amžiuje Amerikos

Visus parapijiečius, "

Prisikėlimo bažnyčios ir vienuolyno 

i geradarius bei rėmėjus ir į 

t: Uisus kolonijos lietuvius

į su šv. Ko I ėdom i s i r N a u j a i s Metai s

$ v eik i n a

Tėvai Pranciškonai

NUOŠIRDŽIAUSIAI SVEIKINU visus parapijiečius į 
Šv. Kalėdų ir Naujųjų — 1962-----Mėtų proga, linkėda*;..?j

mas visiems gausios Dievo palaimos. J

Kartu reiškiu didelę padėkų už vertingų dovanų į
naujų automobilį. Jūsų širdies gerumo niekada" nepa- 
mirsiu. 1

KUN. DR. J. GUTAUSKAS, J
Šv. Kazimiero parap. klebonas j

Delhi, Ont.

L*' &

Gilaus džiaugsmo šv. Kalėdų Šventėje ir

? Kristaus palaimos Naujuosiuose — 1962 Metuose

įį konfratrams, mieliems parapijiečiams, bičiuliams ir 

visiems lietuviams nuoširdžiai linki
| Montrealio Aušros Vartų parapijos kunigaiDĖL RYTPRŪSIŲ

Skaitėme mintis, esą lietuviai 
turėtų daryti žygius, kad Rytprū
siai būtų pripažinti Lietuvai. Mes 
trumpai atsakysime. Okupuotoje 
Lietuvoje yra didelis pasitenkini
mas, jog ši provincija nėra Įjung
ta į LTSR, bet RSFSR sudėti, nes 
nėra nė mažiausios abejonės, jog 
grįš Vokietijai. O mes negalime 
pasidaryti sau priešų ten, kur 
kaip tik šalia JAV, Vak. Vokietija 
yra pats galingiausias mūsų są
jungininkas. Dar. galimas daly
kas. bus sunkumų dėl Klaipėdos 

! krašto, todėl šio klausimo kėli
mas, aštriai pasakius, yra kirši-; 
nimas. žalingos lenkų taktikos se-į 
kimas. Laisvieji lietuviai pasauly-!

lę žmogaus žmogui. jimo savo artimui dvasioje.
! Šios mintys tebūna mūsų laiko Katalikų kunigai kūnu ir sielai . p .
i jaunimo mintys. Jos tebūna jau- būdami pasišventę skelbti Kris- vos “vz- skaitome, kad ta- 
! nimo organizacijų veiklos turiny-! taus žmoniškiausiam mokslui pa- Į da ir tada palaidota tokia mūsų 
je. Jos teranda vietos gerose as- šaulyje, kurio moralinių pagrin-’tautietė: , jinai buvo pavyzdin- 
meninėse draugystėse. Malda, po- dų net per 2000 metų nepajėgė įga aukotoja., 
kalbiais, pasidrąsinimais raginki- niekas sukritikuoti ir net jėgos! skaičiuojamos 
te vieni kitus atviromis akimis ap- pagalba išnaikinti, yra patys pa- - veikios sritys. Arba gal ir per
žvelgti ir mūsų tautos ateitį ir da- tikimiausi ir patvariausi piliečiai | smulkiai aprašoma apie turtin- 
bartinius žmonijos reikalus. Ge- savo tautų ir apaštalai visiems; guosius lietuvius, jų keliones, 
ra mintis, pasiryžimas rinktis ku- žmonėms. Mes kaip tik todėl ir augštų pareigūnų šeimos narius, 
nigystę, vienuolystę ar imtis ko-■ pasirinkome “TŽ” kaip minčių Tuo tarpu norint susipažinti su 

pasidalinimo tribūną. : buvusiais ir esamais kovotojais
Socialdemokratai turi gerų pa- i dėl Lietuvos laisvės mažokai ran- 

--------  ... r__,----- ---------------- siekimų Skandinavijos valstybė- dame spaudoje. Mes esame tos 
savo jaunų draugų tarpe. Be to se. kuriose yra valdančioji parti- nuomonės, kad pinigas, turtas yra 

,-------------------ja g. par|ija jau tradiciniu keliu Į geras dalykas, bet šiais laikais
atstovauja gausiojo gyventojų vien pinigais Lietuvos laisvės ne- 
sluogsnio interesams — dirban-ipirksi, o tai tik pasieks žmonės.'je turėtų burtis apie JAV. Fed.j^' 

v fizini darbą. Mes matome, Į kuriems yra vienas tikslas pa
kinių keliu nešti Dievą į bedie-Įmui linkiu malonių Kristaus Gi- jog per keletą dešimtmečių sočia-; reiga, ir kurie aukoja nenuperka 
vili ValdomliS EmTODOS .ir Aziios mimo čvpnčin Ik dane? Tliovn na. linin ^nrūninrmn cT-ifi.ic. Čirenai, i mn TiTAc

kio nors drąsaus darbo yra reika
lingi moralinės paramos. Jauni 
žmonės tos paramos turi rasti ir

pasidalinimo triburį.

ir tik paskui iš
jos konkrečios

Tėv. JONAS BOREVIČIUS, SJ.

Tėv. KAZIMIERAS PEČKYS, SJ

Tėv. STASYS KULBIS, SJ.

I Montrealio Lietuviu Kredito Unijos |
I "Litas" Valdyba I

vįu Valdomus^Europos .ir Azijos mimo švenčių ir daug Dievo pa- 
pl’tJtus.

'isų laikų ir visų tautų emi- Su nuoširdžia jums meile 
grantų bei tremtinių didelė dalis 
svetimuose kraštuose pasimeta. 
Tik tvirtesnės dvasios, drąsesni, 
talentingesni nepraranda kūrėjų! 
dvasios. Nenagrinėdami čia mū-i 
su išeivijos ir tremtinių dvasios; 
bei charakterio negalime nekon- į 
statuoti šiuo metu svetur augami 
čio lietuvių jaunimo drąsių ir 
plačių akiračių stokos. Yra gra
žių išimčių, yra energijos, idea-; 
lizmo, talentų, bet permaža drą- Į. 
sos platesniems užsimojimams. * 
Ypatingai nenormaliai mažas! 
skaičius iš lietuvių jaunimo pa-! 
šaukimų į kunigus ir vienuolius, i 
Priežastys: gal perdidelis pasken- ■. 
dimas menkavertėse smulkmenoj 
se. per kurių triukšmą siela nesu-: 
gebės išgirsti Dievo balsą, gal 
drąsos stoka to balso paklusti i 
siekti didesnių dalyku menknie-į 
kiu sąskaiton.

Praeis nedaug laiko, ir lietuviai 
liks be savų kunigų Pietų Ameri
koj. Australijoj. Dabar jų ten 
permaža: yra net kelios vietos ne
prisišaukiančios lietuvio kunigo. 
Tuose kraštuose besidarbuoją 
niekeno nepavaduojami, nepakei
čiami kunigai peranksti pavargs.

laimos 1962 metais.

Kristuje —
Vysk. Vincentas Brizgys 

Kauno Koadjutorius

čiuju fizini darba. Mes matome,! kuriems yra vienas tikslas — pa- 
;--

linio aprūpinfmo srityje Skandi-: mą dalyką — gyvybę. Mes puikiai 
na vi jos šalyse pasiekta didelė pa- tai matome pasitvirtinant P. 
žanga. Tos visos pažangos kilime Amerikoje, kur JAV sukiša mili- 
kaip tik svarbus vaidmuo ir pri- j jonus dolerių, bet padėtis nelabai 
klauso socialdemokratams. keičiasi. Nes viską galų galeap-

Tautininkai — nežinia ar ati- sprendžia žmonės: net atominia-

NELĖ MAZALAITĖ
ILIUSTRACIJOS DAIL V. BRIČKAUS

r ienas keleivis buvo taip su
sigalvojęs. kad negreit pa

stebėjo. jog traukinys perilgai 
stovėjo stotyje. Jis žinojo, kad 
jam dar yra pusė kelio, ir jis nesi
gailėjo jokio gaišto, jis mielai bū-

. i tu pradėjęs vėl išnaujo, iš pat ili-
Is dabartinio jaunimo tarpo turi j pjmo vietos, kad tiktai ilgiau už-1 paganau isgnuu, mu mu vaz.»uu- 
atei l .n3ujų dąrboMraugų aniems trauktu laika, kad sulasvtu savo jautieji buvo nustebę ir net misi-

j gandę — is jų kalbos jis suprato, 
kad traukinvs stovi toli nuo sto
ties, viduryje miško, ir niekas ne-

padėti ir pavaduoti.
Kasdieniniuose pokalbiuose lie

tuviai klasifikuoja vienuolijas į 
mažiau ir daugiau lietuviškas, i lasyti mintis, kaip pūkus iš paleis-

mintis.
Jam atrodė, kad jis tikrai turi

Į LIETUVĄ. LATVIJĄ, ESTIJĄ, UKRAINĄ ir U.S.S.R.

Siunčiame D A ČT1 I Jūsų sudarytus ir apdraustus jvai-
paprastu ir 1/AO I v rius siuntinius.

Tarime pardavimui įvairių medžiagų ir kitų prekių.

Taip pat siunčiame iš Europos valstybių AKORDEONUS, SIUVAMAS 
MAŠINAS. INVALIDAMS KĖDES, LAIKRODŽIUS, MAISTĄ ir kitką.

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

Mūsų patarnavimas greitas ir sąžiningas.

-yr^MEitWIV įstaiga

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

Its Cannon St E„ Hamilton, Ont. TH. JA. 8-6686. Ponia V. Juraitis. 
94 Douglas St., Sudbury. Ont. TH. OS. 3-5315. Ponia M. VenskeviHenė. 
DARBO VALANDOS: pirmadieniais - penktadieniais nuo 9 vai. 
ryto iki " vai. vak. šeštadieniais—nuo 9 vai. ryto iki 5'vai. vak.

SAVININKAI S. Ir A KALCZA

&

Vokietiją kaip nekolonistines 
tvirtoves, jungtis su R. Europos 
komunistų kolonizmo pavergtai
siais, su diktatūrų priešais P. 
Amerikoj ir kitur. Šiai jėgai pri
klauso ateitis; jinai nušluos viso
kio plauko kolonistus, diktato
rius. Dausa

&

NUOŠIRDŽIAI SVEIKINA
VISUS MONTREALIEČIUS LIETUVIUS, 
ESAMUS IR BUSIMUS SAVO NARIUS

IR LINKI

La i m i ngų Šv. Ka I ėdu ir 
Naujų Metų.

&

į stiprius komunizmo vėjus — tu Į pavadinau. Ji šoka Raudonąją 
neužmiršk kas esi. Juk tu nebai-į žvaigždę — žinai, Kalėdų parodž
ius, tu tik pyksti, kad tau sugrio-1 ja — matai, kad negaliu pasi- 
vė dar vieną triumfo vakarą, kad Į traukti.
tu turi trankytis, ir dar su kokiu; — Labai puikiai gali, kaip tik- 
uždaviniu! i tai gali: jeigu sugebėjai savo vie-

-» T 1 • 1 1 ! V* 1 ’ »■* 1 1 • A - 1 " A

bus tokie įžūlūs ir sakys, jog šven
čia Kristaus Gimimą, gal griež
tai pertarsiu, jog niekas negarbi
na pasakų atsiradimo ir vietoje 
išmislų galėsiu jiems papasakoti, 
kaip gimė didieji pasaulio gera-

— Nuvyksi, drauge, ši vakarą. į nuolikinę išauklėti kaip ateizmo s dariai — paklausykite, sakysiu,
modeli, tai mokėsi ir tenai pa- i kaip gimė kūdikis Marksas ir kū- 
veikti. j dikis Leninas. — Ir ūmai jis su-

— Šiandien, tuojau pat? Aš ne-' kikeno pusgarsiai: kūdikiai! Jis 
galiu — aš turiu pasiruošti. regėjo Markso kudlas, Lenino

— Nejuokauk! Pasiruošti! Juk plikę, ir negalėjo sustabdyti juo-
iu tiktai prabilk tuo savo minkš- kingo kutenimo. Ir tuojau apėmė 
tu balsu, ir baigta — visus užbur- siaubinga baimė, kad kas nors ga- 
si: neveltui vadina tave “draugas! Ii pažinti jo mintis: juk jo galva 
pasakorius”. atidara. Juokas pavirto kūkčioji-

— Ar tu žinai, kodėl mano ■mu ir riaugsėjimu, ėmė sukti pa- 
minkštas balsas? — sako sau, su- i širdžius, ir jį nupylė prakaitas, 
smukes purvinas maišas. — tai O- kad tiktai greičiau riedėtų 
mano baimė, tai abejojimas; taip, : traukinys, kad jis nusikratytų tais 
jis minkštas, kaip pelė — ir kiek- i bendrakeleiviais ir pamatytų iš- 
vienas smūgis ji galėtu numušti, ’ blaivinančius, savus pasitinkančių 
jeigu jie žinotų — jeigu betkas pareigūnų veidus — juk jam sa- 
žinotų!

— Banditai - partizanai.— bai
mingai pagalvojo, — jie žinojo, 
jie nesigailėjo manęs, jie tik ne
norėjo liesti, tačiau ... jeigu jie 
dabar pasirodytų ...

Traukinys truktelėjo, atsidari- 
nėjo ir vėl užsidarinėjo durys —

— na, vadink kaip nori, su pa
skaita ar perkalbėjimu, ar juoku
— kaip nori. Ar numanai kur? Į 
tavo gimtąjį kolchozą, na, į tavo 
miesteli, — tarė jo viršininkas.

Jis nenorėjo važiuoti į savo 
miestelį — bijojo; nieko kito jis 
netroško, tik nebūti arti žmonių, 
kurie pažįsta jį. Jis nenorėjo ten 
gyventi, nei svečiuotis. Ir nenori 
tokio uždavinio. Bet jis nepasako 
balsu, tik linguoja galva, kai jam 
kalba viršesnis už jį apie tą kvailą 
reikalą, stačiai neįtikėtiną. Taip,

kas ir žino ką — nesako.
Tada iš tylaus kampo atsiliepė: 
— Jeigu nežinotum, kad- nebė- 

i ra partizanų. — sakytum, kad tai 
1 jie užstojo kelią.

Ir vėl niekas neatsišaukė žo- 
■ džiu, nei žiūrėjimu; bet staiga pa- 
I sidarė kitaip, tarsi būtų trenkęs 
žaibas, kuris viską galėjo sude
ginti. arba žemė būtų atsigavusi

; po tO.
— Kas jis toks? — sušuko sa- 

• vyje keleivis, kuris jutosi esąs čia 
i valdžios vietininkas; — kaip jis

— apžiojo ir ištarti tokį žodį — par
tizanas, ne banditas; — jis pa- 

į žiūrėjo i kampą ir pamatė, kad
tos pagalvės, ir jam atrodė, kad jo buvo kalbėjęs senas ir apdriskęs 
galva yra begalinė skylė vora- žmogus — jį tegalėjai pavadinti 
tinklyje, kurią jis turėjo užadyti, elgeta. Senis žiūrėjo neužsiginda-

x_. mas jr gajgjai regėti kad jis ne->- -.-—-.v i-'2 v
bijo nieko — jis nebeturį ko bi- taiP- J?s pažįsta ir tą studentę is 
joti. Staiga drąsųjį keleivį nukrė- an0 miestelio; stebisi, kaip ji, bu
te šiurpas: jo galvon; "atėjo pavė- dama labai vargingų tėvų vaikas 
luotas supratimas: jisfbuvo pame-; eina Pakeiktų liaudies 
tęs tikrovę -— temane, kad tikrai ■ PriesŲ taku. Kas §ajetų tikėti, 
iš kažkur - per langus, pro duris, \r universitetą baigdama bu- 
pralaužę stogą — atsistos niūrios ^ toJP3 kvaiša.; Ir gudri. Juk is 

v. . . . stovylos. rustus veidai ir stačiai i
žinojo kodėl. Bet vistiek paklaus j0 j j0 vieno akis pakartos jau 
s^: , . karta tartus žodžius:

— Ir tu čia, velnio misijonie- 
riau? Ir pasakys naujai: — Tai tu 
vistiek išdavinėji savo kolegas 
mokytojus? Po to. kai prisiekei, 
kai maldavai pasigailėti ir mes 
padarėme taip? Mes kaiti, kad pa

ir tebuvo duota tiek mažai laiko. 
O. tegu traukinys stovi nors po 
valandą kiekvienoje stotyje!

Tačiau ir pro savo rūpestį jis 
pagaliau išgirdo, kad kiti važiuo-

— Kodėl0
— Visi to paties teiraujasi? — 

t;>rė vienas, o kitas tiktai pečiais 
j patraukė, gi sena moteris pasakė:

— Ar ne vistiek, juk niekur ki
tur nenuvažiuosime, kaip tik ten 
kur veža.

Ir ūmai pasidarė nyku ir šalta, 
tarytum vagoną būtų užgriuvęs 
sniego kapas, niekas nežiūrėjo i

mas. ir galėjai, regėti, kad jis ne-

stovylos, rūstūs veidai ir stačiai i pradžių niekas ir nebūtų įtaręs, 
kad ji savo varganoj lūšnoj susi
viliotų vaikus, mokinius ir moky
tų juos katekizmo! Visa bėda, kad 
ji tokia velniškai drąsi ir pašėlu
siai graži — tik tas, turbūt, ir 
saugojo jos kailį: žinai, kokie vy
rai neprotingi net ir komunizmo 
gadynėje. Bet siūlo galas vistiek

pducitine idip. mes iu»u. nau pa- i-af] ;r no ;]aO šiandieni tikėjom. Km- tu važiuoji dabar? ^Hkra žto/a ^‘'fie lėn"
. Paskaitos laikyti. - sako kvailinamieji vaikai, vaidins Ka-

j jis. — mane pakvietė. ledas. Buvo mėginta atitraukti

kė. kad jo lauks ir nusives.
Bet išlipus niekas nepasitiko ir 

nelaukė niekas. Jis neapkentė 
stoties trobesio, iš kurio prasidė
davo jo visos kelionės — ir pas
kutinioji. per aną pirmą okupaci
ją — jis apsižvalgė — taip, nuo 

„__v_ pirmosios komunistinės okupaci- 
žmonės vaikščiojo iš vieno vago- j°s- kai jis pabėgo nuo negero- 
no į kitą — jie gavo, nešiojo da- mi* akimis stebinčių giminių ir 
linosi naujienomis: nebuvo įvykę PažĮstamų. Ir nemanė, kad reikės 
nieko ypatinga: mašinistas buvo beišlipti čia kada.
apsirgęs, bet žmonės juokėsi: ži
nom tokią ligą, perstiprios pagi-f 
ros, arba užvožė ugninės — da-; 
bar jąu atsigavo, ar kitu pakeis
tas. žodžiu, nieko ypatingo. Ir 
kai kartojo vienas nuo kito — 
nieko — buvo nesakomas kažkas, 
tarytum dar kartą žmonės buvo 
apgauti, nes jiems atėmė paslaptį. 

Tiktai tas. kuris buvo vadina
mas Draugu Pasakorių, dabar bu-:

j, i,s’ ~’ mane pakvietė. jėdas. Buvo mėginta atitraukti
kito akis, tačiau visi žinojo, kokiai Ir jis pažvelgė — nebuvo bai- juos, mokykloje buvo ruošiamas 
beviltiška teisybė buvo pasakyta. \ šiųjų veidų, niekas negąs ino jo, j pasilinksminimas, bet tie, kurie 

i Ir kokia pavojinga — pagalvo- niekas negalėjo jam pada>ySi blo- eina pas ją. griežtai pareiškė ei- 
jo tas vienas keleivis, kuris ne- ga~ bet jis drebėjo Jis i .itė sa- na i svečius pas gimines! Kągi. 
skubėjo, — kokie jie tebėra be-! ve numestą į suolą, kaip u"viną konstitucijajuknedraudžiakvies-

xx. r . ! tis svečių — taip ji pasiteisins, I vo atsigavęs: jam nebuvo kaip ;
nebijok. Nusiųsti miliciją? Prisi- Į tiems kitiems, kuriems sustoji- 
eis, tikrai prisieis ir taip, tačiau j mas tereiškė vieną nereikšminga 
reiktų išvengti, kaip sakoma, ga- Į suvėlintą valandą -- jis jautėsi 
minti kankinius; reikia sunaikint pabėgęs nuo pavojaus; dabar jis 
ti kitaip: pajuokti. įtikinti ar pa- Skubėjo į savo pareigas, kurios 
našiai sugriauti tą jausmų išnau- saugojo ir maitino jį. Bet ir da- 
dojimą, užmestą ant nekaltų so- bar jis nežinojo ką kalbės, kaip 
cialistinių vaikų Tai toks yra už- įeis, ar apsimes paklydusiu, ar

pročiai ir maištininkai tie žmo-; bulviakasio maišą, viskas;? jo bu- 
nes, kiek jiems dar reikia pamo- v0 iškratyta, tiktai baimė m laikė 
kų! — Ir jis buvo pasišiaušęs vi- ji išpūstą Jis mėgino su d juok- 
duje, jis norėjo kažką veikti, pa-1 ti sau: ko tu gėdiniesi, >airnė 
si rodyt i. kad jis yra galingas ir reiškia norą gyventi. — ačiau 
budrus, tiktai nežinojo, kaip pra- i's netikėjo sau. ir netikėjo nie- 
dėti. Ir tuo metu atsidarė durvs kam kas nebijojo; jis buvo toks 
iš lauko ir Įlipo vyras — jis dau-: bailus, kad net nepavydėjo dra
žė snieginas kojas, ir be reikalo sumo. — Bet juk niekas to neži- 
aiškino:

— Pusto.
Tai kas galu gale dedasi0 — raštu ir žodžiu atsilikėlius, nesu- 

klausia vienas, ir kitas kartoja, sipratėlįus. atskalūnus, atkakliuo; 
o grįžusis sėdasi į savo vietą ir sius, taip: tu moki perdirbinėti 
abejingai sako:

— Nieko. Tamsu, miškas atro-

no. — sako jis sau, — priešingai, 
visi mato kaip sumaniai tu mokai

— kas drįstų sakyti, kad tu bai
lus? Juk tave laiko mokytoju —

do daug arčiau negu dieną, žmo- švyturiu, juk tu ardai prietarų 
nes patrepsi ir eina i vidų. Jeigu mūrus, išbarstai liaudies opiumą

davinys.
-ė!Bet aš negaliu — išdrįso jis 
sušukti; — aš pats turiu paren-

stačiai ižengs su galia ir prabils

— Nesvarbu.sako sau rami- 
gimą — ir koki! Kiek darbo, kiek j namai, — argi aš. vadinamas pu:- 
vaizduotės, kiek pasišventimo! Ir kiuoju pasakotoju, nerasiu ka i 
kokie svečiai laukiami — ir sa- kalbėti, ten, kur klausytojai ne- 
viškiai, ir rusai Paties sekreto- gali pasitraukti nei ginčytis? Juk! 
riaus Nikita ėoka su mano dukra, tai tik vaikai: gal prabilsiu: Ką Į 
Baletas! Mažasis Teatras — taip čia jūs žaidžiate? Gal, jeigu jie Jis stovėjo po lempos stulpu ir

K
r. ■
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KALĖDINĖS GIESMĖS AIDĖJO 
IR DACHĄU STOVYKLOJE

KAI DEBESYS KY1A HORIZONTE... LIETUVIŠKIEJI {VAIRUMAI
Iš popiežiaus Joną XXIII kalbos apie taikęEucharistinio kongreso metu. chau viršijo 3000. Taip pat buvo 

Miuncheno augziliaras vysk. Neu-' apie šimtą protestantų dvasiškių, 
hausler buvusioje Dachau kop-! kurių tarpę žinomas pastorius 
centracijos stovykloje pašventino Niemoeller, 22 graikų ortodoksų 
naują “Kristaus agonijos” kopty- j kunigai ir du mahometonai. La- 
čią nacių aukoms prisiminti. Paš- ■ blausiai persekiojami buvo lenkų 
vęntinimo iškilmėse dalyvavo ne- kunigai: iš 2JB00 tik mažas skai- 
mažas skaičius buv. Dachaų kali- Čius išliko gyvi. Naciai buvo pa- 
niu, Apeigų metų dalyvių mintys .žadėję laisvę kunigams, kurie iš- 
nejučiomis skriejo į tas siaubui- įsižadės savo kunigystės. Tokiu al
gas dienas, kai jie, dryžuotais ka
linio drabužiais, kovojo ne tik dėl 
duonos kąsnio, bet ir dėl gyvybės.

KASDIENINIAI
patikrinimai

Kalinių barakų ir sargybos 
bokštų apsupta didelė aikštė — 
APPELLPLATZ, kurioje dukart 
i dieną vykdavo kalinių patikrini
mai. Čia turėdavo susirinkti ne 
tik sveikieji su ligoniais, bet ir 
naktį mirusieji, kuriuos draugai 
atgabendavo ant pečių ar vjenąra- 
čiąis vežimėliais. Nežiūrint nusil
pimo ąr ligos, kaliniai turėdavo 
aikštėje išstovėti valandų valan
das tiek didelių karščių, tiek žiau
rių šalčių metu. Kalinių drabužiai 
buvo pažymėti specialiais ženk
lais. Daugelis nešiojo prisiūtus 
trikampius: politiniai kaliniai — 
raudonus, kriminaliniai žalius, 
antisocialųs — juodus, homosek
suali s t a i — r uža v u s. Prancūzai 
buvo pažymėti F raide, o lenkai
— P raide, žydai nešiojo geltoną 
žvagždę.

Kaliniai atstovavo visoms 
Europos valstybėms. (Buvo ten ir 
lietuvių. Red.) Didžiausias skai
čius buvo lenkų ir rusų.. Po to 
sekė vokiečiai: juk ši stovykla ir 
buvo Himlerio pastatyta jiems, 
kai Hitleris tapo Vokietijos fuere- 
riu 1933 m. Pirmiausia čia atsira
do socialdemokratai, Bavarijos 
monarchistai ir komunistai. To
liau sekė katalikų ir protestantų 
dvasiškiai. Greitai pradėjo plauk
ti žydų transportai, o po anšliuso
— austrai. 1939 m. prisidėjo su
dėtai ir čekai. Vėliau tautybių 
įvairumas didėjo pagal vokiečių 
okupuotų kraštų skaičių. Iš viso 
per Dachau stovyklą perėjo virš 
200.000 kalinių. Administracija 
turėjo užregistravusi 27.034 mi
rusius. Prie to skaičiaus reikia 
pridėti keletą tūkstančių mirusių 
ligonių prikimštuose transpor
tuose ir 1.734 mirusius jau užė
jus amerikiečių kariuomenei.

LABIAUSIAI
NEKENČIAMIEJI

Viena kalinių kategorija buvo 
ypač nacių nekenčiama, nes ji 
skelbė mokslą, priešingą Hitle
rio “Mein Kampf” teorijai: tai 
buvo kunigai, kurių skaičius Da- 

sirado tik vienas. Pirmasis vokie
čių kunigas, Fritz Steitz, buvo at
vežtas į Dachau 1940 m. sausio 
mėn. Vięnąs SS sąrgybinis perve
dė ji per visą stovyklą “pristaty
ti” kaliniams, mųšdąmąs kumš
čiais, spardydamas jr bjauriai ko- 
lipdamas. Kitas kunigas, kąpelio- 
uąs Rįeser, dirbo prie spygliuotos 
tvoroš: Prisiartino SS kareivis:

— Ar žinai koks buvo Kristaus 
erškėčių vainikas?
- Paėmęs spygliuotos vielos ga
balą, sulenkė ir užspaudė kuni
gui ant galvos. Kraujo srovelės 
nutekėjo jo veidu .. .

Vokiečių vyskupams pavyko iš
kovoti valdžios leidimą, kad ku
nigai Dachau siuvykloje galėtų 
laikyti Mišias- Kunigų bloke nr*. 
26 buvo įrengta kukli koplytėlė ir 
pirmosios Mišios atlaikytos 1941 
m. sausio 22 d. Nuo to laiko Mi
šios buvo laikomos kasdieną, ta
čiau ta privilegiją turėjo tik vie
nas kunigas. Kiti dalyviai — ku
nigai laikydavo rankoje ostiją 
(dažnai tik paprastos duonos ga
baliuką), ją konsekravo ir patys 
priimdavo šv. Komuniją.

MIŠIOS DARŽE
Vėliau visi svetimtaučiai kuni

gai iš 26 bloko buvo perkelti į 
28-tą. Čia jokios koplytėlės nebu
vo, o nueiti i 26-tą bloką buvo 
grįęžčiąusiai uždraustą, todėl 
svetimšaliai kunigai pradėjo slap
tai laikyti Mišias savo barakuose. 
Kunigai, dirbantieji darže, ir čia 
surado būdą Mišioms atsilaikyti. 
Atsiklaupę, lyg raudami žoles, jie 
pastatydavo mažytį altorėlį. Kiti 
kaliniai, nešdami daržoves trum
paisustodavo, kad kunigas pa- 
kbnsękruotų jų atsineštą ostiją, 
kurią patys pagarbiai Įsidėdavo 
į burną. Jei sargybiniai būtų pa
stebėję, kas ten darosi, kunigai 
būtų smarkiai nukentėję, nes bet- 
koks religinis aktas buvo griežtai 

i uždraustas. Nežiūrint to, kunigai 
apaštalavo įvairiais būdais. Vo
kietis kunigas išvertė N. Testa
mentą į rusų kalbą, kad kaliniai 
rusai galėtų savo gimtąja kalba 
semtis stiprybės iš Dievo žodžio. 
Klierikai slaptai tęsė savo teolo
gines studijas. Vienas kunigų pra
vedė gavėnios rekolekcijas; kitas 
sakė konferencijas apie Švč. Tre-

Mylimieji Sūnūs! Apaštalas Pe- i bet vįsuprųet tėviški, perspėjamai 
i tras savo kalboje susirinkusiems kalba vįsąm pasauliui, kol dar ne- 
Į romėno centųriono Korneliaus vėlu, sąugotįs visų pavojų, ir kar
tumuose pareiškė, kad visos že- tu primena, kad jei visa ir vi- 
mės tautos yra pakviestos visuo- siems yra prarandama karu, tai 
tinai pripažinti Dievą savo tėvu ir Į visa galimą išgelbėti taika, 
kartu sutrauktai išreiškė dangiš
kąją doktriną taikos žodžiais: 
“skelbti ramybę per Jėzų Kristų” 
/Apd. 10,36/.

Tuos pačius žodžius kartoja ir 
Mūsų, kaip tėvo ir visos Bažny
čios ganytojo, širdis ir su susijau
dinimu juos ištaria kiekvieną kar
tą Mūsų lūpos, kai tamsūs debe
sys pradeda dengti horizontą.

GINKLŲ IR IŠMINTIES
' JĖGA
Šia proga Mes prisimename 

Mūsų pirmtakus popiežius, kurių 
susirūpinimą ir nuoširdų kvieti- 
nąą i tąiką paliudija istorija. Tai 
Pijus X, kuris kelias dienas prieš 
savo mirti ir prieš pat karą krei
pėsi į pasauli taikos reikalu; Be
nediktas XV su savo enciklika 
“Pąčem, Dei munus pulcherri- 
nąum”; Pijus XI, kuris ragina i 
tikrą taiką, “kuri ne tiek pusla
piuose, kiek žmonių širdyse Įrašy
ta”. Pagaliau Pijus XII 1939 m. 
rugpjūčio 24 d. savo kreipimesi 
i pasaulį pabrėžė, kad “teisingu
mas turi skinti kelią ne ginklų, 
bet išminties jėga”, šie visi para
ginimai, kartais kiek griežtesni,

jybę. Kuriam nors kunigui mi
rus, vienas jo draugų pasakyda
vo pamokslėlį lotynų kalba. Ka
lėdų metu koplyčioje skambėda
vo giesmės įvairiausiomis kalbo
mis, o populiarią “Adeste fide- 
les” giedodavo visi drauge.

NEĮTIKIMAS ĮVYKIS
Labiausiai neįtikimas įvykis 

Dachau istorijoje buvo kunigo 
Įšventinimo apeigos. Vokiečių 
klierikas Kari Leisner sunkiai su
sirgo ir 1944 m. rudenį visiems 
pasidarė aišku, kad joks gydymas 
jaunuolio neišgelbės. Klieriko 
draugai sugalvojo beveik utopinį 
planą: išrūpinti kunigystės šven
timus mirti pasmerktam dijąko- 
nui. Prasidėjo slaptas susirašinė
jimas su Miuncheno arkivyskupu 
kardinolu Faulhaber. Formalu
mai buvo greit sutvarkyti. Lai
mingo sutapimo dėka tuo metu 
Dachau stovykloje kalėjo Cler
mont vyskupas Piguet, kuris tu
rėjo atlikti šventinimo apeigas. 
Per trumpą laiką buvo pagaminti 
vyskupo liturginiai drabužiai ir 
insignijos, o šventąją chrizmą at-

GINANT LAISVI!
NEPAŽEISTI TEISINGUMO
Sį, o kartu ir Mūsų, perspėjimą 

Mes dar kartą kartojame tiems, 
kurių sąžines slegia didėlė viešojo 
atsakingumo našta. Bažnyčia ne
gali likti indiferentiška žmonijos 
skausmui net ir tada, kai ją sle
gia susirūpinimas ir baimė. Ir 
kaip tik dėlto Mes kviečiame val
dančiuosius prisiminti didelę at
sakomybę prieš istoriją, ir, kas 
dąr svarbiausia, prieš Dievo tei
smą, ir raginame nepasiduoti ap
gaulingiems bei klaidinantiems 
spaudimams. Y

Išmintingi žmonės turi žiūrė
ti, kad būtų vadovaujamasi ne jė
ga, bet teise ir garbingais bei lais
vais susitarimais; kad nebūtų pa
žeidžiama tiesa ir teisingumas gi
nant pagrindinius laisvės princi
pus ir nebūtų sunaikinamos ver
tybės netik atskiros tautos, bet ir 
žmogaus.:.

Nenorėdami perdėti šios karo 
grėsmės, sakome “atrodančios”, 
bet šį atrodymą norime pavadinti, 
tragiškai apverktinu, apie kuri 
kalba viešosios mūsų kasdieninės 

pasaulyje duoda pagrindo neti
krumui ir baimei.

Norint gerai suprasti šy. Pau- žiausia proga išnaudoti saviems 
įaus perspejmms. liečiančius Jai- reikalams štai, lenkiškųjų patri- 
kysena siu blogųjų dvasiu atzvil- • • r -

:&1U;peikia atkieipti dėmėsi i jo rje regis, kaikuriuose ju sluogs- 
muose lyg ir siek tiek apsnūsta, 

u* • -n-a -v •- v ./Susimanyta rodyti “prarastųjų
Apsivilkite Dievo šarvais,^ kad. lenkiškųjų vietų Rytuose” filmus, 

galėtumėte drąsiai stoti pries pik-: Mane painforrna;0 pažįstamas 
tojo žabangas. Taigi stovėkite į lenkaS; kad privatūs jų sluogsniai 
susijuosę savo strėnas tiesa, apsi- i gaVę keliasdešimt pėdu spalvoto 

siavę ramybės Evangelijos pasiry-; 
žimu, prie viso to imdami tikėji
mo skydą, kuriuo galėtumėte už- 
gęsyti visas ugningas pikčiausio- 
jo vilyčias. Pasiimkite ir išgany
mo šalmą ir Dvasios kalaviją — 
tai yra Dievo žodį” /Ef. 6,14-17/.

___ _________ ___ _____ . Šiame dvasinių ginklų pavaiz-j 
chau kaliniai susikaupę skirstė- davime, kaip Musų broliai ir su
si Į namus, melsdami Visagalį, n^.s pastebėti, duoti geram 
kad kuo greičiau išlaisvintų mili- krikščioniui nurodymai tinka vi
jūnus kalinių, vargstančių dar. te- į siems laikams ir visose aplinkybė-1 
beveikiančiose koncentracijos!se^T 
stovyklose...
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Iš prancūzų kalbos sulietu
vino T. Rafaelis Šakalys, OFM.

siuntė pats Miuncheno kardino
las. Visi pasiruošimo darbai buvo 
taip slaptai atlikti, kad SS sargy
biniai net nesapnavo, kas dėjosi 
kunigų bloke. 1944 m. gruodžio 8 
d- pontifikalinių Mišių metu 
Kari Leisner gavo kunigystės žodžius, vaizduojančius gero ko- 
šventinimus, tačiau jo sveikata votojo taktiką^ kovoje su priešu, i 
buvo taip nusilpusi, kad savo pir
mąsias Mišias, kurios buvo taip 
pat paskutinės, atlaikė tik gruo
džio 26 d. Mišių metu slaptai pa
daryta keletas nuotraukų, kad 
vėliau tėvai galėtų nors paveiks
le pamatyti savo sūnų prie alto
riaus. Naujasis kunigas dar sulau
kė išlaisvinimo ir suspėjo duoti 
savo palaiminimą tėvams, tačiau 
netrukus mirė sanatorijoje.

“Kristaus agonijos” koplyčios 
pašventinimas baigėsi. Buvę Da-i

si į namus,

informacijos šaltiniai. Yra Visiš
kai suprantamą, kad ir Mes prie 
šio Mūsų pirmtakų popiežių susi
rūpinimo prijungiame »r savąjį ir 
tuo bųdu perspėjame visus mūsų 
sūnus, į kuriuos kreiptis turime 
teisę ir pareigą, tikinčius į Dievą 
ir Kristų, o taip pat ir netikinčius, 
nes visi priklauso Dievui ir Kris
tui.

APSIGINKLUOTI
TIKĖJIMO JĖGA

Dvi Bažnyčios kolonos: šv. Pet
ras ir Paulius mus perspėja. Pir
masismums kalba apie taiką 
Kristuje — Dievo Sūnuje; antra
sis Tautų Mokytojas, su aiškiu nu
rodymu, pagrįstu patarimais ir 
perspėjimais naudingais ir skir
tais tiems, kurie užima ar užims 
atsakingas besikeičiančiose žmo
nijos kartose vietas “Broliai, sti- 
prėkite Viešpatyje ir jo stiprumo 
jėga . . . Nes mūsų kova yra ne 
prieš kūną i r kr a u j ą, bet prieš 
kunigaikščius ir valdžias, prieš 
šių tamsybiųr pasaulio valdovus.
prieš piktumo dvasias padangė- valstybės sunaikinimą, kurios 
se” /Efez. 6.12/. ę * 2 - -

šv. Petro įpėdinis, gerai žinoda- tinės^ Amerikos Valstybės nepri- 
mas savo tėviškas pareigas visų 
atžvilgiu bei savo paskirtį saugo- 
jant krikščioniškąją doktriną, t.y.
Kristaus Evangeliją, kuri lieka 

! visuomet didžiąja ir dieviškąja 
atvertąja visoms sieloms ir vi-
soms pasaulio tautoms knyga, su- gįamybes turistinių filmų su Lie- 
silaiko nuo betkokio konkretaus j tuvos, daugiausiai, sostinės Vil- 
precizavimo viso to, kas šiandien nįaus vaizdais, mūsų pietiniai kai-

kyseną šių blogųjų dvasių atžvil-
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i filmo ir iš nūdienio Vilniaus, ku- 
: rį pagaminę retieji lenkai turis
tai įsileisti Lietuvos sostinėn; ža
da kartu su kitais panašaus po
būdžio filmais demonstruoti len
kų išeiviams. Atrodo, lenkų sam
protavimas labai paprastas ir tie
sus — jiems Vilnius vis dar pir
moje eilėje tik lenkiškas miestas. 
Kaikurių lenkų akimis, jis esąs 
lietuvių okupuotas. Kartais pa
brėžiama ir bendra sovietinė oku
pacija, visiškai, ignoruojant lietu
vių vardą.

RUSINIMAS EINA ...
Pasikalbėjus su šiais metais 

Lietuvoje buvusiais, mačius jų

“OI PLIENAS
BAISUS PLIENAS!”

Kas dar neužmiršta daugiau
(Nukelta į 6 psl.)

■ • AL. GIMANTAS

LIETUVOS SOSTINĖ ! filmus, nuotraukas, vienas daly- 
— STRATEGINIS kas negali būti išleistas iš akių—

TAIKINYS .krašto rusifikacijos banga nesu-
Nevisų lietuviškų laikraščių bu-, mažėjusi. Veltui lietuviai anoje 

vo pastebėta labai įdomi ir būdin- pusėje neigia ši faktą tenykščiuo- 
ga žinutė, liečianti Lietuvos sos- se laikraščiuose; teisybę sunku 
tinę. “Lietuvos pajūrys” 1961* m. nuslėpti. Pagaliau, ji ateina ne 
nr. 3 rašo: vien tik per turistų lūpas; ją skai-

■ Neseniai teko matyti Ameri- ^ome savo artimųjų laiškuose ar
kos spaudoje (US News & World ba sužinome ir iš svetimšalių, bu- 
Report) žemėlapi, kuriame buvo vojusių Lietuvoje, pastabų. Ku- 
atžymėti visi strateginiai taikiniai ri.am Pyz prie Vilniaus gat- 
Sovietų Sąjungoje atominio karo ........ .
atveju. Teko labai nustebti, kad 
tokiame strateginių taikinių sąra
še randasi ir mūsų sostinė — Vil
nius. Tai, žinoma, verčia mus vi
sus susirūpinti ir mėginti daryti 
kokių nors žygių, kad Vilnius iš 
minėto sąrašo būtų išbrauktas. 
Dar labiau, kad tai liečia mūsų 
žmonių likimą bei Lietuvos se
nąją sostinę su gražiausiais mū
sų istoriniais ir reto grožio archi
tektūriniais pastatais. Į tai ypa
tingai turėtų atkreipti dėmesį lie
tuviškieji veiksniai ir diplomatai, 
nes reikalas eina apie Lietuvos

įjungimo į Sovietų Sąjungą Jung- 

pažįsta”, v
JEI NE MES.

LENKAI ATLIKS .. .
Tuo pat metu, kai mes čia gin

čijamės, karščiuojamės ir bando
me sverti visas neigiamybes ir iš

mynai išeivijoje nesnaudžia ir 
stengiasi kiekvieną, nors ir ma
žiausią progą išnaudoti saviems 

jotinių jausmų padilginimui, ku

vių vardų žemiau prisegti ir ru
siški parašai? Kuriam reikalui 
prie kaikurių krautuvių ar ir prie 
visų Įstaigų iškabos be lietuvių 
dar ir rusų kalba? Ar tai priside
da prie amžinosios sostinės puo
šimo’? Net ir pačių sovietų statis
tika neneigia, kad bent trečdalis 
Vilniaus gyventojų yra rusų kil
mės? Kodėl? Ar Lietuvoje jau 
stoka lietuvių, kad jos sostinėje 
turėtų būti tiek daug svetimųjų? 
Arba, ar nesikartoja caristinės 
priespaudos metų istorija su jau
naisiais inteligentais? Baigi Lie
tuvoje mokslus, bet, norėdamas 
gaut i bent kiek geresnę tarnybą, 
geresnį atlyginimą, važiuok “ma- 
tuškos” gilumon. Gi Lietuvon 
skatinam i vykti r ūsų intelektua
lai. Čia jiems teikiamos geresnės 
galimybės, pirmenybė. Ir šie visi 
žodžiai, nereiškia jokios neapy
kantos kitoms tautoms, bet tik 
išreiškia paprastą stebėjimąsi šia 
tvarka. Pačiai Lietuvai būtų ir ge
riau ir naudingiau, jei savi žmo
nės galėtų galimai daugiau prisi
dėti prie jos ateities kūrimo, jos 
gerovės kėlimo. Inteligentų per
tekliaus tik j au nėra ir kiekvienas 
būtų ir pageidaujamas ir reikalin
gas gyventi ir dirbti sa va j ame 
krašte.

LŽS SUVAŽIAVIMO 
NEBUS

Gaila, bet čikagiečių laikrašti
ninkų planuotas visuotinis žurna
listų suvažiavimas taip ir neįvy
ko. Šiandien dar neaišku ar išvi
so jis Įvyks, nebent kurios kitos 
vietos spaudos bičiuliai imtųsi 
naujos iniciatyvos. Laikraštinių 
reikalų paskutiniu metu itin pa
gausėjo. Atrodo, kad spaudos tal
kininkų dauguma mato ir jaučia 
reikalą bent padaryti pradžią vi
sų rašančiųjų susitikimui, bet iki 
šiol taip viskas nudelsiama. atide
dama. padejuojama ir vėl viskas 
po senovei lieka. Nesnaudžia bent 
atskiri laikraščiai. “Draugas” kas
met turi savo bendradarbių stys 
rinkimą, persitvarkanti “Vi. . ..................   y-
bė , berods, savųjų talkininku pa
sitarimą šauks sekančiu metu

(nukelta į 12 psl.)

laukė. kada prie jo gal kas prieis, Į teisinuos ir įtikinėju. Aš nebijau! Į šakas šviesa krito pluoštais, lyg. 
kas nėra jo matęs ir dabar jieško. i Aš nebijau, — kalbėjo jis į naktį, i kyšotų saulėti sparnai ir ątsimu- į 
Tačiau tie, kurie išlipo iš trauki-! Taip, naktis prasidėjo tuojau užjšė viršūnėse, kaip auksiniai kry-i 
nio, ir tie. kurie jų laukė, nuėjo 1 stoties, joks žiburys jai nekliudė.: žiai. Joks namas negali būti taip i 
— jis liko vienas. Plonas sniegas! nė sniegas nepridėjo šviesos. Bet į liuminuotas kasdien; jie čia busi 
gulėjo aplinkui. Į sniegą krito še-; jis matė kelią, galbūt jo kojos ju- kokias iškilmes sutaisę. Taip, yra į 
šėliai nuo daiktų, ir jis regėjo į to ir pažino vaikščiotą žemę — jis, ir muzika, ir dainavimas — ir jis! 
vieną žmogaus pavidalą tysantį, ėjo skubėdamas, nešamas bai- j sustojo: juk tai giesmės! Kalėdų j 
kaip nuleistą žemyn pakaruoklį: mės: kodėl jie nelaukė jo? Ar jis giesmės!
Tai aš. — beveik sušuko. — ir 'atliko, kaip išvalgyta lėkštė? — Ir] Ar jis paklydo ir, neužkliuvęs: 
bėgtinai pasitraukė nuo žibinto, ta pati baimė tempė jį atgal už miestelio, pateko stačiai į vargšų

Jis įžengė į pastatą. Ten taipgi apsiausto kampų: bėgti namo, ne- gatvelę, kur ir turėjo pagaliau 
buvo tuščia; daugiau traukinių ■ žinoti, pasislėpti. Tačiau kaip ga-Į atsidurti kaip siųstas? Ne, nej 
šią naktį nebebus, stotis nustojo Įėjai grįžti namo be rytojaus tiek jis dar pažįsta vietas — jis 
vertės, kiekvienas skubėjo namo, į traukinio? Ir jeigu grižus pa- tebėra stoties miške, pakeliui Į 
ir tiktai jis vienas yra kaip vai- ’ ’ ’ 
kata, kaip išmestasis iš partijos. r ..... . . •. ..
raštinę — dabar jis vėl buvo svar
bus asmuo ir šaltai pasiteiravo, miške bus užglauda nuo vėjo, ir rengė savo maskaradą? Ir taip 
ar dar nėra atvykę jo paimti. Vy-: atrodys, kad niekas negali maty- nesivaržydama, su tokiom švie- 
ras prie stalo per petį pasižiūrėjo i ti nei pavyti, kaip nūnai, kai žen-l som kaip šimtai žvakių?
ir nustebusiai pasakė: gi atidengtas iš visų šonų. Ir iš: Jis visai atsigavo ir pajuto:

— Bet jau prieš valandą jie iš- ’’J 
važiavo atgal. Taip, taip, laukė, 
bet telefonu jiems buvo pasakyta, 
kad nebereikia, kad jūs neatva
žiuosite.

— Kodėl? — jis vos sulaikė, 
šauksmą. — Kas galėjo taip pra
nešti? Kas atsitiko, ar jis kuo nu
sikalto ir yrą nuimtas nuo to dar
bo? Gal jis perdaug ginčijosi 
prieš sutikdamas? Nerimas gniau
žė ji. kaip ledas upę; jeigu jis bus 
čia ilgiau, neišlaikys ir ims klau
sinėti. maldauti žinių — bus dar 
greičiau žuvęs. Jis tegalėjo susi
imti ir susijuokti:

— Bet aš atvažiavau. Tiek to, 
nueisiu tą kilometrą pėsčiomis, 
juk ne koks ponas amerikietis.

— Kam aš pasakiau tą kvaišą 
juoką? — sako sau žengdamas 
per duris. — kodėl aš visą laiką

klaus: kodėl nebuvai, ko pabėgai?’ miesteli. Ar ta merga apmovė dar 
_______ Tebuvo vienas kelias — pir-! kartą valdžios vyrus, ir ne namie, 

Nesibelsdamas įėjo į stoties myn. taip, pagal šūkius: pirmyn. ' o čia miške, kai niekas nebevaikš- 
’ ‘_________________________ Prasimušti per trumpą lygumą, o čiojo. kai traukiniai praėjo su

vidaus.
Tačiau nebuvo saugiau nė tar

pu medžių; lyg ir jie turėjo senų 
sąskaitų ir ilgus metus būtų lau
kę atsiskaitymo. Dąbar jis manė, 
kad traukinyje buvo geriau, bet 
atsiminė elgetos žodžius ir žinojo, 
kad jis netiko ten. kaip ir nūnai 
savo miestelyje. Kur buvo jo vie
ta? Jis ilgėjosi pakliūti pas vie
nintelius savuosius, tuos, kurie 
gali jį siuntinėti, kuriems jis pri
klauso. Ir sustojo iš džiaugsmo: 
tai smagiai buvo jo eita, kad jau 
pasirodė namų šviesos — gi atro
dė, jog vos buvo įžengęs į miško 
pradžią.

— Bet kokie čia namai? — gal
vojo jis ir neatsiminė. — tačiau 
tai turėjo būti valdiški, nes visi 
spindėjo langais, kaip kretilas, ro
dos nė sienų nėra. Ir pro medžių

Ka nados L i et u v i ų Bendruomenės 
Krašto Valdyba

nuo<irdiiou»iai»veikinflvis«sKaned^UetuviųBend- 

ruomenės Apylinkių Volįybos, visut jų ir jų padalinių 

narius darbuptpjus, visus Bendruomenes veikėjus ir jos rėmėjus bei visos tautietes 

tiečius Kalėdų šventėmis ir linki loinriM^ ir Naujųjų 1962-ųjų Metų!

Į kaip šelmiškai pasitaisė skrybėlę 
— koks laimikis! Ir kaip tiktai 
per tai, kad pavėlavo, kaip tiktai į 
kad tie idijotai — ką aš pagalvo-i 
jau! — kad buvau paliktas pės
čiom. tik per tai suradau grobį, i 
Jis jautėsi lyg medžiotojas, išėjęs' 
nušauti triušio, o sumedžiojęs 
briedį.

J is yrėsi į mišką. p raskleisda- 
mas šakas, ir niršo: giedojimas 
augo, šviesa tvino — jis buvo ap
sirikęs, ne šimtus, bet tūkstan
čius žvakių čia buvo susinešė. Al
ga Įėjo būti, kad ta mergina viena 
ir keliolika vaikų būtų tai suge- i 
bėję ir išdrįsę? Ar nėra taip, kad! 
visas miestelis, visi žmonės susi- • 
rinVn laiiTvdomi covn Vocdianini <rinko laužydami savo kasdienini 
atsargumą? O gal jie ir nebeturi 
reikalo bijoti — gal kas nors išti- 
ko didelio, visuotino — karas?

Jis norėjo grįžti, tačiau ė jo ir 
kai p a galiau sustojo, at si rėmė 
abiem rankom į d vi pušis, nes t ai 
ką paregėjo buvo daugiau, negu 
bėtkuri pažinta baimė! Jokių na
mų nebuvo, nė žvakių, nė orkest
ro; ant sniego buvo suklota eglių 
šakų, jos žaliavo, kaip pieva pava
sario pradžioje, ir ant jų gulėjo 
iėlė-vaikas. Šalimais stovėjo auga
lotas vyrąs, ilgais apdarais ir klū
pėjo moteris su nuometu.

— Tai bent sugebėjimas tos ka
te kizminės studentės! — suspau
dė jis lūpas, — šitaip natūraliai 
suvaidinti Kalėdas. Ar ji pati ap
simetė ta moterim? Ir kas iš 
miestelio nepabūgo tapti Juoza
pu? Ne, jie neregėti jam, ar tai 
gali būti nauji gyventojai? Bet 
jie nėra čia vien i — ištisas būrys, 
0, net minios aplinkui. Ir nė vieno 
pažįstamo, nė vieno regėto, tarsi 

jie būtų susirinkę iš praeitų 
šimtmečių. Ir kaip jie spaudžiasi 
artyn, tarytum nieko brangesnio 
jiems nėra, kaip prieiti arčiau 
prie lėlės. Jauni vyrai, kuriems 
tiktų šokti ar kariauti, lenda Čia; 
ir seniai, ir moterys visokio am
žiaus, ir vaikų, ypatingai vaikų! 
Jie tiesia rankas, šypsosi ir jų vei
dai džiugūs. Visi laimingi, — ma
to jis. — ne todėl, kad nežinotų 
vargo ir nelaimių, bet. kad čia vi
sa tai negali jų pasiekti; jie taip 
vienodai laimingi, kad tarytum 
tapo vienas žmogus. Gal todėl jis 
pastebėjo mažą nedarną: vienas 
buvo nelaimingas Kažkas, jis ne
galėjo užmatyti, veržėsi į priekį, 
norėjo prasisprausti nors pro al
kūnes ir negalėjo. J i s nesu prato 
kodėl — tie visi, t a minia, buvo 
labai draugiška — jie ne t ik ne
kliudė vienas kitam — jie padėjo.

na šventojo Juozapo — jis yra. 
Per visą mišką groja smuikai ir 
ošia vargonai, ir piemenų lumzde
liai, ir dūdos, ir giesmės yra tik
ros ir aukštybėse. Ir žvaigždė 
šviečia visiems ir degina jį, lai
kantį savo vaiką už raudonų spar
nų.— Kūdikis nuo savo eglių 
guolio ištiesė ranką į mažąją 
mergaitę. Jo akys buvo labai liūd
nos, ir mergaitė sušuko taip 
skaudžiai, kad vaitojimas perplė
šė žemę ir debesis. Ir žmogus 
krito i sniegą.

Kai jis pakėlė galvą ir atsisto
jo — nebuvo nieko, tiktai naktis 
ir miškas.

— Aš suklupau ant kelio gruo
do, — tarė jis plonu pelės balsu, 
ir nuėjo, kur galėjo — pirmyn. 
Jis priėjo miestelį ir Įstaigą, kur 
jį ir turėjo atsivežti, jeigu būtų 
sulaukę traukinio.

Penki vyrai buvo ten —- jie at
rodė nušilę, prikūrentoj troboj 
ir įgėrę. Tačiau kodėl jie taip pa
šoko visi iš savo kėdžių?

— Tai jūs čia. d r a ugas pasako
riau?— tarė vienas, — jūs vis
tiek einate pareigas, nežiūrint i 
nieką.

— Mes buvome tikri, kad neva
žiuosi, — tarė kitas.

— Kodėl? Kodėl ne? Kuo -aš 
nusikaltau ? — sušuko jis.

Vyrai tylėjo. Pagaliau trečias 
tarė:

-—Nejaugi jūs nežinot, kad jū
sų duktė . . .

; ' — Ką ji padarė? — paklausė 
jis baimingai.

Vyrai tylėjo. Ketvirtasis tarė:
— šokio metu partneris pade

gė jos sparnus.
Tyla. Ir tas pats pridūrė:
— Drabužiai buvo perlengvi — 

kam daryti tokius. Ji mirė.
Ir pasakė tas. kuris buvo dar 

tylėjęs:
— Negalima bernioko kaltinti 

— patys tėvai sako, kad jis buvo 
truputį kvaišas.

o vaikus jie iškeldavo ant rankų 
ar pavedėdavo į priekį, kad maty
tų. Ir ūmai jis susivokė: tai vai
kas nori prasiveržti ir negali, net 
ir tada, kai žmonės prasiskyrė, 
vistiek negali — jis tik regėjo be
viltiškai besiblaškančias rankas. 
Vaiką kažkas stabdė, stovėjo už 
nugaros ir vilko atgal. Ir čia, sto
vėdamas tarp dviejų medžių, ste
bėtojas pradėjo pykti: koks nedo
rėlis draudžia pasidžiaugti vaidi
nimu. jeigu ir tiek daug kitų žmo
nių suėję' Jis pasistiepė ant pirš
tų galų ir pamatė: jo dukra buvo 
ta. kuri plėšėsi pro žmones, j i dė
vėjo šios nakties baleto apdarą, 
jo sugalvotą, jo nurodytą žmonai 
siuvant: suparodijuotas Kalėdų 
angelas. Taip, kokia puiki fanta
zija. kokia tinkama! Visas apsivil
kimas iš raudono tūlio ir šilko, ir 
ant pečių sparnai — juk angelas! 
tikri sparnai, žąsų, dideli gražūs 
sparnai, nudažyti raudonai — ru
bino spalba ir sudėstyti taip, kad 
išeitų penkiakampė žvaigždė. Ją 
nusiveda šokyje Nikita, sekreto
riaus vaikas. vienaamžis; jis šoka 
draugą herojų, laimėjusi rubiną.

Kaip ji atsirado čia su tuo ap
daru'? Ar kas nors sugalvojo jam 
staigmeną — atvažiavo tiesiog po 
pramogos, po baleto ir atvežė 
žmoną ir dukrą? Ir kodėl ji čia? 
Ir kodėl ji taip nori matyti prie
taringu s ža idimu s. i r kodėl jos ne
leidžia9 Kas drįsta draskyti jo 
vaiką — draskyti? Taip, jis mato, 
kad raudonos plunksnos linksta, 
kad sparnai laužiami atgal, Jis pa
matė kas: tai jis pats. Jis stovi 
tarp dviejų medžių už dešimties 
žingsnių, stovi pasipiktinęs ir ma
to, kad jis velka su įtūžimu ir 
baisia jėga savo vienintelį vaiką 

jis mato!
Ir mato^ kad ant eglių šakų gu

li nė lėlė, o Kūdikis, Tas, Kuriam 
priklauso Kalėdos ir Gimimas, ir 
mato, kad Moteris su nuometu 
yra Motina, ir kad Vyras nevaidi

ENUS
GĖLĖS VISOKIOMS PROGOMS — vestuvėms, 

gimtadieniams, laidotuvėms ir t.t.
Pristatome i namus. Kalbame lietuviškai.
Tel. LE. 4-4445, po 6 v. v. tel. LE. 3-4037 
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Pavergtoje tėvynėje HAMILTON, Ont

SOL. B. GRINCEVIČICTĖS 
; SUKAKTIS. •

Lietuvoje paminėta neregės daini
ninkės Beatričės Grincevičiūtės 50 m. 
sukaktis. Ji gimusi ir išaugusi kaime. 
Dainininkę išaugino dėdė, įžymus mu
zikas E. Mlynarskis, savo metu vado
vavęs Varšuvos operos teatrui. Ji mo
kėsi smuikuoti ir skambinti fortepi
jonu. Regėjimo neteko jaunystėje. 
1937 m. įvyko jos dainavimo debiutas, 
kai ji per Kauno radiją atliko eilę dai
nų. 1944 m. G. įsijungė į Valst. Fil
harmoniją Kaune, o nuo 1946 m. dir
ba kaip respublikinio radijo solistė. 
Dainininkė turi nedidelį, bet gražaus 
tembro lyrinį-koloratūrinį sopraną. Re
pertuare— apie tūkstantis kūrinių ir 
jų tarpe garbingą vietą užima lietuvių 
liaudies dainos ir lietuvių kompozito- 
ritl vokaliniai kūriniai. E.

— Vilniaus akademiniame dramos 
teatre pastatyta N. Pogodino “Trečioji 
patetinė”. Rež. Rom. Juknevičius. Le
niną vaidino, ne pirmą kartą, J. Ka
valiauskas, jo seserį Iljiničną — L. 
Kupstaitė; dar vaidino: P. Zulonas, O. 
Knapkytė, H. Kurauskas ir kt.

— Vilniuje su gastrolėmis pasirodė 
estų dramos teatras iš Talino.

— Kauno dramos teatre buvo pasta
tytas Šteino “Okeanas”. Rengiamos 
naujos pjesės: J. Grušo “Profesorius 
Markas Vidinas”, vaizduojamos “pro
gresyvios jėgos”, kovojančios prieš 
branduolinius ginklus “vienoje kapi
talistinėje šalyje”. Neseniai šis dra-

skleidėjas siūlo dar energingiau ko
voti prieš vad. “religines atgyvenas”.

E. •

KUN. JUOZAS RUIBYS, buvęs 
Klaipėdos katalikų parapijos klebonas, 
mirė 1961 m. gruodžio 1 d., palaidotas 
gruodžio 4 d. Nemakščiuose.

KNYGA APIE
PREL. OLŠAUSKĄ

Vilniuje išleista J. Kauneckio para
šyta knyga “Prelatas Olšauskas” da
bar partinės spaudos Lietuvoje kelia
ma ir peršama skaitytojams. Ji laiko
ma nebloga priemone vedant kovą 
prieš religiją. Nenuostabu, kad ir J. 
Šimkus knygą “Tiesoje” vertindamas 
nurodo, kad J. Kauneckis padaręs "ge
rą darbą”. Knygoje, esą, iškelti gau- 
sus faktai, visa byla "teisingai” pa
vaizduota, tačiau esama ir trūkumų, 
pvz. knygoje permažai parodyta, kaip 
Olšauskas Lietuvai piršęs Urachą. J. 
Šimkus šią knygą siūlo išleisti rusiškai 
ir lenkiškai, nes tai esanti gera prie
monė prieš “reakcingąją” dvasinin
kiją. E.

J. PALECKIO “POEZIJA”
Po ilgos pertraukos "Tiesoje” nr. 

271, pasirodė “ poet o” Justo Palec ki o, 
Augšč. tarybos prezidiumo pirm., du 
eilėraščiais Vienas skirtas Armėnijai, 
kitas — dvasininkams pašiepti. Koks 
tos “poezijos” lygmuo, gali paliudyti 
šios kelios eilutės: “O kunigai... pre
kiauja jie baronkomis / Mes žinome 
tą biznį platų / Ir paslaptį jo taip ne
gilią / Palieka sau riestaini pati / o 

E.maturgas įteikė teatrui naują veikalą ■ tikintiems parduoda ... skylę”.
“Zigmantas Sierakauskas”. Kauno dra
mos teatras dar ruošia J. Mackonio 
pjesės “Ulijona” ir škotų dramaturgo 
Rido komedijos “Plačiaburnė mergi
na” pastatymus. Režisierė A. Ragaus
kaitė pradėjo ruošti spektakli vaikams I cijos, bet net ir paprasto latakėlio van-
— “Auksinis rak ’e lis". deniui nutekėti. Tegu braidžioja uk-

— Lapkričio 17 d. Taline estu sim- j męrgiškiai. Gal daugiau vandens spor- 
foninis orkestras išpildė M. K. ūiūr- f tu susidomės? •.
lionio simfoninę poemą “Jūra”. Diri- į Dar liūdnesnis vaizdas Alytaus au- 
gavo B. Dvarionas. Tai buvo pirmas tobusų stoties aikštėje. Po lietaus čia 
“Jūros” atlikimas už Lietuvos ribų. jsustojusio autobuso ratų nema

tyti.
JUOZUI GRUŠUI

60 METŲ
šiuo metu J. Grušas yra Kauno Dra-

“Juros” atlikimas už Lietuvos ribų.
— Gruodžio 2 d. Vilniaus operos ir 

baleto teatre įvyko lietuvių-estų bale
to “Šiaurės sapnas” premjera. Muzika 
— estų kompozitorės Lidijos Auster,

BRAIDO MIESTO GATVĖMIS
Užėjęs lietus užlieja Ukmergės 

takalnio gatvę, nes komunistiniai gat
vės grindėjai, dirbdami stachanoviš- 
ku metodu, neįrengė ne tik kanaliza-

An-

EDITH HYDER, rašytoja ir radijo 
komentatorė siunčia visiems lietu
viams Kalėdų ir N. Metų sveikinimus.

“Šiuo metų laiku visų gerų krikščio
nių ir kitokių tikybų žmonių mintys 
krypsta Į senus ir naujus draugus ir į 
tuos, kuriuos mes per metų eilę pami
lome. Maži nuomonių skirtumai pa
mirštami, ir gaivinąs žmogiškas jaus
mas pripildo mūsų kasdieninį gyve
nimą.

Tegul Dievas visuomet lydi jūsų 
žingsnius, visu nuoširdumu aš to lin
kiu Kalėdų ir Naujųjų 1962 m. proga.

■ 'Edith Hyder,.. ’
; 113 Ottawa St. N., Hamilton

KLB HAMILTONO APYL. VISUO
TINIS NARIŲ SUSIRINKIMAS įvyks 
1962 m. sausio 7 d., 4 vai. p.p. Lietuvių 
Namų salėje. Darbotvarkėje: r< 
1. Susirinkimo atidarymas, 2. prezi
diumo rinkimas, 3. praeito s-mo proto
kolo skaitymas, 4. valdybos ir jos pa
dalinių pranešimai, 5. revizijos kom. I 
pranešimas, 6. diskusijos dėl praneši
mų, 7. apyl. vykdomųjų organų rinki
mai. 8. klausimai ir sumanymai, 9. 
susirinkimo uždarymas.

Vadovaujantis KLB statutu susirin
ki mas pravedamas vai d y bos nustatytą 
valandą, net nesusirinkus reikalingam 
apyl. narių skaičiui — kvorumui.

Apyl. valdyba
JAUNIMO KURSAI. — Hamiltono 

vyr. ateitininkai ruošia moksleiviams 
ateitininkams ideologinius kursus. 
Kursų pagrindinė mintis: lietuvišku
mas, visuomeniškumas, katalikišku
mas ir inteligentiškumas. Kursai pra
sidės gruodžio 30 d. 10 vai. ryto para
pijos bažnyčioje pamaldomis už ken
čiančią Lietuvą ir už ten persek i o j a- 
mūs katalikus. Kursuose dalyvaus To
ronto. Ročesterio, Hamiltono ir kitų 
vietovių moksleiviai.

Kursai baigsis Naujų Metų sutikimu 
jaunimui, kuris įvyks parapijos salė
je, sekmadienio vakare, gruodžio 31 
d., Rengėjai kviečia visus moksleivius,

KLB Hamiltono apylinkes valdybos

ruošiami

ŠOKIAI

Lietuviai pasaulyje

o libreto — baletmeisterio Vyt. Gri- Į mos teatro dramaturgas. Komunisti 
vieko.

NEDALYV AUKITE ...
KALĖDŲ ŠVENTĖSE .

j niams rašeivoms daugiausia rūpi pas- 
; kutinis J. Grušo kūrinys — propagan- 
; dinė drama “Profesorius Markas Vi- 
į dinas”, kurioje jis atiduoda priversti-

NAUJŲ
METŲ 
SUTIKIMO

įvyks gruodžio 30 d., šeštadienį

VEIKS BUFETAS, GAUSI LOTERIJA, LAIMĖS STALIUKAI 
IR KITOS ĮDOMYBĖS. GROS BENNI FERRI ORKESTRAS.

į A I c fvKpC prieita išvados, kad dabartiniu mefu
▼ U I o l y Ucb . Sodybos pardavimas nebūtų galimas,

ATVYKO PARTIZANO ŠEIMA. Vy- nei budingas. Nutarta Lietuvių Sody- 
tautas Stražnickas 5 metus buvo parti- 1)08 Padavimą atidėti.
zanu. Vėliau buvo pagautas, pusantrų NIDOS SPAUSTUVĖ Liet. Namuose 
metų išbuvo Vilniaus kalėjime, dau- jau baigė spausdinti kun. Dauknio iš 
giau 6 metų Vorkutoj darbo lageriuo- italų kalbos originalo išverstąjį moksli- 
se, o 1960 m. gavo progą išvykti Vo- nį Kristaus gyvenimo veikalą. Knyga 
kietijon. Monika Stražnickienė išbuvo turi 965 psl.
Sibire dvejus metus. Pabėgusi Lietu-į 
von, eilę metų slapstėsi. Susitvarkę I 
Vokietijoje dokumentus, padedant 
kun. V. Martinkui, atvyko į Providen
ce, R.L, kur dabar kuriasi ir labai pa- i 
tenkinti. I

. J. IR p. J^INSBLAI, pakeliui į Flo- j metu jis dažnai žvangina dal- 
ridą, lapkričio 28 d. buvo sužeisti vie- tuo prisidėdamas prie Sodybos gra- 
name Howard Johnson restorane prie 1 žinimo.
Richmond, Va., sprogus restorano rū-
syje katilinei. Kartu su jais buvo su-Į MIRĖ DVI LIETUVĖS. Rytiniame 
žeista apie 16 restorano svečių. J. Ja- i ^nd°n« spalio 31 d. mirė gausios 
sinskas yra buvęs Lietuvos konsulato ^na Mažonienė. Palai-
Čikagoje attache. Dabart in iu metu jis dota š v. Patriką kapinėse. Ten pat iš 
ir žmona gyvena Ocean City, kur turi! lietuvių bažnyčios lapkričio 17 d. pa- VI n 1nri 4 t /v 4TY 1

LIETUVIŲ SODYBOJE iki šiol 
kaipo ligonis gyvenęs Ant. Abukaus- 
kas gruodžio 12 d. sulaukė 65 m. am- 

. ttaus.
A. Abukauskas, nors ir po sunkios 

ligos, yra darbštus ir energingas. Va-

K v i eč i a me gaus i a i a t s i I a n ky t i
Apylinkės Valdyba

laidota Magdelena Žemaitytė-Dalan- 
gauskienė, kilimo iš Pilviškių, turė
jusi 89 metus. Liko 4 dukterys Londo
ne ir sūnus P. Afrikoje.

Šia proga noriu atkreipti tautiečių 
dėmėsi, kad L. Bučinskas jau kelinti 
metai su pasisekimu dirba nuosavame 
mašinų taisymo garaže — Queenston 
Auto Body, 80 Adair Ave. So.

LN V-BOS POSĖDIS Įvyko gruodžio 
12 d. Jame v-ba svarstė visą eilę Liet. 
Namus liečiančių klausimų.

KLB Hamiltono apyl. v-bos prašy
mas sumažinti nuomą už salę, rody
tiems gruodžio 3 .d liet, filmams, buvo 
patenkintas. Nuoma sumažinta $20, pa
imant iš v-bos S30.

studentus ir visą Hamiltono jaunimą Lietuviškai mokyklai. Hamiltone Ka-
tiek kursuose, tiek N. Metų sutikime 
gausiai dalyvauti. Tėveliai taip pat 
prašomi savo jaunimą paraginti, kad 
dalyvautų kursuose bei N. Metų suti
kime, kur jaunimas praleis tas dvi 
dienas grynai lietuviškoje dvasioje. 
Kursui ir Naujų Metų sutikimo reikalu 
prašome skambinti J. Pleiniui, tel. 
LI. 7-3028. J. P.

VAJUS TAUTOS NAMAMS 35-toje 
savaitėje davė $500 ir nuo jo pradžios

ledų proga paskirta S50 auka iš Kul
tūros fondo ir iš to pat fondo $25 pa
skirti Hamiltono United Appeal.

V-ba nutarė S2.000 iš LNnuomų 
s-tos Komercijos banke perkelti į 
“Talką”, šie pinigai liko nuo visų iš
laidų ir apmokėjus morgičių ratas. 
Dabar Liet. Namai ‘Talkoje” šėrų są
skaitoje turės $4.100 ir Kultūros fondo 
indėlių s-toje $1.200.

Posėdžio pagrindiniu dienotvarkės 
punktu buvo TN planavimui architek
to parinkimas, šiuo reikalu v-bai pra-J. Kauncckienė “Tiesoje” buvo pasi- nę duoklę komunizmui: “O sveikinti S41.300. Naujais nariais su $100 įstojo 

-- - - - ... .......... * * Vyt. Beniušis, senj., Ant. Dirsė, Ema‘nešimus padarė 'atvykę iš Toronto
i Dirsienė, L. Kubilius ir L. Bučinskas. 1 arch. Alg. Banclis ir arch. Vyt. Petru-
LN v-bos vardu reiškiame padėką. • lis. šį reikalą v-ba diskutavo apie 2

sakiusi, kad mokyklų auklėtiniams tu 
retų būti leista dalyvauti "tėvų ren ___ _____  _ ____
giamose tradicinėse Velykų bei kalė-i dienos tiesą. Pakelyje teko nugalėti į 
dų šventėse’’ (Kalėdos ar Velykos Lie-: nemaža sunkumų, reikėjo didvyriškai į 
tuvos spaudoje šiuo metu rašomos ma- išlaikyti daugybę laikotarpiui charak- 
žosiomis raidėmis). Porai mėnesių pra- teringti bandymų. Jau vien savo pilie- 
slinkus, “Tiesoje” nr. 280, pasirodė tinę drąsa Juozas Grušas gali būti pa-

■ Juozą Grušą yra už ką. Jam ne taip 
lengva buvo ateiti į jaudinančią šios'

: nemaža sunkumų, reikėjo didvyriškai 
išlaikyti daugybę laikotarpiui charak-

slinkus, “Tiesoje7’ nr. ; 
straipsniai prieš J. Kauneckienės

- “klaidas”. J. Aničas, Šiaulių pedag. in- kartos atstovų, šiandieniniam jauni 
stitiito marksizmo-lenininzmo katedros ’ 

jas, supykęs sušuko, kad joks 
at^š^s negalįs “pataikauti ar nusileis-' 
ti save tikintiems tėvams, švęsti reii-1 
ginęs šventes ir atlikti religines apei-1 
gas”. Jis dar nurodė, kad religinės! 
apeigos turinčios “didelę konservąty- j 
via jėgą”. Autorius, nelietuviškos pa
vardės savininkas, ta proga nusiskun
dė permenkai vykdomu ateistiniu dar
bu studentų tarpe. Esą, kvalifikuoti ■ 
specialistai Lietuvoje yra pasyvūs I 
ateistinio darbo atžvilgiu.

Kitas J. Kauneckienės minčių prie
šas • 
G. Vidzbelis toje pačioje “Tiesoje” pa
reiškė nesutinkąs, kad studentai daly
vautų tėvų rengiamose religinėse 
šventėse. Studentas išviso turįs atsisa
kyti religinių švenčių. Ir šis ateizmo

KLB Hamiltono apylinkės nariui.
vyzdžiu daugeliui net ir jaunesnės

mui, kuriam vos dvidešimt ar šiek tiek 
daugiau, ne visada aiškūs tie keliai 

j keleliai, kuriais į komunizmo statytojų 
Į gretas atėjo senesnės kartos žmonės, į j 
1 ypač literatai. Dar penkiasdešimtųjų į 
! metų antroje pusėje Juozas Grušas H 
j viešai pasisakė, kad *. niekada ne-.
mokėjau susidaryti išbaigtos, tobulos' 
ir nepajudinamos pasaulėžiūros”, o -1 
jau šešiasdešimtųjų pradžioje drama 

j “Profesorius Markas Vidinas” parodo, 
! kad tie laikai seniai praėjo, ir kad ra
šytojas tvirtai stovi gretose tų, kurie 
kovoja už taiką, už komunizmą, už lai- 

Veterinarijos akademijos stud, j minga žmonių rytojų .* .” Jau ir ne
skaičius “Profesoriaus Marko Vidino”, 
galima drąsiai tvirtinti, kad Juozas 
Grušas žymiai didesnį indėlį lietuvių 
literatūrai davė savo novelėmis, dra
ma “Tėvu” ir apysaka, o vėliau pjese 
“Herkus Mantas”, nors, anot komunis
tų, tada dar jis neturėjo “pasaulėžiū- 
ros”r.>

ŠIMTASIS SPEKTAKLIS
Jau šešerius metus veikia V. Kapsu

ko un-to teatrinė studija, šimtojo 
spektaklio jubilėjus buvo paminėtas 
V, Blažeko komedijos “Viskas per vie
ną vakarą” premjera. Per šešerius me
tus teatrinės studijos kolektyvas pa
statė 15 daugiaveiksmių pjesių 
tarpe V. Dychovčino ir M. Slobods- 
kojaus “Vestuvinę kelionę”, A. Boro- 
zinos ir L. Davidson “Trečiojo kurso 
studentą”, B. Slivickio "Gyvenimą be 
meilės”, T. Musatesku “Titaniko val
są”, M. Sebastijano “Bevardę žvaigž
dę”, A. Korneičiuko “Platoną Kreče- 
tą”. šiuo metu kolektyvas ruošia stu
dijos nario N. Jasinsko pjesę “Sūnus” 
ir A. Arbuzovo “Klajonių metus”.

DAILININKAI TELEVIJOS 
EKRANUOSE

Televizijos ekranuose vis dažniau 
pasirodo dailininkai, pademonstruoda
mi savo darbus ir pasidalindami įspū
džiais su žiūrovais. Tapytoja S. Veive- 
ryte ir skulptorius J. Kėdainis papa
sakojo apie jųdviejų kelionę po Pran
cūziją. Skulptorius savo pasakojimą 
pailiustravo kelionės metu padarytais 
eskizais. Neseniai viešėjęs Čekoslova
kijoje keramikas M. Vrubliauskas telc- 

i vizijos žiūrovus supažindino su čekų 
[ taikomąja daile.

A. A. KAZIMIERUI BALTRUKONIUI mirus,

jo žmoną, dukterį ir gimines

liūdesio valandoje nuoširdžiai užjaučia

KLB Hamiltono Apylinkės valdyba

Neverta atidėti 
nieko sekantiems 
metams!

1962 metai 
labai arti!

“Tėviškės žiburiai” maloniai prašo 
mielus skaitytojus nepamiršti ir jų, 
pratęsti prenumeratą jau dabar, 
kad laikraštis galėtų lankyti jus vi
sus ateinančius metus.

Kurie nespėjo atislyginti už šiuos 
metus, prašome tą padaryti dar 
šiandien, kad “Tž” nenustotų jus 
lankę.

Adresas:
“Tėviškės Žiburiai”.

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

Prenumeratos kaina metams visur 
$5. Ant čekio ar perlaidos — mo
ney order — rašykite “Tėviškės ži
buriai”.

Taupyk ir skolinkis 
kooperatiniame 

bankelyje "Talka"

jų

IŠDUODAMOS ASMENINĖS PA
SKOLOS iki S3.000, morgičių pa- 
skolos iki 50% turto vertės. Nemo
kamas gyvybės draudimas. PILNAS 
ČEKIŲ PATARNAVIMAS.

Darbo dienos: pirmadieniais-penktadieniais 9 val.-l vai. p.p. 
<ZAi^adieniaĮs ir penktadieniais 5 vai.-8 vai vak.

20 KING STREET EAST, ROOM 13Ų 0 Telefonas JA. 7-5575.

ATIDARYTAS NAUJAS GARAŽAS

LONDON
PAVYKĘS ŠOKIŲ VAKARAS. — 

Londono apyl. valdybos gruodžio 2 d. 
rengtas šokių vakaras puikiai pavyko. 
Salė vos talpino svečius, kurių skai
čius siekė net pusantro šimto. Dviejų 
šimtų lietuvių kolonijai didesnio skai
čiaus sunku tikėtis, šiam pasisekimui 
buvo ir priežastis — grojo Cleveland© I 
studentų neolituanų orkestras, davęs 
nemaža T lietuviškos muzikos, paįvai
rintos orkestro vedėjo Arūno Gaspe- 
raičio daina. Buvo laukta, kad šį sykį 
atvyks daugiau svečių ir iš Toronto, 
Hamiltono, Windsoro ir Detroito, ta
čiau reikia pasakyti, pasitvirtino sena 
taisyklė: mažos apylinkės savo atsi
lankymu visada remia didžiąsias, bet 
didžiosios lieka šaltais kaimynais net 
ir kai mažosios surengia didžiosioms 
lygaus masto pasirodymus. Tiesa, iš 
Toronto buvo atvykę keletas asmenų, 
o iš kitų beveik nieko.

Apylinkės valdyba, ypač jos pirmi
ninkas, nuoširdžiai rūpinosi šokių va
karo svečių sutalpinimu ir gera jų 
nuotaika. Orkestrui gražiai talkino lon- 
donietis VI. Kasperaitis. Lauksime ki
to panašaus pasilinksminimo.

KALĖDŲ EGLUTĖ šiemet įvyks 
gruodžio 30 d., šeštadieni, šeštadieni
nės mokyklos patalpose Richmond 
gatvėje, viename iš šv. Petro katedros 
pastatų. P radžio 4.30 vai. p.p. Rengė
jai kviečia dalyvauti visus Londono ir 
Mount Brydges lietuvius vaikučius. 
Bus įvairi programėlė, išpildoma šeš- 
tad. mokyklos mokinių ir Londono 
skautų, o po jos — vaišės vaikučiams. 
Į vaišes atvyks ir Kalėdų Senelis, neš
damas didelį, didelį maišą dovanų. 
Tarp kitko teko patirti, kad jis kalba 
tik lietuviškai: matyt, atvyksta Kana- 
don tiesiai iš Lietuvos.

Kalėdų eglutė yra mėgiamiausias 
vaikučių metinis parengimas ir sekan
tis po vasaros stovyklų svarbiausias 
įvykis jaunimo liet, auklėjimo progra
moje Londone šią eglutę surengti yra 
pasiėmę skautai. Jų vasaros stovyklos 
vyksta Mount Brydges apylinkėje ir 
yra tiek londoniečių. tiek ir Mt. 
Brydgėje gyvenančių tautiečių nuošir
džiai remiamos, ypač Dragunevičių, 
Valaičių, Bersėnų ir kt Londono skau
tai, norėdami už tai jiems išreikšti pa
dėką — kasmet kviečia jų vaikučius 
savo svečiais į Kalėdų eglutę. Tenka 
tik būkštauti, ar šiemet visi bėsutilps 
šeštad. mokyklos patalpose.

Ont.
Tėveliai prašomi įsidėmėti datą — 

gruodžio 30 d., 4.30 vai. p.p.
ST. NAVICKAS — ŠACHMATŲ 

MEISTERIS. — Šiomis dienomis užsi
baigusiame šachmatų turnyre, užtru
kusiame beveik ištisus metus, pirmą 
vietą ir Londono bei apylinkių meis
terio vardą iškovojo mūsų žinomas 
sportininkas Stasys Navickas, surinkęs 
lOVž iš 12 galimų taškų. Vietos kana
diečių laikraštis “The London Free 
Press” įsidėjo jo didelę nuotrauką, 
pabrėždamas, kad ir pats šachmatų 
klubo pirmininkas liko nugalėtas ir 
turėjo pasitenkinti trečia vieta su 7 
taškais. Juo yra kanadietis R. Day. 
Latvis E. Spricis laimėjo antrą vietą, 
surinkęs 8% taškų. Sveikiname nau
jąjį meisterį ir linkime daugiau pana
šių pergalių. Nugalėtojas buvo viešai 
pasveikintas gruodžio 2 d. įvykusiame 
šokių vakare. Dovaną jam įteikė jo 
bendrakovoto j as žinomasis sportinin
kas Jonas Brazlauskas. Abu puikūs 
stalo teniso rungtyniautojai ir dažnį 
laimėtojai. D. E.

COURTLAND AUTOMATIC^

Courtland; Ont., prie Highway No. 3
• (bin. Lokslcin Transport Ltd.)

Taisoma automatines transmisijos ir visų rūšių automobilių mechaninis 
remontas. Darbos sąžmiiigas ir garaBtwoia&

Savininkas VLADAS TARVYDAS, buvęs sav. Wall> s Garage, Toronte.

fi

vasarnamį.
JUOZUI TYSLIAVAI įnirus, “Vie

nybės” redakcinį personalą dabar su
darys: S. Narkėliūnaitė, Vyt. Sirvydas, 
J. Natangas Tysliava ir V. Tysliavienė. į , r • •

V. LIULEVIČIAUS tvarkomas Pa* * Jų • * Jų
šaulio Lietuvių Archyvas Čikagoje jau Į NAUJASADRESAS PASIL NTIN Y- 

[turi 39 spintas medžiagos iš 22 kraštų! bėS. Nuo lapkričio 1 d. Lietuvos Pa-—-— — o— — —-------------r o r, o. .iuu lauKriciu ± u. laivių vub i a-
vaL spren^®ą at,deJ° Šančiam lietuvių gyvenimo. Reikėtų nusipirkti į sjUntinvbės prie šv. Sosto naujas ad- 
posedztut Į namelis ir nusamdyti apmokamą ve- resas: Legazione Di Lituania P. S. S.

į Via Aldega 2 — Roma. Min.. S. Lozo- 
A. IR M. NAUJOKAI su trimis vai- raičio adresas irgi tas pats.

į kais iš Toronto nuolatiniam apsigyve-
; nimui atsikėlė į Čikagą. Brazilija

A. DAINUS laišką paskelbė “Detroit t
Free Press” dienraštis. Esą pokario) "MŪSŲ LIETUVA” savaitraščio da- 
Suomiją nuo Lietuvos, Latvijos ir Es- bartinę redakcinę kolegiją sudaro: 
tijos 1939 m. likimo išgelbėjo tik ame- Prel. P. Ragažinskas, kun. J. Bružikas, 
rikiečių turėjimas atominės bombos. S.J. ir rašyt. II. Mošinskicnė-Didžiiily- 

I Stalinas bijojo ir nedrįso aneksuoti tė ir kun. dr. Milius.
i Suomijos. Dabar, kai sovietai turi di- .
desnes bombas kaip amerikiečiai, Šuo- * Austrah ta 
nuinc 11 L-i rri o-e ncac Rovrilf iclz ! •-

Tautos Namų Įsigijimo darbas eina ■ deją, 
visu intensyvumu. LN v-ba prašo visus Į 
tautiečius prisidėti prie šio gražaus 
tikslo atsiekimo, stojant LN nariais. : 
Visais šiais reikalais prašome skam- j 
binti v-bos pirm. St. Bakšiui JA. 9-4662 
arba jam rašyti: 38 Stanley Ave., Ha
milton, Ont.

ŠV. KALĖDŲ proga nuoširdžiai 
sveikinu visus UTŽ” skaitytojus ir 
linkiu daug laimės Naujuose 1962 
Metuose! Mano nuoširdžiausias 
linkėjimas Hamiltono lietuviams 
— 1962 m. i s igyt i gražius, moder
nius ir visus lietuvius jungian
čius Tautos Namus! Sk. St.

mijoš likimas esąs beviltiškas.
; M. VAIDYLA, ‘“Sandaros” redakto-
I rius, sunkiai susirgo ir gydomas ligo
ninėje.

L. LIETUVNIKAS, stambus apel-NEGAUSUS SUSIRINKIMAS. —
Kur dingo Hamiltono lietuvių šei

mos? — kilo klausimas po LSR Dr-jos; .. . ..
valdybos kviesto tėvų susirinkimo ^o, Fla. Velionis buvo gimęs 1894 m. j
Gruodžio 9 d. Hamiltone aovtikriai vra ■ Lietuvoje, Liudvinavo valsčiuje, f

VINCAS KAZOKAS — pakviestas 
“M. Pastogės” redaktorių vietoj pasi
traukusio J. Vėteikio.

PERTH LIETUVIAI ilgesni laiką
sinų plantatorius Floridoje, po sun- į prašė vietos vyskupą, kad gautų lie- 
kios ligos mirė lapkričio 21 d. Orlan- tuvi kunigą. Pagaliau buvo paskirtas 
’ — “■ ‘ ‘ ■ ----- ‘kun. L. Kemėšis. Jo dėka tos koloni-

gruodžio 9 d. Hamiltone apytikriai vra ! Lietuvoje, Liudvinavo valsčiuje. Į | jos lietuviai išsilaikė gražiai ir vienin- 
500 lietuviu seimu. Tomis šeimomis i Ameriką atvyko dar būdamas jaunas.; gai Deja, netikėtai pasklidęs gandas, 
v-ba ir remiasi gvildendama mūsų tau-; J- Gečienė, 66 m., mirė Clevelando i kad kapelionas yra pasiruoses įsvyk- 
tini bei kultūrinį darba. V-ba, atlikusi i moterų ligoninėje gruodžio 4 d. Sirgo ti Kanadon pas serganti broli, kuris 
vienų metų jai pavestą darbą, jausda-' vėžiu. Liko liūdintis vyras vet. gyd. wgi yra kunigas. Nors kun. L. Kemesis 
ma reikalą išdiskutuoti esamas ir bū- ■' Ta^as Gečas.
Simas problemas ateityje, kvietė visusl^R- S- BIEŽIS sako, kad 1912 m. Perth, tac.au žmones nerimauja, 
bendram pasitarimui jaunimo reika
lais. V-ba. be informacijų spaudoje, 
išsiuntinėjo 160 kvietimų. Į s-mą tei
kėsi atsilankyti 26 tautiečiai. Iš jų 
6 buvo v-bos nariai, keletas visai be 

.šeimų, 1 tuntininkas, 2 iš' Preston, 
■ Ont., ir 1 iš Stoney Creeck, Ont. Atme- 
; tus svečius ir v-bos narius, lieka 16 
' lietuvių, kuriems atitenka v-bos padė- 
; ka. štai jie: L. Klevas, P. Gužas, P.
Guja. D. Stukas. A. Kaušpėdą. G. Alek
sa, J. Deksnys, A. Garkūnas. V. Ver- 

i bickas, A. Stosienė, G. Breichmanie- 
į nė, M. Tumaitienė, E. ReikenisC?), V. 
Navickas. Z. Puli.ąnauskas, K. Mikšys: 
iš Preston: Z. Laugalys ir Trečiokas: 
iš Stoney Creeck — J. Vilimas> 

c V. P.

tvirtina, kad po 6-7 mėn. grįšiąs į

Čikagoje jau buvo buvęs pustuzinis 
lietuvių g;
viai gydytojai įkūrę draugiją, kuri bu
vo pavadinta “Amerikos Lietuvių Dak-

? f I9,13 m-. ke,H lieKtu- N. Zelandija 

nvtnm ikiirp n ra liūlia kuri hn. J

ŠVEDIJOS IŠDUOTO IR SIBIRO 
tarų Draugija”. Tai dr-jai, kaip ir da- TREMTINIO KAPAS N. ZELANDIJO- 
bar Amerikos Lietuvių Gydytojų Są- JE. Lapkričio 8 d. N. Zelandijoj mirė 
jungai, priklausė gydytojai ir dantis- Itn. Jonas Jančys, tarnavęs liet, savi
tai. Į Sąjungą įeina ir Kanados lie- saugos daliniuose. Pasitraukęs į šve- 
tuviai medikai ir dantistai. Ruošiamasi j diją, buvo vienas tų nelaimingųjų. 
S-gos 50 m. sukakčiai, kuri bus mįnL 
ma Čikagoje.

D. Britanija
LIET. NAMŲ B-VĖ nuo užplanuo

to Sodybos pardavimo susilaikė, nes beišlaikė. Buvo gimęs 1915 m.

kuriuos švedai išdavė sovietams ir iki 
1955 m. kalėjo Sibire. Repatriavęs i 
Vokietiją, atvyko pas savo šeimą į 
N. Zelandiją, kur aktyviai dalyvavo 
lietuvių veikloje. Deja. Sibiru ir ki
toms kančiomis palaužta sveikata ne-

Padėka
Esame labai dėkingi bičiuliams, su- 

1 ruošusiems malonią staigmeną mūsų 
bendro gyvenimo 10 metų sukakčiai 
atžymėti. Už sveikinimus bei linkėji
mus, skanias vaišes ir gražias dovanas 
nuoširdžiai ačiū: kun. dr. J. Tadaraus- 
kui, T. A. Gureckams ir E. B. Mila- 
šiams. A. A.’ Arštikaičiams, A. J. As- 
menavičiams, L. Bacevičiui, A. P. Dau- 
gėlams, E. A. Dirsėms, J. T. Falkaus- 
kams. Z. S. Gasiūnams, D. M. Joni
kams. E. L. Klevams. S. B. Kobilams. 
J. Lekučiui, A. J. Mačiulaičiams, V. 
Miškiniui, V. St. Mureikoms, A. A. Pa
tamsiams, A. A. Pilipavičiams, N. L. 
Pliurams, A. Z. Pulianauskams, A. F. 
Rimkams, G. Skripkutei, L. Skripku- 
tei, Ag. Stankienei, M. J. Stankams, 
S. A. Stankams, L. J. Tolianfs, V. A. 
Pauliukams, O. J. Petriūnams.

Agota ir Domas Kochankos

VISUS HAMILTONO LIETUVIUS
»»

KALĖDŲ ŠVENČIU IR NAUJU METU PROGA c i

SVEIKINA

Hamiltono Apylinkės Valdyba
m

>/

WINDSOR, Ont.
MIRĖ. — Gruodžio 3 d. staigiai mi

rė a.a. Ambroziejus Kizis, 77 metų 
amžiaus, Detroite. Buvo vedęs, bet 
žmona liko Lietuvoje. Atvažiavo Ame
rikon 1905 m. Detroite išgyveno 50 
metų. Į Windsora buvo atsikėlęs pas 
savo brolio sūnų tik prieš 5 mėn. Bu
vo pensininkas. Judrus žmogus buvo ir 
jautėsi kaip 50 metų. Mirė nuo širdies 
smūgio. Liko brolio sūnūs Mykolas 
Kizis su šeima Windsore, Antanas — 
su šeima Kalifornijoje, Los Angeles 
mieste, kur dirba inžinerijos žinyboje.

Palaidotas iš Immaculate Concep
tion bažnyčios Heavenly Rest kapinė
se kun. V. Rudzinsko. Palydėjo į ka
pines būrelis lietuvių. Buvo draugų ir 
iš Detroito. Staiga mirė, tai tolimesni 
bičiuliai nesužinojo.

A.a. Kizis gimęs Lietuvoje, Raguvos 
parap., Užnevėžio kaime. Lietuvoje 
liko sesuo ir kiti giminės. Buvo švie
sus žmogus ir priklausė dau gel i u i or- 
ganizacijų. Visas rėmė ir šelpė. Labai 
buvo geras savo artimiem giminėm, 
kuriuos rėmė visu duosnumu.

Po šermenų buvo gedulingi pietūs 
Marias restorane. Lietuvių susirinko 
20 asmenų. K R.

WINNIPEG, Man.
AUKOJO TAUTOS FONDUI.—KLB 

Winnipego apyl. valdyba lapkričio 26 
d. surengė Lietuvos Kariuomenės 
šventės minėjimą, kurio metu Tautos 
Fondui aukojo:

Po S5: M. Sarauskas, V. Januška; 
S3: dr. P. Vytė; po $2: kun. J. Berta- 
šius, K. Strikaitis, J. Demereckas ir 
Ant. Tuskenis; po $1: V, Stankevičius, 
T. Lukas, Radzevičius, Grabienė. Ev. 
Federąs, Ant. Genys, inž. A. Maciūnas. 
V. Kriščiūnas, agr. J. Malinauskas. J. 
Šmaižys, Žiminskaš, Barkauskaitė, Br. 
Braziūnas. Br. Bujokienė, V. Rutkaus
kas, Pr. Gustys, A. Nolius, P. Bagdo
nas ir Timmermanas; po 50 et.: Micpo- 
vilis ir J. Mališauskas. Viso surinkta 
$41. Užprašytos šv. Mišios už žuvusius 
dėl Lietuvos nepriklausomybės; $36 
pasiųsti Tautos Fondui. Aukojusiems 
nuoširdus ačiū.

M. Sarauskas, TF atstovas

giliu dėkingumu nuoširdžiai sveikiname visus 
Hamiltono Lietuvių Namų Narius Šv. Kalėdų pro

ga ir linkime Tamstoms Naujaisiais 1962 Metais daug 
daug asmeniškos laimės!

Taipgi šių ramybę nešančių švenčių glūdumoje spin
di mums bendras lietuviškas džiaugsmas, kad po ilgų ir 
tikrai didelių mūsų visų pastangų, ateinantieji 1962 metai 
atneš viena didžiausių lietuviškų dovanų — gražius, mo
dernius ir visus lietuvius jungiančius Tautos Namus Ha
miltone!

Tikėdamiesi šiame milžiniškame dvasinių ir fizinių 
pastangų pareikalavusiame lietuviškame darbe Dievo pa
laimos ir visų tautiečių pagalbos, mes dar kartą gražiau
siai dėkojame nariams ir visiems lietuviams už Tamstų 
suteiktą ir teikiamą visokeriopą paramą!

/■■J-Ū-S-lįi.!---’-

Hamiltono Lietuvių Nom

Kalėdų švenč i ų i r Nau j ų Metų proga 

vi sus I i etų vi us sve i k i

8

&

Nuoširdžiai dėkoju Oakvillčs ponioms, vad. p. Sargau- 
tienės, sumošusioms man išleistuves išvykstant j JAV. Jūsų 
dovanos ir parodytas nuoširdumas liks brangus prisiminimas 
naujame krašte.

(juda Astravienė

Limited

The Centre of Real Estate
ONT
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Kūdikėlis Jėzus
Žibėjo žvaigždutės

Didelės ir mažos, 
Kai pas mus atėjo 

Kūdikėlis Jėzus.

O baltutės snaigės

Leidosi j žemę

Ir lengvais pūkeliais 

Pridengė lopšeli.

Stasė Slavinskienė

Kalėdos
Atėjo Kalėdos, 
Gimė Jėzulėlis, 
Aukso spindulėliai 
Supa prakdrtėlę.
Skuba Trys Karaliai,
Maži piemenėliai.
Neša dovanėliuc
Dievo Kūdikėliui.
0, šventos Kalėdos! 
Džiaugiasi vaikučiai 
Ir pasižadėjo 
Būt labai geručiai.

Stasė Slavinskienė

Pilkučio Kalėdų saldainiaiv

Tai buvo prieš pat Kalėdas.
Pilkutis buvo paklydęs šuniu

kas. Namų jis neturėjo. Vaikščio
jo liūdnas nuo durų prie durų vis 
taikydamasis Įsmukti i vidų. Jei 
kas Įsileisdavo ji ir ėsti duodavo, 
tai tuoj ir vėl laukan išvarydavo.

Bet Algiukas ir Dalytė davė 
jam ėsti, bet laukan nebevarė. 
Kolcs laimingas buvo pilkutis!

Kai parėjo mamytė ir pamatė 
namuose svetimą šunį, liepė ji 
vaikams tuoj išvaryti. Vaikučiai 
labai prašė ir šuniukas gailiomis 
akimis maldavo, kad ji paliktų.

— Na, pažiūrėsim, — tarė ma
mytė- — Jei bus geras, gal ir pa- 
silaikysim.

Rytojaus dieną, kai vaikučiai 
išėjo i mokyklą, o mamytė Į dar
bą, Pilkutis rado ant stalo paliktų 
skanių dešrelių. Nors jis buvo ir 
gerai paėdęs, bet taip buvo Įpra
tęs maistą vaginėt, kur nutverda
mas, kad nesusilaikė ir suėdė deš
reles. Oi, pyko mamytė namo par
ėjus. Liepė šuni lauk išvaryt, bet 
vaikučiai taip gražiai prašė, kad 
šunelio nevarytų ir Pilkutis sėdė
jo taip susigėdęs, tad mamytė su
tiko dar ji pasilikt. Bet prigrasė 
daugiau maisto nevaginėt.

Kitą rytą Pilkutis rado kve

piančius pyragaičius ir suėdė.
Tada mamytė tarė:
— Tai paskutinis kartas. Jei 

dar kartą jis ką nors suės, turė
siu jį išvaryt.

Kalėdų ryta vaikučiai skubino- 
si kuo greičiausiai prie dovanėlių. 
Ir ko ten nebuvo! Džiaugėsi, do
vanėles vartė. Tik žiūri, viena do
vanėlė išardyta, o kas buvo vidu
je nei žymės nėra — suėsta. Tai 
jau vėl Pilkučio darbas! Nusimi
nė vaikai..Reiks dabar Pilkuti iš
varyti. Kieno gi dovanėlę jis su
valgė? Paėmė tuščią popieriuką 
vaikai ir perskaitė kortelę: “Pil- 
kučiui — nuo tetos Onos”:

Greit nubėgo Dalytė prie tele
fono ir paskambino tetai: Kokia 
buvo Pilkučio dovanėlė? Ogi šu
nų saldainiai!

Kad Pilkutis nekieno kito, O 
savo dovanėlę suėdė, dovanojo 
jam ir šį kartą- Bet Pilkutis pats 
susiprato, kad peranksti pasisku
bino atidaryt savo dovanėlę. Da
bar visa šeimyna džiaugėsi, vie
nas kitą sveikino, dalinosi dova
nėlėm, o Pilkutis dovanos neturė
jo. Sėdėjo jis kampe, susigėdęs ir 
tylėjo. Bet nuo to karto Pilkutis 
pasidarė labai geras šunelis, kįau- 
sė Dalytės ir Algiuko ir buvo la
bai laimingas. . .

t Kūdikėlis Jėzus savo motinos Marijos globoje

Kalėdų Kristui

MINTYS DAGIO PARODOJE
Skulptorius Dagys nesitenki-1 

na tik parapine erdve. Laikas nuo! 
laiko jis išplaukia i platesnius 
tarptautinius vandenis. Nevardi
jant visos eilės grupinių parodų, 
kuriose jis dalyvavo praeityje, ne
seniai matėme ji “Four Seasons” 
viešbučio kieme, reprezentuojan
ti lietuvius kanadiečių dailininkų 
tarpe, vėliau Įvairių tautų pasiro
dyme “Palace Pier”, o dabar jo 
darbų paroda atidaryta W&W ga
lerijoje, Toronte.

Atspausdintuose pakvietimuo
se i parodą Dagys paskelbė ir sa
vo kūrybinį “credo”, kuris yra iŠ; 
kabintas ir galerijoje. Suglaustai 
jis aptarė klausimą, kas yra me
nas ir kas ne ir griežtai pasisakė 
prieš abstraktųjį meną, išbrauk
damas ji iš grynojo meno katego
rijos. Tai ne naujiena. Galima tik 
stebėtis, kad dar turime drąsių 
žmonių. Prieš kelis metus Kana
dos tapytojas G. Forbes McLeans 
žurnale bandė Įrodinėti, kad jis 
pats yra geresnis už Picasso . .. 
Gi pats modernaus meno milžinas 
Picasso, vedąs savo šešėlyje tūks
tančius picasiukų, nelabai seniai 
visų jo gerbėjų ir pasekėjų nusi
vylimui Madride paskelbė kultū
rinę sensaciją šiais žodžiais:

“Nuo mano kubistinio perijodo, 
ar net anksčiau, aš stengiausi paten
kinti kritikus nesuskaitoma eile ma
žų gudravojimų, kurie ateidavo man 
į galvą ir kuriais kritikai juo ma
žiau suprasdavo, jUo labiau žavėda
vosi. šių škicų, rebusų, mįslių ir or
namentinių piešinių dėka aš greitai 
pasidariau garsus. Gi garsas daili
ninkui reiškia darbų pardavimą, tur
tą, liuksusą.

Giotto, Ticianas, Rembrandtas, 
Goya buvo dideli tapytojai. Aš esu 
tik juokdarys, bet toks, kuris su
pranta laiko dvasią ir toks, kuriam 
pasisekė daugiausia pasinaudoti sa
vo bendralaikių kvailumu, tuštumu 
ir vertybių nesupratimu”.

“The Globe & Mail”, 1961 
kovo mėn. 29 d., 7 psl.

Šiais metais viename Švedijos 
muzėjuje buvo išstatyta skulptū
ros vardu eilė kūrinių, kuriuose 
Įmontuoti elektriniai motorai, ju
diną Įvairias dalis daugumoje su
darytas iš geležies laužo, vielų, 
konservų dėžučių kėlė pernelyg 
nemalonų triukšmą.

Tas vaizdžiai parodo, kad nevi
si kūrėjai yra užtektinai inteli
gentiški arba'subrendę naudotis' 
laisve. Vienas, būtent Picasso, at
virai pasisako metęsis į oportu
nizmą, kiti “iš didelio rašto išėjo 
iš krašto” ir pateikė toki meną, 
kuris galima būtų pavadinti netik 
žaidimu su žiūrovo jausmais, bet 
ir su savo sąžine. O kiek daug ma
tome šiandien beprasmiško švais
tymosi spalvomis ant baltos, ne
kaltos drobės?.. .

Mąstydamas Dagio parodoje 
nukrypau nuo temos dėlto, kad 
skaitytojas geriau suprastų kokio
se kryžkelėse randasi šių dienų

ALF. DOCIUS

m.

Vaikai sveikina Jėzulį

Kalėdų Kūdikėli,
Dangaus žvaigždė skaisti,' 
Užgimk juodam pasauly, 
Užgimk žmogaus širdy.
Kalėdų Kūdikėli, 
Ant ėdžių svetimų, 
Ir mes toli nuo savo
Tėvynės ir namų.
Gal tau tenai užgimus 
Tik šaltas vėjas siaus, 
Ir vilkas staugs atėjęs.
Iš miško, iš tamsaus . ..
Gal piemenėliai naktį 
Pasveikint negalės,
Kalėdų šventą rytą 
Visi varpai tylės . . .
Kalėdų Kūdikėli, 
O didis Dieve mūs, 
Mes tau įrengsim savo 
Širdelėse namus.
Kalėdų Kūdikėli, 
Dangaus žvaigždė skaisti, 
Užgimk vargų pasauly, 
Užgimk žmogaus širdy.

Vytė Nemunėlis

Kongo vyskupų 
konferencija

Pirmą kartą po Kongo nepri
klausomybės paskelbimo ir baž
nytinės provincijos įsteigimo 
1961 m. lapkričio 20 d. suvažia
vo į sostinę Leopoldville 41 vys
kupas bei apaštališkas-prefektas. 
Įš»41 vyskupijų. valdytojų neat
vyko tik koks pustuzinis.

Tuo pat laiku Leopoldvillėje 
savo aštuntuosius mokslo metus 
pradėjo Lovaniumo universitetas, 

Į kuriame studijuoja 632 studen
tai iš 11 Europos ir Afrikos kraš
tų. Lovanium yra katalikų uni
versitetas ir vienintelis Kongo 
valstybėje.

• Apie 140.000 studentų iš mi
sijų kraštų studijuoja Europoje 
ir JAV, bet iš 40.000 tik 7.000 
yra katalikai.

menininkas ir jo menas. Neabe
joju, kad ši krizė paskatino Dagį 
paaiškinti žiūrovui savo nuomonę, 
kas yra menas.

Rimtus ir nuoširdžius esteti
kos ar meninės tiesos ribose esan
čius jieškojimus dauguma priims 
su entuziazmu. Su entuziazmu 
reiktų priimti ir Dagi, kuris at
metęs akademinį realizmą mums 
gausiai pateikia kompoziciškai iš
spręstus, techniškai išbaigtus ir 
išraiškingus formų ir linijų są
skambius, kurie ne tik maloniai 
nuteikia, bet sustabdo ir pamąs
tyti.

Jo tematika Įvairi. Daugumos 
skulptūrų pavadinimai skamba fi
losofiškai, poetiškai ir net žurna
listiškai: Dagys dažnais atvejais 
paaukoja kūno proporcijas kom
pozicijos sąskaiton, atmeta klasi
kinio reljefo principus atsiekti 
stipresniam šviesos - šešėlio žais
mui ir tuo būdu jo formos suda
ro daugiau iliuzinį dekoratyvų 
efektą ir akcentuoja užsibrėžtą 
minti, šiurpiai nuteikia dramatiš
kas reljefas “Pajudėk, mano 
drauge”,-vaizduojąs mirtinai nu
vargusį jautį ir jo mažytį šeimi
ninką iškėlusi botagą .. . Tragiš
ka, žemiška.

Dagys nėra ultramodernus, nes 
jis dar tebejieško grožio, nors jo 
ir nelaiko esminiu kūrinio ele
mentu. Visos jo skulptūros šneka 
žiūrovui paprasta ir nuoširdžia 
šneka. Kaikuriose pasigendame 
grožio, tačiau, paguodos randame 
kūrinio išraiškoje, mintyje, užsi
mojime arba subtiliame humore.

Čia Dagį matome įvairų ir ne
stovint! vietoje. Ankstyvesniuose 
darbuose, kaip “Vidurvasario 
sapnas”, o taip pat ir “Miško gė
lėje” matome jį jieškantį dailiai 
plaukiančių siluetinių linijų są
skambio bendrame ansamblyje. 
Vėlesniuose darbuose “Prisime
nant savo jaunystę”, o ypač “Ap
mąstyme” linija lieka iki maksi
mumo susintetinta, modeliavimo 
detalės atmestos, paliekant tik di
džiąsias mases giliai minčiai ir su
kauptai jėgai pabrėžti. Jo žmogus

Kalėdų pasaka
ROGUČIŲ SKAMBUTIS

HEDWIG KASSER

Tai nebuvo didelė dovana. Ma
žos medinės rogutės stovėjo po 
Kalėdų eglute; senos, bet nauju 
skambučiu papuoštos. Skambutis 
kabėjo priekyje prie traukiamos 
virvės, blizgėjo kaip sidabras ir 
kuklios eglutės žvakutės atsispin
dėjo jame. (Kaimo stalius savo 
vaikučiui išpjaustė malkinių gy
vulėlių ir vežimėli). O Resli matė 
tiktai tą puikų skambuti. Jis jau
tėsi didžiausioj palaimoj. Kalėdų 
senis tai atnešė, nes taip tiktai 
dangiški dalykai galėjo žibėti. 
Resli nutarė Kalėdų seniui pa
dėkoti.

Už kaimo stiebėsi augštas kal
nas Į dangų. Sniego debesys sto
vėjo virš jo ir per šią baltą dangą 
turėjo eiti kelias tiesiog pas Ka
lėdų seni Į šventąjį namą. Tai ne
galėjo būti labai toli-

Berniukas gulėjo atvertom 
akim po namine antklode ir gal
vojo: “Rytoj anksti rytą eisiu tuo 
keliu tempdamas rogutes su 
skambučiu paskui save”?

Kalėdų naktį atsitinka nuosta
biausi dalykai. Skrido angelas 
pro šalį. Jis pažiūrėjo pro langelį 
ir atspėjo miegančio berniuko ke
lionės planus. Angelas atsisėdo 
prie Resli lovos ir mirkčiojo 
linksmai akimis ...

Štai jau tas malkų vežėjų iš
mintas keliukas. O Resli tempia 
juo rogelės. Greitai jis norėjo už
sukti už kampo nuo mamytės ir 
tėvelio žvilgsnio. Tai pavyko vi
sai lengvai. Tie sunkūs mediniai 
batai buvo panašūs į arkliukus, 
kurie patys trypė ir tą mažą rai
teli i kalną nešė. Taip augštai dar 
Resli niekad nebuvo.

Nuo eglės šakos žiūrėjo vove
raitė.

— Kur eini?. . .-
— Pas Kalėdų Senį.
— Tai padovanok man savo ke- I

purę mano šąlantiems vaikams.
— Tą raudoną kepurę? Mamy

tė numezgė ją-
— Kelias pas Kalėdų Senį ei

na per dovanas,—sakė voveraitė.
Resli nedrąsiai nuėmė šiltą ke

puraitę ir žaibo greitumu vove
raitė ją nusinešė.

Toliau Resli pamatė juodą var
ną sniege. ,n?1

— Kur eini?
— Pas Kalėdų Senį.
— Tai atiduok man savo švar

kelį, — kranksėjo varna.
— Aš noriu savo vaikučiams 

lizdą iškloti.
— švarkuti? Mamytė ji man 

numezgė.
Resli dūsaudamas atidavė švar

keli ir didelis paukštis dingo su Į 
juo.

Po pasišiaušusia pušim, kuri 
vieniša priešinosi vėjui ir orui, 
tupėjo kiškis.

— Kur eini? - ......
— Pas Kalėdų Senį.
— Tai atiduok man savo bąl-I 

tas kojines, — sakė kiškis, — aš' 
noriu savo mažuosius papuošti.

— Tas baltas kojinytes? Mamy-i 
tė jas numezgė.

Nuliūdęs Resli atidavė ir savo ' 
i kojines.

— O man batus, — prašė lapė. I 
— Mano vaikučiai galės juose gy
venti.

— Batus? Kaip galima be batų 
Ieiti pas Kalėdų Senį?. /

Lapė nieko nelaukdama, nusi
nešė juos-

Kepuraitė, švarkutis, batai ir 
Į kojinės ... viskas dingo. Kaip 
keista. Resli jautėsi, kad beveik 
galėtų skristi. Ir vis kopė augštyn 
ir augštyn. Jis tvirčiau laikėsi ro
gučių virvės, ir skambutis skam
bėjo raminančiai.

Staiga kalnų stirna užstojo ke
lią ir tarė:

1

LINKSMŲ KALĖDŲ, 
VAIKUČIAI!

Jei iki šiol buvote geri, lai pasi
stenkite nuo Kalėdų būti dar ge
resni!;

—Skambutėli, skambutėli, bim 
bam, ba, atiduok man tą gražų da- 
lyką.

Ir tą skambutį? Argi Resli ne
keliavo padėkoti Kalėdų seniui už 
dovanas? Ar šis kelias eina tik 
per dovanas? Vaikutis atrišo 
skambuti verkdamas.

B a: št?.i... ai’ūčjO kalnų stir
nos. Visas pulkas, didelių ir ma
žų. Visos jos nešiojo sidabrinius 
skambučius, šokinėjo ir skambi
no. Koks didelis džiaugsmas- Ir 
vidury to pulko stovėjo Kalėdų 
Senis, mosikuodamas Reslio ro
gučių skambučiu ir šypsodama
sis pririšo ji vėl prie virvės.

— Dabar laikas padėkoti, — 
galvojo berniukas, bet jau čiuo
žė žemyn į pakalnę, lydimas kal
nų stirnų Jį didelę šviesą ...

Mamytė su šviesa įėjo i kamba
rį. Lauke skambėjo vidurnakčio 
Kalėdų varpai.

Išvertė
žiba Vykintaitė, VIII kl. 
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pavadintas “Aš tave užmušiu” 
yra humoristiškas, bet ir įtikinan
čiai piktas.

Geras ženklas, kad Dagys vis 
daugiau atsisako sausos, geomet
rinės formos, kurią pastebime 
kaikuriose veidų kompozicijose. 
Nors to pobūdžio linija ir patar
nauja asketiškam griežtumui pa
brėžti, tačiau jos nesaikingas nau
dojimas gali nesunkiai nuvesti į 
monotoniją ar net į manierą.

Vėlesniuose jo darbuose mato
me ji atsilaisvinusį ne tik nuo to, 
bet ir dar daugiau tolstantį nuo 
realizmo. Tas labai ryšku jo stam
bioje kompozicijoje “Aš padary
siu”, kuri vaizduoja agitatorių ar 
politikierių prieš rinkimus. Cha
rakteringa, išraiškinga ir ne be. 
ironijos skulptūra.

Gaila, kad nematome daugiau 
panašaus stiliaus darbų kaip pa
trauklus “Mano gyvenimas buvo 
sunkus” ir “Mirtis arti”, kurie 
pasižymi originalia forma, graci
ja, ritmu ir mistika.

Matome Dagį kaip talentingą 
gyvulių vaizduotoją. Jo “Lau
kiant Kalėdų” stirna neabejotinai 
turi daug elegancijos ir charakte
rio. Taip pat ir linksmoka meška 
pavadinta “Man medaus’.

Paroda būtų dar Įspūdingesnė, 
jei tie 69 skulptūros darbai ir 
apie 11 piešinių būtų išstatyti vie
noje didėlėje salėje. Įėjęs žiūro
vas susidaro įspūdį, kad jis dar 
daugiau apsunkina menu per
krautą erdvę. Iškabinti piešiniai 
šaukiasi geresnio apipavidalini
mo. Jie sudaro Įspūdi, lyg pasku
bomis būtų paruošti šiai parodai: 
be rėmų, net nesustiprinti s! ores
niu kartonu. Geriau būtų pieši
nius sugrupuoti vienoje sienoje.

Dagys ne brangininkas. Jo dar
bai nesunkiai galėtų surasti vie
tos ir praturtinti mūsų naujus 
“bangalus”, apartmentus ir kitos 
rūšies pastoges.

Dagys yra Kanados Skulptorių 
Sąjungos ir Colour and Form dai
lininkų draugijos narys.

Paroda atidaryta kasdien išsky
rus sekmadienius ir pirmadienius 
nUo 10 vai. iki 8 vai. vak. 1071 
Bathurst gatvėje netoli Dupont 
sankryžos.

jį

į LINKSMŲ ŠVENČIŲ IR 
LAIMINGŲ NAUJŲ METU 
LIETUVIAMS LINKI

KATALIKŲ LAIDOTUVIŲ NAMAI 
Moderniai įrengti. Ventiliacija.

1498 DUNDAS ST. WEST, TORONTO 
Telefonas LE. 2-5965

RYAN E. ODETTE
LAWRENCE G. ODETTE
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KALĖDŲ IR NAUJŲJŲ METŲ PROGA
BIČIULIUS

Išminčiai iš Rytų pas Kūdikį nor
ft

sv. 
SVEIKINAME VISUS SAVO GERB. 
IR PAŽĮSTAMUS

ALGIS ir IRENA ROPĖ
ROPE CONSTRUCTION CO. LTD.
4 Twyford Road, Toronto

4A

lt Visus narius, jų šeimas, prijaučiančius bičiulius, 

bičiules, visus geros valios tautiečius-tautietes, 

artėjančių ŠV. KALĖDŲ ir NAUJŲ 1962 METŲ proga 

sveikina ir linki visiems geriausios sveikatos, 

laimės, džiaugsmo, ištvermės ir 
nuolatinės Augščiausiojo globos

TORONTO LIETUVIŲ MEDŽIOTOJŲ- 
ŽUKLAUTOJŲ KLUBO VALDYBA

SVEIKINAME VISUS LIETUVIUS SU
ŠV. KALĖDOMIS IR NAUJAISIAIS METAIS

lt

Lietuvių Kredito Kooperatyvas 
"PARAMA"

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

s?

KALĖDŲ ŠVENČIŲ PROGA 

nuoširdžiai sveikiname visus mielus klijentus 

draugus ir laimingų
NAUJŲ METŲ LINKIME

I.G.A. SUPERMARKET
289 Jane St.

STEFA IR JULIUS SINKEVIČIAI

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ IR
B LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ
W MIELIEMS KLIJENTAMS IR PAŽĮSTAMIEMS 
B LINKI

A. BERESNEVIČIUS
VYR. IR MOT. DRABUŽIŲ SIUVĖJAS

1299 Dundas St. W.z Toronto 
(tarp Dovercourt Rd. ir Lisgar St.)

X >J

M GERIAUSI LINKĖJIMAI LIETUVIAMS

ŠVENČIŲ PROGA

LAKEVIEW RESTORANAS
1132 DUNDAS ST. W.z prie Ossington

PAUL ir TONY

c

Mieliems klijentams, prieteliams ir pažįstamiems 
linkiu džiaugsmingų

KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR LAIMINGŲ NAUJŲJŲ METŲ
.antgamtinę būtybę? Juk beveik) 
' visose tautose smilkalai1 buvo 
! skirti tik Dievo ar dievų kultui ir 
i jie visad būdavo naudojami labai 
taupiai. Antai Aleksandro Didžio- 

• jo patarėjas Leonidas, matyda- 
l mas savo mokinį rieškučiomis 
i smilkalus dievams ant altorių pi
lant, įsakė nebūti tokiam neapdai
riam, kol jis dar neužvaldė kraš
tų, kurie juos gamina. Žydai pri
dėdavo žiupsnį smilkalų prie vi
sų rūšių aukų, išskyrus auką už 
nuodėmes. Jie taip pat juos de
gindavo du kartus per dieną ant 
smilkalų altoriaus šventykloje.

Šių dovanų simbolinė reikšmė 
yra tokia aiški, kad visai nenuo
stabu, jog ji buvo teisingai per
prasta pačiuose seniausiuose Baž
nyčios raštuose. Antai jau poetas 

[ Juvencijus pateikė tokią suglaus
tą eilutę: “Jie paaukojo auksą, 
smilkalus ir kvepalų karaliui, Die
vui ir žmogui”. Kiek plačiau šį 
įvykį aptarė šv. Irenėjus: “Jie pa-

Betlėjų ir stenkitės skubiai su
rasti vaikelį, o kai jį surasite, 
grįžkite man pasakyti, idant ir aš 
galėčiau nuvykti jo pagarbinti”.

“Su šiuo patikrinimu jie išvy
ko ir — kas nuostabiausia — 
žvaigždė, kurią jie matė Rytuose, 
ėjo pirm jų iki vietovės, kurioje 
buvo vaikelis, ir virš jos ‘sustojo. 
Tai matydami, jie labai nudžiugo, 
įėję į prakartėlę, jie rado Vai
kelį bei jo motiną Mariją ir atsi
klaupę Jį pagarbino. Paskui jie 
atidarė savo ryšulius ir davė jam 
dovanų: “aukso, smilkalu*ir kve
palų” (Mat. 2, 940). v?

DOVANOS —
SENAS 
PAPROTYS

Taigi, išminčiai atėjo ne 
tuščiomis rankomis, nes rytiečiai 
retai kada lanko vyresniuosius,! 
neįtiekdami jiems dovanų. Jie at
nešė pačių brangiausių savo kraš
to gaminių, nes smilkalai ir kve
palai visad Arabijoje pirmauda-’aukojo kvepalų tam, kuris tu- 
vo. Tiesa, jie būdavo įgabenami rėš mirti, aukso — kurio karalys- 
ir iš kitų kraštų,.- kaip Egipto ir tė nesibaigs, smilkalų — Izraelio 

Dievui, kuris dabar apsireiškia 
■pagonims”.

Kvepalai buvo ypač naudojami 
laidotuvėms. Žydai jais apšlaksty
davo mirusius, egiptiečiai, balza
muodami turtingųjų kūnus, api
pildavo kvepiančiais milteliais 
bei kitokiais kvepalais, išskyrus 
smilkalus.

Aukodami Jėzui pačius geriau
sius savo krašto gaminius išmin
čiai, žinoma, neturėjo galvoje tų 
subtiliu aiškinimu, tačiau švento- 
ji Dvasia, kuri juos ir evangelijos 
užrašinėtoją buvo apšvietusi, gal 
ir norėjo šia perkelta prasme ap
reikšti Kristaus gyvenimo, mir
ties ir amžių įvykius.

Laisvai vertė A. K.

(Atkelta iš 1 psl.)
sios žvaigždės su savo paslaptin
gais keliais, nuostabia ir besikai
taliojančia išvaizda visados jau
dindavo žmogaus vaizduotę. Joms 
net būdavo teikiama pranašiškos 
galios. Jų pasirodymas dažniau
siai būdavo siejamas su blogio 
reiškiniais — didžiulėmis gamtos 
nelaimėmis, katastrofomis, revo
liucijomis ir pan. Atsitiktinais at
vejais jos apreikšdavo kaikurių 
garsenybių gimimą, kaip pvz. 
Ponto karaliaus Mitridato. Romos 

.imperatoriaus Augusto viešpata
vimas taip pat esą buvo apreikš
tas kometos pasirodymu.

Kartais atsitinka, kad šios kla
jūnės žvaigždės keletui mėnesių 

| pradingsta, paskui, žiūrėk, ir vėl 
i išnyra, bet jau kitoje dangaus pu
sėje. Tai, žinoma, žmonėse suža- 

| dina dar didesnę nuostabą. Jeigu 
tad išminčių žvaigždė buvo kome
ta, tai ji negalėjo būti žinomoji 
Halejo kometa, kaip kad vienu 
metu buvo manoma, nes ji buvo 
pasirodžiusi 12 metų prieš mūsų 
erą, vadinasi, žymiai anksčiau nei 
gimė Išganytojas.

ŽYDŲ 
LŪKESČIAI

Žydams Mesijo atėjimas 
reiškė įgyvendinimą Balaamo 
pranašystės: “Kils žvaigždė iš Jo
kūbo ir skeptras iš Izraelio”.

Tiesa, Mesijo atėjimas yra ta-l 
I rytum nepaprastos žvaigždės pa
sirodymas. Betgi čia lengva ir su
klysti, nes žvaigždės pasirodymu! 
gali būti simboliškai išreikštas tik!

B
JULIUS MILIUSAS

MONTROSE BUTCHER & GROCERY

1006 DUNDAS ST. W.z TORONTO 3, ONT.
TEL. 533-9366

Indijos, bet arabai kontroliavo jų 
rinką. Ryšium su šia prekyba į 
kraštą taip pat patekdavo ir ne
maži Kiekiai ir aukso.

Be dovanų išminčiai išreiškė 
1 dar ir savo pagarbą bei ištikimy
bę, prideramą Dievui ir valdovui, 

I nors ištikrųjų tai buvo tik Miko 
paprotys nusilenkti mirtingie
siems pagarbos ženklan, bet šia
me atvejyje dauguma Bažnyčios 

I Tėvų įžiūri tokį pagarbos pareiš- 
' kimą, koks paprastai yra išreiš
kiamas tik vienam Dievui. Argi 

gimimo faktas ar metas. Šio sam-| jiems būtų vertėję eiti tokį ilgą 
protavimo įtakoje kaip tik buvo j kelią pagerbti paprastą žmogų, su 

Jk ir žydų dvasiškiai.
Kokią didžią įtaigą žvaigždės 

TO tūrėjo žydų tautoje, matyti iš pas- 
O kutinio jų patrijotų sukilimo Ha
ft drijano valdymo metais. Tikima, 
ft | kad žydams labai sekęsi, kadangi 
ft * jų vado vardas buvęs Bar-Kokhe- 
ft i ba — žvaigždės Sūnus, 
ag | Ar ši Balaamo pranašystė ir 

jos aiškinimai išminčiams buvo 
ft žinomi? Jeigu jie gyveno Persi- 
ft i joje ar tolimoje mediečių šalyje, 

savaime aišku, nežinojo. Bet jei
gu jie atkeliavo iš arabiškos naba- 
tiečių karalystės, Palestinos kai
mynės, tai galėjo ir žinoti, nes 
šių dviejų kraštų kalbos buvo pa
našios ir jie palaikydavo artimus 
santykius. Bet kaip ten' bebūtų, 
mes neteigiame nei vienaip nei 
kitaip. Tai yra Dievo reikalas. Jis 
šaukdamas juos prie savo Sūnaus 
lopšio, žinojo ir kokiu būdu jiems 
savo valią perteikti.

ERODO 
PABŪGIMAS

Judėjos sostinė buvo ge
rai žinoma ir išminčiams nerei
kėjo jokios žvaigždės, kuri juos į 
ją vestų. Jų atvykimas sujudino 
visą miestą. Erodas, iš savo agen
tų patyręs, kad šie svetimšaliai 
buvo bejiešką kažkokio kito žydų 
karaliaus, pabūgo. Bet jis, kuris 

i išvengė tiek daug pasikėsinimų! 
ir apgaulė bei žiaurumu niekais! 
pavertė daugybę piktų sumahy- 
mų, tuojau pat numatė, kad ir šį 
kartą be didelio vargo atsikratys 
ir šio pastarojo varžovo. Tam 
tikslui jis sušaukė kunigų vyres
niuosius — oficialiuosius religi
nių tradicijų saugotojus ir įstaty
mo žinovus. Tai nebuvo tarybos 
pilnaties posėdis, kurios įtakos ir 
pats Erodas pribijojo ir jos auto
ritetą kiekvienu atveju bandė su
griauti, o tik jo paties parinktų 
jos narių grupė, kuri sugebėtų 
jam pasakyti, kur numatytasis 
Mesijas turėjo gimti. Jie gi, nė 
kiek nedvejodami, atsakė, kad Ju
dėjos Betlėjuje, nes yra parašy
ta: “Ir tu, Betlėjau, Judėjos že
me, tu nesi paskutinysis jos pir- 

§ niaujančiųjų, nes tavyje gims 
Viešpats, kuris valdys mano Izra- 

i elio tautą”. Erodas iškarto sužino
jo, ką jam reikėjo žinoti. Iš pri
gimties ir įpročio nieku nepasiti-

■fa

•z

cr

ft

n

® kis, jis slaptai pasikvietė dar ir 
® išminčius, idant iš ju tiksliai pa-

J0FW

tirtų žvaigždės pasirodymo laiką. 
Juos atleisdamas tarė: “Eikite į

Linksmu Kalėdų švenčiu ir 
laimingų Naujų Metų 

mūsų draugams ir klijentams lietuviams 
nuoširdžiai linkime fa

The Canadian Imperial
Bank of Commerce

ft

ft

E. C. GAMSBY ' R. A. WOOD
ft

Manager Manager ft

Dundas & Bellwoods Ave. College & Grace St.

! kuriuo jie nieko bendro nėra tu- 
; rėję? Ar jų dovanų prigimtis nie
ko nesako apie jų norą pagerbti

Kai debesys kyla horizonte

LINKI

PRANO BARAUSKO
DRAUDIMŲ AGENTŪRA

MIELIEMS SAVO KLIJENTAMS IR BIČIULIAMS

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ IR

LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ

LINKSMU ŠVENTŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ 
LAIMINGU NAUJU METU 
NUOŠIRDŽIAI LINKIME MUSŲ MKLIEMS 
KLIJENTAMS, DRAUGAMS BEI BIČiULfAMS

ATLANTIC RE’TO?ANAS
SAVININKAI

S. J.VALATKOS
(Atkeltą iš 3 psl.) i vis, saugojamas romėno kareivio,

ar mažiau netolimos praeities is- pasinaudodamas matyta karine 
toriją, praeities, surašytos senose I apranga skatino tikinčiuosius į 
nelaimingų epochų knygose, turi I 
prieš savo akis pusės šimtmečio 
kruvinus vaizdus, pradedant 1914 
m. iki dabar ir apgailestauja dėl 
to, kas įvyko, ir dėl to, kas dar 
gali įvykti, paskirai iš mūsų bei 
visam pasauliui. Karo įvykiai ga
li išnaikinti pasaulyje kraštų bei 
žmonių žymes, ypač turint prieš 
akis naujus ir pavojingus naikini
mo ginklus.

Mums paliko gilų įspūdį jau
nystėje skaityti to senovės longo- 
bardų nusiminusio karaliaus De- 
ziderijaus dejonės žodžiai, pama
čiusio Alpėse Karolio Didžiojo 
kariuomenę: “O ferrum, heu fer
rum”. Ką besakyti apie šių laikų 
moderniuosius ginklus?

KOVOTI MALDA
Ačiū Dievui, Mes linkę tikėti, 

kad šie liūdni faktai nepasikartos. 
Ir šią progą, kai viso pasaulio 
spauda apie tai rašo, norėjom pa
naudoti perspėjimui ir viltingam 
paraginimui išmintingai elgtis 
tuos valstybių ir vyriausybių žmo
nes, kurie yra atsakingi už vie
šąjį gyvenimą.

Yra tiesa, kad apaštalas Pau
lius, užbaigdamas savo laišką efe- 
ziečiams rašytą Romoje, kur jis 
tuo metu buvo surakintas belais-

1330 Dundas Street W., Toronto, Ont.

| kovą su dvasiniais priešais, nuro
dydamas jiems atatinkamus gink
lus. Juos išvardinęs, jis gale pa
mini galingiausią ginklą — mal
dą. Štai jo žųdžiai: “Pasiimkite ir 
išganymo šalmą ir Dvasios kalavi
ją,/tai yra Dievo žodį/ melsda- 
mięs visą laiką dvasioje visokia
malda ir prašymu ir, be to budė-’® 

vi“ iž?."r“2 -ž į ®darni visa ištverme maldavime už 
visus šventuosius” /Efez.6,17-18/.

Melskimės ir toliau, kaip šven
tas Paulius mus ragina savo laiš
ko pabaigoje. Melskimės savo tar
pe ir už save bei tuos, kurie išsis
klaidę pasaulyje kuria Bažnyčią 
bei palaiko žmoniją, kuri Jam pri
klauso.

Ypač Mes raginame melstis ku
nigus, pašvęstas Dievui sielas, ne
kaltuosius, kenčiančius. Visi kar-'S? 
tu melskime šviesos ir malonės Į 
Tėvą, kad apšviestų protus ir va
lias tų, kurie yra atsakingi užjau
tų gyvenimą. Melskimės už pačias 
tautas, kad nepasiduotų klaidin
goms tautinėms ambicijoms bei 
žalingoms rungtynėms, ir kad, 
kaip esame raginę Mūsų encikli
koje “Mater et Magistrą”, socia
linis sugyvenimas pasireikštų tie
soje, teisingume ir meilėje ..

Vertė kun. V. Delinikaitis

Tanganyika dėkoja Dievui 
už nepriklausomybę

Gruodžio 9 d. Taganyika tapo 
29-tąja Afrikos nepriklausoma 
valstybe. Nepriklausomas gyve
nimas prasidėjo pamaldomis: kar
dinolas Rugambwa, Bukabos vys
kupas, Taganyikoje. celebravo šv. 
Mišias prieš nepriklausomybės 
paminklo atidarymą. Paminklą 
atidengė Taganyikos min. pirm. 
Julius Nyererę, iš eilės vienuo
liktas katalikas, [vadovaująs Afri
kos nepriklausomų valstybių vy
riausybėms.

Taganyika yra tokio dydžio 
kaip JAV-bių Kalifornija ir Ore
gonas kartu — 362.688 kv. my
lios su 9.500.000 gyventojų. Ka
talikų Taganyikoje yra 1.500.000, 
portestantų 500.000, mahometo
nų per 2.000.000; likusieji — pa
gonys. Rasiniu atžvilgiu 120.000 
azijatų, 23.000 baltųjų; kiti — 
negrai. Katalikus aptarnauja 
1098 kunigai, kurių 248 vietiniai, 
399 broliukai ir 1209 vienuolės. 
Katalikai išlaiko 3000 mokyklų 
su 200.000 mokinių. Mokyklos 
gauna valstybines subsidijas.

Taganyika buvo Vokietijos ko-

lonija Rytų Afrikos vardu nuo 
1800 m.; po I D. karo ji buvo pa
vesta Birtanijai valdyti mandato 
teisėmis; 1946 m. JT patvirtino 
mandatą. Taganyika turi gan ge
rą geležinkelių ir plentų tinklą. 
Ji turtinga mineralais; daugiausia 
pajamų turi iš deimantų. Po to ei
na auksas, švinas, tunkstonas, ak
mens anglys. Taganyikos vidurys 
yra sausa, labai retai gyvenama' 
nlokštuma; tirščiausiai apgyven
tas Indijos vandenyno pakraštys, 
Taganyikos ir Viktorijos Paeže
riai.

SAVININKAI

V. K. BLOCKFA1

S P ARTON 
CLEAN, and LAUNDR.

1232 Kiny SK W.
Telefonas LE. 2-87.15

ŠV. KALĖDŲ IR NAUJŲ METŲ FROG A 

SVEIKINAME SAVO DRAUGUS, KLIJENTUS 

IR- PAŽĮSTAMUS

B A L T I C A
CLEAN, and LAUNDR.

966 Dundas St. W.; 
Telefonas LE. 1-5688

CLEAN-RITE.
CLEANERS and LAUNDERERS

425 JANE STREET, TORONTO • Telefonas RO. 9-7321

*

LINKSMU KALĖDŲ ŠVENČIU 

IR
LAIMINGU NAUJU METŲ 

VISIEMS MuSU DRAUGAMS
IR KLIJENTAMS LINKIME

296 QUEEN ST. WEST, • TORONTO 2-B, ONT. 
TEL. EM. 2-3226

I
i

®
I

KENNEDY 
TRAVEL BUREAU LTD

Savo Draugus Lietuvius 
Kalėdų ir Naujųjų Metų proga 

širdingai sveikiname

Will-Do Cartage 
Baldų pervežimas 

mieste, prieinama kaina.
Visi baldai apdrausti.

Broliai SODONIA1. .

124 GRACE ST., Toronto

Tel. LE. 4-8390

The Toronto Dominion Bank

B. O. BRANSTON

Manager

Dundas - Roncesvalles Ave'.

H. C. STEPHEN
Manager

Dundas - Ossington Ave.

B
T
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VISOS KANADOS LIETUVIŲ JAUNIMO SĄSKRYDIS
Lapkričio 12 d. KLB Kr. Vai- 

dybos posėdyje svarstyti ir nu
spręsti šie svarbūs reikalai:

KLB Krašto Tarybos rinkimai 
nustatyti balandžio 29 d., Atvely
kio sekmadienį. Jiems įvykdyti 
sudaryta ši rinkimų komisija: Jo
nas Adomaitis — pirm., Angelė 
Zubienė — sekr., Domininkas 
Norkeliūnas, Juozas Šiaučiulis ir 
Henrikas Adomonis — nariai.

Ateinantį pavasarį nutarta or
ganizuoti visos Kanados lietuvių 
jaunimo sąskrydį ar kongresą 
bendruomenės mastu ir bendruo
meniniu principu, nieko iš to są
skrydžio neišskiriant ir pritrau
kiant kiek galima daugiau jau
nimo.

Kadangi spauda yra vienas jimus.
svarbiausių lietuvybės ir lietuvis-■ K LB Kr. V-bos daryti žygiai 
kojo bendruomeniškumo ramstis, ryšium su skautų centro užshno- 
palaikytoja ir nešėja, — nutarta jimu prieš pavergtųjų kraštų 
sausio mėnesį paskelbti Spaudos skautus, susilaukė atsakymo, kad

• Š • ’ X • • __ • • • . • • i _ 1 A* ’ 1 X • X 1 * A ■platinimo mėnesiu ir kviesti vi
sas apylinkių valdybas veiksmin
gai prie spaudos platinimo prisi
dėti, o visus tautiečius būtinai 
apsirūpinti spauda. Tuo reikalu 
bus aplinkraštis.

Pasaulio Lietuvių Bendruome
nės Valdybai paskelbus 1962 me
tus Maironio Metais, Kr. V-ba 
nutarė prie išsiuntinėjamo PLB 
Valdybos atsišaukimo prijungti 
savo aplinkraštį, skatinantį apy
linkes, ruošti didžiojo mūsų atgi
mimo pranašo ir dainiaus mmė-

(Iš "Rūda ir Rauda", poezijos iš Lietuvos ir Sibiro)

Vėl Kalėdos. Ir vėl tu namo negrįžai. 
Vėl šiaurė žvarbi ir speiguota — — — 
Tolimos maldyklėlės varpai 
Jau šaukia, turbūt ant rarotų.

Tuoj taškeliai maži, dideli 
Sujuoduos ant kelių, jant takėlių. 
Ir nųdilga per širdį šviesi 
Kalėdų giesmė su varpeliais.

Ir brendi užsimiršęs pusnim 
(Varpai, žvakių šviesos, rarotai). 
Stok! Nė žingsnio! — pažiūri pirmyn: 
Sargybiniai, vielos spygliuotos.

Ir iš lėto gręžies atgalios, 
Vėl zona, šarma apsiklojus, 
Barakas apglėbtas tylos. 
Ant sniego klaupies ir žegnojies.

Ir meldies už visus, už visus
Kas kenčia, kas miršta benamiais — 
O, atgimki, žmogau! Būk šviesus! 
Atgimk, mano tėviškės žeme__

KAS NAUJO KANADOJE?

Pabaltijo skautai ir toliau turi 
teisę palaikyti savo tautiškas or- » 
ganizacijas.

JAV ir Kanados II Kultūros 
kongreso datos nutarta kreiptis į 
organizacinį komitetą, kad kon- w 
gresas būtų Dainų šventės metu, 
nesutampančiu su IX Kanados 
Lietuvių Diena. X

Dėl Traditional Echoes per 
CBC tinklą iš Windsoro nutarta 
daryti žygių, kad ta ar kita forma 
tai būtų palikta kaip buvę. W

Rinkinių laiku tariamasi išleis- 
ti kvieslį, o didžiosioms koloni- 
joms pasirūpinti plakatais, kvie- 
čiančiais tautiečius dalyvauti bal- 
ravimuose. Aptarti ir smulkesni 
klausimai- Sr

KLB KV Informacija

ATĖJUS šv. KALĖDOMS ir NAUJIEMS— 1 9 6 2 - siems M a i r o n i o— METAMS, 
KREIPIAMĖS MINTIMIS IR ŠIRDIMIS | JUS, BROMAI IR SESERYS, PAVERGTOJE TĖVYĖJE IR LAIS
VAJAME PASAULYJE.

MuSU NEGALI PERSKIRTI NEI VANDENYNAI, NEI TOLUMOS, NEI GELEŽINĖ UŽDANGA: 
MUS JUNGIA TA PATI KILMĖ, PASKIRTIS IR DIDYSIS ATSAKINGUMAS — IŠLAIKYTI LIETUVYBĘ 
IR TAUTINĘ MUSŲ KULTŪRĄ, TAUTIŠKAI AUKLĖTI PRIAUGANČIĄSIAS KARTAS IR ATKOVOTI 
Lietuvai nepriklausomybę.

NUOŠIRDŽIAI SVEIKINAME IR DIDŽIAI VERTINAME VISAS PATRIOTINES ORGANIZACI
JAS, LIETUVIŠKOSIOS SPAUDOS REDAKCIJAS BEI LEIDYKLAS, LIETUVIŠKAS PARAPIJAS IR MO
KYKLAS. SU PASIDIDŽIAVIMU IR DĖKINGUMU GĖRIMĖS MŪSŲ RAŠYTOJAIS, DAILININKAIS, 
MUZIKAIS IR MOKSLININKAIS, CHORAIS 3EI MxNO ANSAMBLIAIS, ŠVIETĖJAIS, VISUOMENININ
KAIS IR MECENATAIS BE! RĖMĖJAIS.

SVEIKINAME MŪSŲ BRANGIĄJĄ STUDENTIJĄ BEI VISĄ JAUNIMĄ, IR LABAI NUOSIR 
DŽIAI KVIEČIAME RYŽTINGIAU IR GLAUDŽIAU EITI SU BENDRUOMENE, NENUTRŪKSTANT NUO 
GYVOSIOS LIETUVYBĖS ŠALTINIU.

BROLIAI IR SESERYS! ŠIUO LEMTINGUOJU METU VEIKIME KO AKTYVIAU IR SUTARTI- 
NIAU, GINDAMI LIETUVYBĖS GYVYBĘ! JUNGIAM! BENDRUOMENIŠKO SOLIDARUMO IR GYVOS 
T A UTĮ N ĖS S AMO N ĖS BEI V ALIOS, TĘS Kl M E B E JOK • OS ATVANGOS KOVĄ DĖL MŪSŲ TAUTOS 
LAISVĖS IR LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS! >

Savaitės ivykiai

ONTARIO PROVINCIJOJE , 2 SAVAIČIŲ MAISTO ATSAR-1 
valdžia padidino paramą mokyk- {GAS privalėtų turėti kiekviena ’ 
lų išlaikymui. Iki šiol iš nuosavy-i šeima pagal fed. .valdžios parei-! 
bės mokėtojų pusė gaunamos su- gūnų skatinamą civilinės apsau- 
mos tekdavo mokykloms. Padidi
nus valdžios paramą tikimasi, kad 
mokyklų mokesčiai galės būti su
mažinti.

gos programą. Maistas turėtų bū-, 
ti konservuotas dėžutėse. Atomi-į 
nio karo metu badas gali būti tiek 
pat pavojingas, kaip ir radioak
tyvūs spinduliai.

INDIJOS KARIUOMENĖ, PO INTENSYVAUS BOMBARDAVI- 
MO. ĮSIVERŽĖ Į PORTUGALIJOS KOLOM JAS — GO A. DAMAN 

i IR DIU. Portugalai ten turi 12.000 kariuomenės. Indiečiai prie pa
sienio buvo sutraukę 30.000. Nehru pareiškė, kad kito kelio nebeli
ko, nes diplomatinės derybos nedavė jokių rezultatų. Indijos kariuo- 

| menės vadovybė paskelbė, kad kolonijos administracija veikiai pa
kriko. Tos kolonijos buvo nuo seno valdomos portugalų. Indija, ta
pusi nepriklausoma, nebegalėjo pakęsti portugalų valdžios nedide
liuose plotuose, įsikišusiuose jos teritorijon. JT gen. sekretorius, 

: JAV ir Britanijos vyriausybės ragino Nehru nepradėti karo veiks
mų, tačiau pastarasis svyravęs 3 savaites, pagaliau įsakė kariuo
menei žygiuoti. •—----------------■ --------- ------

JAV PREZ. J. KENNEDY su: vokiečių gen. Heusinger. Buvo 
žmona lankėsi P, Amerikoj: Pu- 
erto-Rico, Venezueloj ir Kolumbi

joj. Visur buvo priimtas su di- 
i tižiausiomis iškilmėmis. Jo kelio- 
' nių tikslas — sustiprinti ryšius, 
sukelti didesni atsparumą komu
nistinei propagandai, paskatinti 

i reformoms ir sustiprinti demo- 
. kratines santvarkas. Venezueloj 
■jis labai stipriai pasisakė prieš 
i diktatūrą.

JAV VALST. SEKR. D. RUSK 
po Atlanto S-gos konferencijos 
Europoj nuskrido pas Ispanijos

• Franco, su kuriuo turėjo labai 
' draugišką pasikalbėjimą.

CHRUŠČIOVAS GRASINA vi
sų kolchozų vadovams, kad jie dėl

FEDERACINIO PARLAMEN
TO sesija Otavoje prasidės sausio 
18 d. Min. pirm, išsireiškė, kad 
tai paskutinė sesija prieš rinki
mus.

150.000 KALĖDŲ eglučių par
duota Meksikai už $140.000. Mek
sikoje medelių kirtimas yra įsta- 
Lvmu uždraustas.

ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIS A I KRIMINALISTŲ SINDIKATUI i 
Hamilton ragina kviečių provmci-,Ontario prov. tirti sudaryta ko-: 
jas auginti daugiau kviečių. Anks- misija, kuri savo darbą jau pra- j 
čiau ūkininkai nežinojo kur kvie- dėjo. Komisija sudaryta liberalų j 
čių dėti, gi šiais metais nebeuž-ivad0 Wintermever reikalavimu, i 
tenka eksportui. I •

SU GEROS VALIOS PAREIŠKIMU VISIEM ŽMONĖM Ontario provincijos vyriausybe 
Hon. J. P. Robarts. Q.C.. min. pirmininkas

Hon. J. Yaremko, Q.C., prov. sekretorius ir pilietybės ministeris

CIVILINĖS APSAUGOS 
pirmoji laida jau baigė 6 savaičių 
apmokymo kursą. Iš visoje Kana
doje užsiregistravusių 20.396 sa
vanorių 1100 dėl įvairių priežas
čių iškrito. Sekantis 6 savaičių 
kursas bus pradėtas sausio mėn.

NEDARBO PAVOJUS KANA
DOJE nemažėja. DuPont b-vės 
pirm., kalbėdamas Toronte, pa
reiškė nuomonę, kad prie dabar
tinės ekonominės santvarkos be
darbių skaičius kas metai didės. 
Praėjusią žiemą esą net 11% vi
sų dirbančiųjų neturėjo darbo. 
Ateinančių 5 metų laikotarpyje 
nedirbančių skaičius galįs pakilti 
net iki 25%. Kanados darbo jė
ga yra 6V2 milijono.

AUTOMOBILIŲ APDRAUDA 
Ontario prov. pakelta net 20%. 
Dėl to kyla daug nepasitenkini
mų. nes nukenčia tie vairuotojai.

50 McGILL UNIVERSITETO ! 
PROFESORIŲ pasiuntė min. pir-l 
min. J. Diefenbakeriui laišką, ku-i 
riame smerkia jo vedamą užsienio 
ir karinę politiką. Tai daugiausia

J. Ragauskas 
beprotnamyje

Gautomis iš Vilniaus žiniomis 
kunigas Jonas Ragauskas, išėjėsi 
iš Bažnvčios ir 1 V

{paskirtas po atidaus tyrinėjimo. 
{ Bolševikai jau seniai kėlė triukš- 
{mą, bet dabar kai gen. Heusinger 
; lankėsi Amerikoje, Sov. Sąjunga 
pareikalavo jį išduoti kaip karo 

{nusikaltėli. Nei JAV, nei kitos 
[valstybės šito reikalavimo nepai- 
i so, nes generolas naciu nebuvo ir 
į nėra nusikaltęs.

KETURIOS VALSTYBĖS: Ai- 
irija, Salvadoras, Malajai ir Tai- 
; landija pasiūlė JT pareikšti naują 
; protestą prieš raudonąją Kiniją 
{ dėl Tibeto krašto okupavimo. Ti- 
Jbeto žmonės, kaip ir visur bol
ševikiškoj okupacijoj, neturi jo- 
: kiu asmeninių laisvių ii’ teisių, 

IZRAELIO TEISIAMAS Eich- 
i ūkio nepasisekimų bus metami iš {panas .iau susilaukė sprendimo: 
partijos. Pats konstatuoja, kad;^a^as ir bus baudžiamas mirties 
rusu miestuose trūksta mėsos.: bausme. Jo advokatas padavę ape- 
Vieton šieno ir avižų jis reikalam 'liaciją aūgsciausiam teismui. Jei 
ja auginti kukurūzus, cukrinius! patvirtins bausmę bus _uodamas 
runkelius ir pupas. Į pasigailėjimo prašymas valstybes

DIKTATO- i nusikaltimus žydų tautai, žmoniš- 
RIUS TITO leidžia savo> amati-: kumu j, karo nuostatams .Teismas 
mnknms prie arte- išsprendė teigiamai advokatų kla

j įimbenurovių su sąlyga, kad vie- klausimą: ar turi teisę Izraelio 
: noj bendrovėj nebūtų oaugiau 5 teismas spręsti Eichnlano bylą? 
: asmenų. Tokių bendrovių jau yra ’Į’eisės mokslas po šios bylos ir 
116.000 vienetų su 149.000 as- Niurnbergo teismo turės peržiū- 

j Hienų. j rėti savo kaikuriuos ligi šiol bu-
IŠ KETURIU DIDŽIŲJŲ VA- vusius pagrindus.

KARIEČIŲ MINISTERIŲ susiti-; RAUDONOJI KINIJA nepri- 
ikimo paiškėjo: derėtis su rusais!imta į JT. Balsavo prieš 48. už 

’,.Uji: amerikiečiai pritaria; 37. Kiti susilaikė. Sovietų atsto-

\ Paverduįu Seimo lietuvis paskatas 
vyskupupilnatis posėdžiavo spalio 18-20: - . .. 7 T . . . . ,

d d Paryžiuje ir gruodžio 11-12 ' Popiežius Jonas XXIII paskyrė nori britai; amerikiečiai pritaria; 37. Kiti susilaikė. Sovietų atsto- 
!d.d' Niujorke. Seimo delegacijos { monsinjorą Karoli Salatką Grand vokiečiai buvo priešv bet po Aden-{vas po balsavime pasakė: “kitais

SIRIJOJE PO ATSISKYRIMO 
{ NUO EGIPTO Įvyko parla- 

___ __ _ ;ka yra 42 m. amžiaus, kunigu įr tvirtina, kad ir taip jau per-jmento rinkimai. Laimėjokonser- 
bruodžFo'16 d/buvo metinė su-;Įšventintas 1945 m. Pradžios mo-jdaug nusileista. Tik tiek išsiderė-: vatoriai, kurie palaiko Sirijos ne

Siku k rni™ aplankė Italijos. Kipro. Turkijos. Rapids JAV vyskupo ordinaro į ąUerio pasimatymo su Kennedy.] metais” 
r Karinę punuKą. iai uaugiausia -. .... * ? Britanijos, Šveicarijos. Danijos. ^Jan Babcock vyskupu pagelbi-.irgj pritaria: prieš derybas stovi:
taikos” šalininkų šauksmas, ku- PareiS4 ir nuėjęs pas komunis- §vef}jjos Norvegijos ir Vokieti- nmku-augziliaru. Mons. K. Salat- De.Gaulle. Jis nepasitiki Maskva;

riems nepatinka užimama Kana-: tus dirbti antireliginės propagan-! jos vadovaujančius politikus, 
dos pozicija Berlyno, Kongo ir ki-; dos, .susirgo proto liga ir atsidū- i r 
tais tarptautiniais klausimais. . i rė psichiatrinėje ligoninėje. Be^ kaktis nuo Žmogaus Teisių dėklą-1 baigė Grand Rapids, kun. jo iš Prancūzijos, kad ji nesiprie-; priklausomybę. Komunistai ir 

i dievvbės propagandai buv. kuni- racijos paskelbimo, kuri buvo pri- seminariją —- Grand Rapids mies-įx- TĄW — D—♦ X x \ v . - . * to oncrctncniiinciiic mnlrcliic ___
šins. jei JAV ir Britanijos amba-! Nasserio šalininkai nebuvo prie 
sadoriai tirs Maskvos pozicijas.

JT KARIUOMENĖ Konge bai- 
, . r“ Al ni • t k- 1948 0 gia nugalėti Combe vadovaujamą

. bet. matyt.' eme tris pranešimus: apie Bazny- {Apwiinanumi u te, Kur iy4« gavo. Kalangos kariuomenę. Britai mė-
jjam nelengva buvo iš kunigo pasi- čios padėtį, informacijos suvals-; yeenciaio laipsnj. nuri raibą ue»-; . o sustaijdyti ta kara bet Vaka- 
• daryti ateizmo “profesorium”,; tybinimą ir žmogaus teisių visuo-'te ku^j/eiB.inarJj°į’ buvo.v- sk”' rai suskilo, nes JAV/Kanada ir 

ORGANIZUOJAMI ESKIMŲ {nes minėtos knygos 476-477 psl. tini paneigimą. Specialus nutari- P° sekretorių, klebonu, kat. ad- su tuQ nesutik0. čombė krei- 
JAUNUOLIAI, kurie po* 2 i rašo: “Po daugelio metų nuo pas- mas buvo primtas dėl apsispren- ^okaju gudos kapelionu, vice-f p^. popiežių, prez. Kennedy ir 

metų apmokymo galėtų Įsijungti kutinių mišių atlaikymo ir dabar j dimo teisės paneigimo Centro ir kancleriu ir pagaliau t.apo vysku- Vt dnl torn Qiictahdvmn hpf hp 
į Kanados ekonominį ir kultūrinį dar kartais naktimis pabundu, sa-:R. Europos tautoms. Buvo priim-; Pu- Tai pirmas maginus JAV lie 
gyvenimą. Norima juos apgyven- votiško košmaro kankinamas, pa- į ta ir deklaracija, kad naujoji ko-1tuvis, pakeltas į vyskupus, 
dinti didesniuose miestuose.

KANADOS EKSPORTAS KU- gas J. Ragauskas yra parašęs kny- 
BON per pirmus 8 š.m. mėnesius gą “Ite, missa ėst”. Toje knygo- 
siekė net $20 mil. Per tą patį lai-‘ je jis puola Dievą, Bažnyčią ir 
ką praėjusiais metais eksportuota kiekvieną religiją, bet. i 
Kubon tik už $6Vfe mil.

te, augštesniuosius mokslus — 
Vašingtono katalikų un-te. Kano
nų teisės mokslus gilino Romos

rinkimu prileisti.
KUBOS DIKTATORIUI

CASTRO pasiskelbus mark- 
sistu-leninistu. JAV tarėsi su ki
tomis Amerikos valstybėmis, ku
rios įeina į Amerikos Valstybių

* Organizaciją, ir nusprendė šaukti 
’ posėdi svarstyti Kubos klausimo.

kt. dėl karo sustabdymo, bet be 
pasekmių. Indija pagrasino, jei' - b svarstoma. ■■„r<.sU. taikai 
hue dabartinis karas svarstoma, grėsmė laiKai

........... V Si’r politinei Amerikos valstybių- - _ _ Ar užrakei savo bičiuliui** i Konge, ji savo kariuomene is. — - - --- -- ---
’. šis prisi-ikeitė komunistinio sąmokslo Pa-. prenumerata metams naujiems Kongo atšauks.

skaitytojams tik $3. Žiūrėk pla
čiau 11 psl. MENĖS vienas viršininkų ra

imta JT 1948. XII. 10. Ta proga 
Seimas, keliant žmogaus teisių pa- f 
dėtį pavergtuose kraštuose, pri-j

vousko Košmaro KanKinamas. pa- la ir neKiaracija, Kaa naujoji ko- i 
sapnuoju, kad aš jau nebetikintis; munistų partijos programa nepa- i 

'žmogus, laikau mišias” . ...............
pažinimas rodo, kad kun. J. Ra- grindų pasauliui užgrobti. Be to.PUSANTRO MILIJONO

KANADIEČIŲ serga įvairio-; gauskui sunku buvo persiskirti su Šeimas įspėjo vadovaujančius Va
rais širdies ligomis. Nors gydyto- Bažnyčia ir stoti į kovą prieš Die- {karų asmenis, kad betkokia min-

- - - - ir politinei Amerikos valstybių
nepriklausomvbei”. šis pasiūly- 

ATLANTO S-GOS KARU.O- K“b°S

kurie mažiausia turi nelaimiu, jai jau įstengia padaryti įvairias į va. kuri reikalauja kraštutinės i tis susiartinimui š. Atlanto S-gos ,
Siūloma apdraudą padaryti priva
lomą. Xcapsid r audusių mokestis

širdies operacijas, tačiau beveik proto jėgų įtampos. Tokia itam-iir Varšuvos Pakto dalyvių yra į K' 
kas antras miršta dėl įvairių šir- pa persunki, tad ir palaužia žmo-: priešinga teisei, teisingumui ir! Sr 
Hiac naoraiavimin . ?cvAiVata \ I Vakarų tarptautiniams įsipareigo* i

nai

Toronto lietuvius sveikina

Neturėdami galimybės aplankyti visus mūsų Bičiulius, Visuo- 
meninius Bendradarbius, Gimines ir Pažįstamus asmeniškais svei-

•osėdžiuose apsilankė ir žodį. kinimais. prašome priimti mūsų širdingiausius linkėjimus ŠV. KA- 
LtDV lr ""w 1962 METV »*•«• *• be"aru būd”-

>nių asmenų. (2 JONAS ir MARIA F. YOKUBYNAI

IAUJAS LLK
PREZIDIUMAS

ietuvos Laisvės Komitetas kas 
ai perrenka savo valdžią. Per
buvo išrinkta lapkričio pra-

>je. šiemet buvo perinkta
odžio 4, Pirmininku perrink- 
V. Sidzikauskas, sekretorium
ir. A. Trimakas, iždininku — 
Brakas.

Lkiksan;: šv. Kalėdų ir laimingų Naujų Metų linki 
visiems parengimų organizatoriams ir dalyvavusiems bei 
rėmėjams.

"OLYMPIA" ORKESTRO VEDĖJAS

Albinas Ripkevičius

EUROPOS BENDRAJAI
R INK AI vokiečiai siūlo: steig- 

i ir savarankiškai veikianti gen. 
sekretorių su būstine Paryžiuje 
ir jam pavesti rūpintis politiniu 
apjungimu; vyriausybių galvų nu
tarimus priimti daugumos bal
ais: daugumos nutarimu veikti 
po trijų sekančių metų, ir eiti 
orio be nd ros gynybos ir užs. r. 
tvarkymo; Bendrosios Rinkos na
riai yra kartu ir politinio vieneto 
nariais; vardas turėtų būti pakeis
tas į Europos Tautų Uniją. Ang
liškai — Union of European 
People — UEP. Prancūzai siūlo 
Europos Federaciją.

"TŽ" neišeis
talėdinę savaitę. Pirmasis 
i2 m. nr. išeis sausio 4 d., 
\ irtadieni po N. Metų. 
‘Ibimus. korespondencijas, 
įnešimus ir kitus raštus, 
rtus tam nr. prašome at- 
sti redakcijai iki š. m.
radžio 27 d.

šventų Kolėdų oroga sveikinu visas klijcntes ir linkiu j£ 
laimingų Naujų 1962 Metų. jg

275 Windermere Avenue, 
RO. 2-6220 

Sav. Ir. Morkūnienė

Lėktuvai?, 
komunistams

• 1JAV bando sutrukdyti Britani
jos sprausminių lėktuvų parda
vimą komunistinei Kinijai. JAV 
prikišama, kad jos parduoda lėk
tuvus Jugoslavijai, į tą priekaiš
tą valstybės sekret. D. Rusk atsa
kė. kad Jugoslavija nepriklausan
ti sovietų blokui ir dažnai nepri- 
taria Sov. Sąjungos vedamai li- 

g į nijai. Pasak jo. komunistai n^-;U 
naikina savo draugus, neprita-
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DAUG DŽIAUGSMO ŠV. KALĖDŲ SULAUKUS 

IR LAIMINGŲ ATEINANČIŲ METŲ

MIELIEMS KLIJENTAMS, BENDRADARBIAMS IR 

VISIEMS TORONTO LIETUVIAMS LINKI

Lietuvių spaustuvė

SAVO MIELUOSIUS KLIJENTUS IR DRAUGUS
ŠV. KALĖDŲ IR
NAUJŲJŲ 1962 METŲ PROGA
SVEIKINU LINKĖDAMAS SĖKMĖS

JONAS V. MARGIS, Phrn B
"MARGIS DRUGS"

408 Roncesvalles Ave.z kampas Howard Park Avė. 
Telefonas LE. 5-1944, Toronto, Ontario

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ
IR SĖKMINGŲ 1962 METŲ 
LINKIME SAVO MALONIEMS KLIJENTAMS 
PRIETELIAMS IR VISIEMS PAŽYSTAMIEMS

BALTIC EXPORTING CO
S. ir A. KALUZAI

849 College Street, Toronto

LINKSMŲ KALĖDŲ 
IR LAIMINGŲ 
NAUJU METU 
KLIJENTAMS 
LINKI

Europietiškos duonos gamintojai — 
klauskite visose maisto krautuvėse.

2 FRASER AVE., 
TORONTO. 

Tel. LE. 6-1196.

MIELUS KLIJENTUS SVEIKINU

g ŠV. KALĖDŲ IR NAUJŲ METŲ PROGA

WALTER BARBER SHOP

874 College Street, Toronto

NIUJORKAS
įspūdžių 

fragmento i Salante ja A ar kėtiūnaite

VILNIUS KULTŪROS IR
KNYGŲ 
PASAULYJE

i MUZ. VYT. KERBEUS ’Argentinos 
Lietuvių Balse” spausdina lietuvių 
liaudies dainų gaidas, skirtas mūsų 
jauniesiems pianistams.

PROF. RAPHAEL SEALEY, an
glas. kurio žmona lietuvaitė, gruod
žio 27 d. Čikagoje, Jaunimo Centre. 

J lietuviškai skaitys paskaitą iš lietu-
5 IŠLEIDŽIA SU LINKĖJIMAIS ik* moderniška, net Ir staliukai Po’ “ŽMONIŠKUMO DOKŲMENTAF. tautosakos srities.

• R»t tai Hilui '' )rv.K.r i “Neringos” eitu Literatu kavinė, esan-itokiu pavadinimu Vokietijoj iš spau- DAlL.Ą.dKURAUSKO<iu; kūriniai
retas momentas. Bet iiš greitai bai- li visiMtai prie Katedros ir toje pat dos išėjo knyga Il-ąja papildyta laida buvo išstatyti 22-roje metinėje Fine

giasi Skirstomės o tasai mielas šiau- v^toje> kur ir anksčiau buvo to paties Joje yra skyrius apie lietuvių parodytą Arts parodoje, kuri įvyko Visual ArtVėl Vilniuje toro ’ėniškiu Senelis ’man spaudžia ranka 'ardo kavinė, tik dabar ji dvigubai di- žmoniškumą Rytprūsių vokiečiams, ku- Center. Čikagoje nuo gruodžio 1 iki
. k visų vardu linki laimingai sugrįžti.‘desnė. moderniškai įrengta ir su mu- ne po karo bado verčiami keliavo i<20 d.drduaii ii* bažistdrtlū I re‘kalin«a ir mums čia, “113 vakarais- ■ i Lietuvą jieškoti maisto ir jo tiek gau-; PR. NAUJOKAITIS, Liet. Rašytojų

m isitiiunę jog te- Pripratus prie amerikietiško tempo, davę, kad ne tik patys prasnnaitinda- dr-jos vicepirmininkas išrinktas pir-
Vilniuje atsiradau po dvieju valam nai, Amerikoje, esi dar reikalingesnė, valgyklose, atrodo, merginos aptarnau yę. bet pasmešdavę ir savo badaujan- mininku vietoje mirusio J.. Tysliavos.

dų, prieš tai dar trijose vietose susto- — sako Jisai.
jusi Švenčionyse. 1

Sugrįžusi Vilniun iš tėviškės, jau gomis teko ar tai viešbutyje, ar te
pradėjau jausti, kiek dar daug nore- gatvėje, ar net į namus apsilankyti paties staliuko^

mažai man bu- pas daugeli kitų vilniečių, kurie visą : - . . .. . e e __ ...r_____ _ _
I savo gyvenimą pasiliko “ištikimi Vii-! 1)3 labai rimtai» nei nt«^p^, hėi pa- pasirodė scerioje LB metiniame pareiv 

mano valandos niui”, kaip jie •išsireiškia.:X“^’-;..- dėkoja, nei nėkiek nesilanksto prieš oime C1kagoje, B. Pakšto salėje.
Gal tai savotiška užuomina tiems, valgytoją, kaip tai daroma Amerikoje. j___ __________ ______ ___ ____ _

centras Įsteigtas lapkričio 25 d. Čika- geisti Niujorke surinkta $465,10 au-

SKANESNIS { ^LAISVĖS KOVŲ MUZĖJUS. Čika-Į
Bet, kaip ten bebūtų, man atrodė, goje yra gavęs iš Lietuvos gen. konsu-

ja perlėtai. Tai pastebėjo ir mano kai- čioms šeimoms. Naują valdybą norima sudaryti Los
Be šio būrelio, dar ir kitomis pro- mynės, ekskursantės iš Niujorko, kai SOL. A. BRAZIS naujai statomoje Angeles mieste. Dabar rengiamasi ko

tai vieną rytą atsitiktinai teko susėsti Čikagoje operoje “Aida” atliks Etic- respondenciniams rinkimams. Be to, 
_ . pijos karaliaus Amonatro vaidmenį. šiuo metu vienas didžiausių v-bos rū-

Be to, jos sako, kad padavėjos dir- SOL. V. STANKIENĖ pirmą kartą Pesčių — sutelkti pinigų literatūrinei 
metinei dr-jos premijai.

ALG. KEZIO, SJ ir B. MARKAI- 
LIETUVIŲ EVANGELIKU spaudos

kų.
ALF. VAMBUTO kūrinys “Trys sa

kalai”, laimėjęs Liet. Mokytojų s-gos

čiau pamatyti ir kiek 
vo belikę laiko.

Nors ir ligi šiolei
buvo tiesiog perkrautos įspūdžiais, tai
dabar visko dar pagausėjo. kurie nelikę “ištikimi”, pabėgo iš jo,. EUROPOJE MAISTAS

Be žmonių, dar norėjau daugiau pa- išsidangino į svetimus kraštus, bet nie- 
matyti ir paties Vilniaus. Bet kad gi kas to nei piktu žodžiu neminėjo, nei 
to pamatymo būtų užtekę! Buvau spe- • darė tikrų priekaištų. . .. “ - - ; o-— <• i.i u- > %-
cialiai atsivežusi filmo aparata ir spal-' MnucT lAJiįvizTT > kad maistas Vilniuje, ir bendrai Euro- io, Daužvardžio du didelio formato Premiją, skirtas mokyklinio amžiaus
votus filmus. Vilnius man buvo puikus };M0KSLIN W^ - -
taikinys su jo architektūros pamink- Vieną vakarą prie Lenino aikštės su- koje. Ypač daug skanesnis kumpis, o pilv ouva^viiuą.. nooi? uaiidah %
lais, aikštėmis, gatvėmis ir gatvelė- tinku kalbininką profesorių Balčikoni, ką jau bekalbėti apie lietuvišką kumpį Abu pakabinti Jaunimo Namų didžio . «’A- l” koly"AILA. 19be< m.
mis, Rasų kapais, priemiesčiais, ku- Pasakoja jisai, kad gyvenąsi .mokslinki- ir lašinius! (Buvau jais pavaišinta pas j0j salėj. minos 70 metu amžiaus sukakti Jis
riuose dabar auga nauji kvartalai. kų namuose čia pat netoliese ir kviečia tokius pažįstamus, kurie ką tik buvo KOMP. VL.

Per visą laiką daugiausia bendravau i kurią nors dieną jį aplankyti. Girdi, grįžę iš Žemaitijos, praleidę atostogas fortepijonui “Velniuko šokis 
»••••• • • . ..................... • . i?_    1  * i _ V • < • _ . ' 4 Airttr. ) 4- 1* • .1 - . ' _ _ * 1 1 1 _. . - IT- —su vilniečiais, jaunesniais, mano am

žiaus ir vyresniais, su kuriais vieno
kiu ar kitokiu laikotarpiu Vilniuje 
anksčiau teko susitikti darbe, studijų 
suole ar kitaip.

PAS BUVUSI GIMNAZIJOS 
DIREKTORIŲ

Ypač nuoširdų sutikimą man suren
gė vilniečių būrelis pas buvusi ma
no gimnazijos direktorių Marceliną 
šikšnį.

pavaišinsiąs medumi, kurį jo bitės su
rinko iš Gedimino kalne augančių lie
pų. Sakėsi turįs dešimt avilių.

Gaila, kad mokslininko neradau na
mie tą dieną, kai buvau užbėgusi — jis 
buvo kalbotyros reikalais išvykęs į 
Dūkštą;

Tie mokslininkų namai pastatyti bu
vusioje Lukiškių aikštėje, netoli upės, 
maždaug toje pačioje vietoje, kur ka- ■

poje, yra daug skanesnis nei Ameri- dai 1. Višinskio paveikslus: Algirdą j jaunimui renkamas * Draugo” spaustu- 
prie Maskvos ir Lucko suvažavimą. į

minės 70 metų amžiaus sukakti. Jis 
JAKUBĖNO kurinvs dėst0 University of Notre Dame, In- 

gruodžio^*?”“ m- išleistas jo veikalas 
! pas t ė v us). Be to, ; skanesni ir kiauši- 8 d. buvo atliktas muzikos drjos kon- B1Wl0-ral)h-v of H>dro^el;\ .
niai, net pamidorai ir bulvės visiškai certe, De Paul universiteto salėje. Či- Į. DR- °- LABANAUSKAITĖ pakvies- 
kitokios. Ypač keista, kad bulvės nu-dagoje. | *a ‘‘Prailg0” korespondente JT vietoj
rungia Ameriką, kuri juk laikoma bttl- VYT. SIRVYDAS •‘Vienybėje” rašo: J Pijusios į “Vienybę” S. Narkėliū- 
vių tėvyne. • {“Tarptautinę knygų parodą Vokietijos• w .
vavv m augia vvi ta Frankfurte aprašydamas, Londono- SILPNAME KŪNE... šitokiu pa-
MANE KLAUSIA KELIO “Times” literatūros priedo bendradar- vadmimu dr J- 1 runskio knygą, 133 

Iš aparatų, kuriais buvau apsikrovu- bis pasakoja: One of the many sur- -osi- kišeninio formato išleido Imma- 
si galėjo pažinti, jog esu “turistė”, prises is a book on curious pioneer culata spaustuvė Putname. Veikalas 
Šiaip gi visur, kur nei filmavau, nei Latvian Čiurlionis, pubished this ?^irtas ^S°nįąms ir senesnio amžiausllACX£.Vt<4 v*^ vvjv pavlujv VAVWJVy nUA XX. C* t X-. c? ▼ * AJUVT A VA A A V AUA AAVUAiJ, *'***'-’ • v . .< . , . . •

daise sekmadieniais būdavo karveliu fotografavau, niekuo negalėjau išsi-Jyear in Vilna and shown on one of , zm£!Je^s.- :£Lkiąs Avasin?s PaSU0«7s-
duoti, kad būčiau kokia svetima. Nei several Soviet stands’. Na, ir plauks ST. SANTVARAS atvirame laiške 
mano drabužiai, nei apavas, kad ir ši anglų spaudos “antelė”, nežiūrint Rytojui Pulgiui Andriušiui skundžia- 
amerikoniški, kuo nors ypatinga nesi- mūsų “Lituanus” žurnalo pastangų S1: “Atidarų langų” poezijos rinkinio 
skyrė nuo kitų. : vėliausiame numeryje nušviesti anglo • k-0ĮeSomsJr bičiuliams išsiunčiau apie

Net juokas ima, kai pagalvoju, kad -amerikiečiams, kas Čiurlionis būva”, p. egz- Mažindami savo gerą išauklė- 
ne vienas ir mane palaikė sena vilnie- “VIENYBĖS” deimantinio numerio neniekindami bičiulystės ryšių, 
te, kai, prisimenu, per tas dvi savai- laida, kaip buvo pageidavęs jos a.a. zin()ma- galėtum drąsiai tikėtis, kad 
tęs buvimo Vilniuje mane bent kelio- I redaktorius J. Tysliava, išeisianti 1962 ’ knygas gavusių atsilieps nors pa- 
lika asmenų yra paklausę kelio. Dau- m. pradžioje, o vasario mėnesį —- Įvyk- j Prastu ir P^Siu pakvitavimo atviruku, 
giausia, žinoma, klausė kelio į Univer- siąs tradicinis “Vienybės” koncertas, j Tikėk man, mielas Pulgi, tokių manda- 
magą — universalinę krautuvę, kur Ta proga numatomas ir “Vienybės” Sumo atvirukų, tokių dailių laiškų, iki 
po vienu stogu galima-daug ko nusi- bendradarbių suvažiavimas. šiol aš gavau tik 21. Kur dingo dau-
pirkti, tai, maždaug, kaip amerikoniš- DAIL. VL. VIJEIKIO vadovaujama ?/au n^u šimtas mano siuntinių, ar 
ki “department stores”. spaustuvė Čikagoj ruošia spaudai vai- _Pas*ekė adresatus, ar nepasiekė

(Dar juokingiau buvo, kai ir Mask- kams spalvavimo leidinį. j as ir po dvejų metų neturiu jokių ži-
voje du praeiviai mane klausė kelio: __________ _ _ _ ... ______ ; nių ...
vienas i teatrą, kurį buvau mačiusi KL NIGAlkšTYTĖS SAPIEGAITĖS

i prieš valandą, o antras į muzikos kon- minių, kita — prie duonos, konservų, KAPAS. Pietų Lankashyro, Britanijoj, 
servatoriją, kurią buvau mačiusi prieš saldumynų ir kt. pakraštyje yra nedidelis Widnes mies.

penkiolika minučių). Pasižiūrėjus į prekės kainą, kasi- kuriame nuo senų laikų yra at-
ninkei reikia pasakyti kiek kokio daik- koloniją. Ten yra palaidota ku- 

t PERKANTIS ŠIO BEI TO to nori pirkti. Ji skaitliukais sumušaj nigaikštytėMariją Sapiegaitė. Jos ka- 
Krąutuvėse neteko pirkti nieko sumą ir ją apmokėjęs gauni kvitelį. Pas'Jra miestelio dalyje, kuri vadiną- 

stainbaus. Daugiausia tekdavo raikšti- Tą kvitelį padųodi tarnautojui, kuris maarb\varth. Tenai yra nedidelė baž-
2 __ __________... tas prękes atsveria ir išduoda. ! nyčia, statyta prieš 400 metų. Ją sta-

Visiškai prie viešbučio buvo krautu- Atskirai pardavinėjami vaisvande- katalikai, šiandien ji priklauso ang- 
vė, kuri vadinosi “Gastronomas”, ro- niai, kurių net atskiras stalas yra pirk-; likonams. Bažnyčios rūsyje palaidota 

seniau mūsų vadinto “žaliojo * tis namo neštis, o kitas — tenai pat : ^unRaikščių Bold giminė ir kartu 
Straliaus” kavinės vietoje ar šalia jos.; išgerti. Atskira vieta yra ir alkoholi- ^^n*. ^aP^e»aitė. Jos palaikai sudėti 
Viduje švaru, maisto produktai, kaip j niams gėrimams, o ant sienos pakabin- stikliniame karste — balzamuoti. Pa- 

e Knf.nnn; - i v imtąjį, sūris, mėsa, žuvis ir kt.. iš- tame lape merginos garsinasi, kad jų; minkiinės lentos ilgame įraše parašy- 
. . . us>. .......................J dėlioti iš vidaus šaldomose vitrinose, brigada specializuojasi greitam patar- ta: ‘Atminti Marijai princesei, Sąpie-

14 tas navime. ! gos dukteriai ir pono Petro Patten
ap.: Ant sienų įrengti Įvairūs automatai.; Ęoid iš Boldo įpėdinei, Lankasterio 

Išbandžiau syki degtukų automatą.
— vieną kapeiką iškrito dėžutė, 
ga- (Bus daugiau)

ir bendrai paukščių turgus.
Priešais namus, skersai gatvę yraJisai, kaip gyveno, taip ir tebegyve- . rnesais namus, sxersai gatvę yra 

Š na savo namely Žvėryne, Kęstučio 27.1 >ren^a a,kštel* su kmynais ir ro- 
i Viena vakara tenai susimeta vilnie-: dos. fontanu. Patys namai yra kebu 

Učiai ir surengia vaišes - pasikalbame' augstų ir su hftu. \irsum namų yra 
@ ! apie gyvenimą ir pažįstamus abiejuose Pastatytas bokštas, sakoma, del gražu-
sg ; čiąi ir surengia vaišes —

. *1^ • Uf/AV T VA&AAA&U

i kontinentuose.
l Į Pradžioje jie mane pasveikina ir ap- 

: dnvannia. Dierktnrini tarus trumna

mo. Bent statant taip buvę manyta, 
tačiau šiuo metu vilniečiams tas bokš
tas nepatinka, kaip ir didžiulis “Perga- 

j lės” kino pastatas ar grandioziški, bet 
liTtuviška^uosta.'Jau jLiš^i^atk^i menki Seležinkelio
vusi, girdi, tegu keliauja toliau. Karš-U 
tai bučuojamės. Iš tikrųjų, kaip se-• A. , .. .. .. - . .
niai besimatėme. Kiekvienas turi ko patinka naujieji muzikos rūmai Anta- 
papasakoti, paklausti. i ka.ln> Je (,man J’e kazkuo P"mine Al,st’

Sėdžiu iš kairės savo buvusiam di- ^os parlamento rumus T ienoje).
rektoriui. Man iš dešinės vienas ma-' jįl\TGOS” KAVINĖ 
no buvusių mokytojų. Direktorius pa- • jį VIEŠBUTIS 
sakoja apie savo kūrybą, apie tai, kaip -

JSg ijam sekasi gyventi, sulaukus gilaus! Iš naujai pastatytųjų man patiko 
amžiaus. Jis dabar jau eina 87 metus, “Neringos” kavinė ir viešbutis, kuria- 
bet jokiu būdu jam tiek neduotum. į me aš per tas dvi savaites daugiausia 

! Jis dar pakankama' stiprus ir. ro- ir prisilaikiau.
, dos. mažai skiriasi nuo anų dienų (jau Abudu yra suprojektuoti ir pastatyti . . . ... . Drodllktu
kur- v*; lobdavn iannn liptiivin nrrhitektii ir inžinierių. *

dovanoja. Dierktoriui tarus trumpą 
žodi, viena vilniečių apjuosia mane j

- i stoties rūmai.
se. Tačiau teko girdėti, kad vilniečiams

kalnyje (man jie kažkuo priminė Aust-

:5 bus dvidešimt metų), kai ji tekdavo jaunų lietuvių architektų ir inžinierių, 
matyti gimnazijoje ar klasėje dėstanti ; Pastatų išorėje nieko budingo nema- 
algebrą. Net ir tą pati išsireiškimą tyti, bet jų vidaus Įrengime jausti, d 

: “aškuta” (sutrumpintai ir skubiai ta-' kaip dabar modernus vakarietiškas į Į
riant “Aišku tai”/ tebevartoja. į lengvumas ir patogumas sujungtas su 

Turbūt niekados nepamiršiu mažy-Į.............
$5 čio Įvykio, giliai pasilikusio mano at-

mintyje. Kai tik pamačiau jį šįvakar,
; taip ir vėl prisiminė. O buvo taip: iš-
šaukia jisai mane sykį prie lentos ir

^3 užduoda kažkokį uždavinį. Aš rašau,
sprendžiu, nekažin kaip man sekasi.;

11- x -*i • j i x ... x ' - •! »įauje $; lietuviškais dekoratyviniais motyvais. .

kiti Vilniaus gyventojai bei lankytojai i !5 ?n.*au? v**™
mėgsta “Neringos” kavine, kurioje, P^131’ ka?P A^nenkoje hk 
nors kainos ir nežemos vietos ivgiu. skirtumas, jog ne taip smarkiai 

t • sviestoseį žmonių pilna, o ypač savaitgaliais.
Dienos metu “Neringoje” galima

Tada jisai man dar padeda, ir aš jau pietauti dvejopai — didžiojoje salėje
“Gastronome” veikia dvi kasos 

viena prie mėsos, pieno ir žuvies
laiminga, kad viskas tvarkoje, tik lau- yra duodami standartiniai kelių rusių 
kiu jau, kada leis grįžti į suolą. Bet pietūs, kurių kaina šiek tiek per rubli, 
pabaigai jis dar mane klausia: o kitoje salėje galima pasirinkti iš pla-

— Sakyk, aškuta, Narkėliūnaite. o taus meniu, kuris atspausdintas ištisa 
kas tai yrą minus du? knygute.

Klausimas buvo visiškai netikėtas. Nežinau, kiek kaštuotų vienam, nes 
ir nieko nepagalvojusi aš ir drožiu: viena niekados nevalgiau, bet, prisi- 

_. Minus du, pone direktoriau, tai menu, kai vis keliese valgydavom pie- 
lyra, tai reiškia, dukart neateiti i kla- tus (įskaitant mineralinį vandenį ir

J. E. Punkris ir J. A. Krasauskas

į Gerbiamus mūsų parduotuvės klijentus
> KALĖDŲ ŠVENČIŲ ir NAUJŲ METŲ proga 
į nuoširdžiausiai sveikina su geriausiais

linkėjimais Jums dėkingi

Parkside Meat Market M
335 RONCESVALLES AVE.Z Toronto ® Tel. LE. !

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ir 

LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ 

LINKI LIETUVIAMS

DAN RAY SHOE STORE
SCOTT McHALE ir kitų žymių firmų 
avalynės krautuvė visai šeimai

1229 DUNDAS STREET WEST, TORONTO

se (į gimnaziją). konjaką su vynu) pietų sąskaita būda->
— Fu, aškuta. N’arkėliūnaite, sėsk, vo arti penkiolikos rublių. Niujorke,; 

nieko nemoki! — taria jis man. man rodos, tas pats kaštuotų bent dvi-
Tas įvykis gimnazijoje, prisimenu, gubai tiek doleriais.

prigijo kaip anekdotas. kttoqp vat pvIkT
Bet pykti man nebuvo ko, tekdavo 1 USE V A LG Y KLOSE 

j tik skaniai pasijuokti. Ir šį mažytį at-■ Kitur yra pigiau. Pavyzdžiui, nesyki 
sitikimėlį prisiminusi, visada pagalvo- yra tekę valgyti kavinėje, esančioje 
davau. jau už tėvynės ribų būdama, pakeliui į “Vilniaus” (anksčiau vadin- 
kažin, kaip sekasi Marcelinui šikšniui, tą “George”) viešbuti. Rodos, “Rūtos” 
galvodama apie jį su meile ir pagarba, valgykla tenai yra buvusi senesniais 

c t laikais.
PRISIMENAME SAVO Tenai švaru ir maistas neblogas, bet

; DIREKTORIŲ j nepalyginsi su “Neringa”, kurioje vis- J
Pasirodo, didžiuma vilniečių, kurie 

yra jo buvę mokiniai (o tokių yra tik
rai daug), savo buvusį direktorių labai 
nuoširdžiai prisimena. Kai prieš porą 
metų buvo jo 85 metų amžiaus sukak
tis, pas ji susirinko tiek daug jo bu-; 
vusių auklėtinių, kad net nebuvo kur 
sutilpti jo kukliame namelyje.

Lietuviškai visuomenei jisai yra pa- 
žįstamas ir kaip rašytojas ir kaip ai- 
gebros vadovėlių autorius. Dailiojoje

Mėsos gaminių krautuvės vitrina Vilniuje

grafijoje ir princo Eustace Sapiegos iš 
Dereczyn žmonai iš Lietuvos Didžio- 

rsios Kunigaikštijos . .. gimusiai 1795 
m. rugpjūčio 4 d., ištekėjusiai 1822 
m. gruodžio 21 (i. ir mirusiai 1324 m. 
gruodžio 16 d.”

j SOUTINE PAVEIKSLAS KAIP DO- 
i VANA. Pasak “Daily News” kolumnis* 
' tęs Inez Robb, viena milijonierė Niu
jorke užėjusi į grožio salioną plaukų

: sudėti. Plaukų šukuotojas kalbėjo 
meną ir pasisakė matęs vienos meno

• galerijos lange jam labai patinkantį 
. talentingo jauno menininko, kiltu 
; šio iš Lietuvos, Soutine paveikslą. 
:“Ar tikrai tamstai tas paveikslas pa- 
' tinka?” - paklausiusi klijentė ... Ga- 
! vusi užtikrinimą, prieš palikdama sa- 
lioną paskambinusi tai meno galerijai, 
kuri jai iš anksto buvo gerai pažįsta-

: ma, paprašiusi paimti iš lango Soutine 
paveikslą, supakuoti ir atsiųsti jai su
dėjusiam plaukus vyrui kaip dovaną. 
“Beje, kiek tai kainuos?”

Į — 60 000 dol.
i — Prašau užrašyti i mano saskai- 
jlą...

IR RAMYBĖ ŽEMĖJE
GEROS VALIOS ŽMONĖMS"

® DŽIUGIŲ ŠV. KALĖDŲ IR
W SĖKMINGŲ NAUJŲ METŲ 

VISIEMS KLIJENTAMS IR PAŽĮSTAMIEMS LINKI

ED. KONDRATAS
VYR. IR MOT. DRABUŽIŲ SIUVĖJAS

'1113 Dundas St. W., Toronto ;
(prie Lietuvių Namu)
Telefonai: LE. 31-5454 ir LE. 4-6643

SVEIKINAME VISUS LIETUVIUS

SV. KALĖDŲ IR NAUJŲJŲ METŲ PROGĄ

Turner and Porter Ltd
FUNERAL HOME
436 RONCESVALLES AVENUE 
TORONTO

■ “Pilėnų kunigaikštis” savo metu yra 
buvęs labai populiarus mūsų vaidin- 
tojų repertuare. Neseniai išėjo jo kū- 
rybos ■ rinktinė. ■. ’ ’ • Į

Iš jo algebros vadovėlių, man ro- 
dos. mokėsi ištisos kartos.

& JIS BUVO MUMS
SIMBOLIS

Mums, buvusiems jo mokiniams. 
Šikšnys Vilniuje buvo tartum lietu- i 
viškumo ir stiprybės simbolis, užtat ir 
suprantamas, prisimenu, buvo vilnie-} 

įjS čių įtūžimas, kai, vos tik lietuviams 
•įS atėjus į Vilnių ir jį perėmus. Marceli- 
H nas šikšnys iš gimnazijos direktoriaus 
® pareigų buvo atleistas ir pakeistas į 

kitu.
įS Tuo metu, paskutinėje gimnazijos 

klasėje būdama ir bendradarbiaudama 
g amžiųje”, prisimenu, buvau spe -
K daliai parašiusi apie jį reportažą, ku- j;

ris, tiesa, pasirodė dienraščio pusią-1 
piuose, bet buvo nusagstytas baltom I 
dėmėm. Tai reiškė, kad tas vietas, ku- 

m rias cenzūra išmetė, laikraštis paliko 
baltas. O cenzūros, atrodo, buvo ne- 

gj mažai pasidarbuota, žmonės, kurie prlk 
sidėjo prie to. kad mūsų direktorius 
būtų nušalintas nuo pareigų, turėjo 

K priemonių ir apsisaugoti, kad skaitau-1 
k? tieji nesužinotų, kaip vilniečiai dėl ši- 

tokio švietimo įstaigų vadovybės ges- 
to jautėsi ir kaip jautėsi patsai Mar- 
relinas šikšnys.

Vių žodžiu grožio esmėje glūdi žmonijos išganymo tobula tiesa. 
7^ Beveik prieš dvidešimt amžių dangiškų jų pasiuntiniu 
paskelbta piemenėliams per pirmąsias Kalėdas, ji buvo kertiniu 
akmeniu, ant kurio žmogus stengėsi pastatyti savo tikėjimo rūmą.
Metų tėkmėje žiaurūs tironijos viesulai daužė jo fasadą, 
stengdamiesi išrauti juos iš žmogaus mirtingos širdies 

šye itų gelmių ir juos pakeisti komunistinės nelaisvės grandinėmis ir jungu.
Pat ariamas netikėlių, nekenčiamas dvasios, vargdienių ir plakamas tamsių neapykantos 

jėgų, žmogus stovėjo nepalaužtas, stipriai tikėdamas į krikščioniškuosius visų 
lai. xs ir žmonijos kilnumo principus.

Šiandien, kaip niekados anksčiau, yra puolama ši Kalėdų tieSd ir tiems, 
ktiį A gyvena laisvėje yra paskirtas Dievo gynimo skydas.

Todėl pažvelkime j savo širdis ir sustiprėkime, nes kiekviena mintimi, kiekvienu 
vžd<|įia ir kiekvienu savo veiksmu mes paspartinsime tironijos piktybinio auglio 

sur. Akinimą savo viduje ir padėsime įgyvendinti taiką geros valios žmonių tąipe.
Aš, kaip Denison Mines Limited Prezidentas, visų mūsų valdininkų, direktorių 

ir dirbančių jų vardu, siunčiu jums mūsų nuoširdžiausius linkėjimus džiaugsmingų 
Kalėdų bei laimingų, turtingų ir taikingų Naujų jų Metų.

Stfphen B. Romam
President
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DIDYSIS NERIMAS
D r. P r. Ga i d a movi č i a u s na u j a kny g a

JUOZAS GIRNIUS ' ” • :'

Šį rudenį sulaukėme naujos 
kun. dr. Prano Gaidamavičiaus 
(Gaidos) knygos, pavadintos “Di
džiuoju nerimu”. Tai Nekalto 
Prasidėjimo Seserų Put name. 
Conn., leidyklos Immaculata lei-j (Pėnsees, 586 fragmentas). Pana- 
dinys, turįs 298 psl. ir kainuojąs šiai ir kun. dr. Pr. Gaidamavičius 
$2,50. Knygai dailų aplanką, sim- randa, kad, nors savo reikšmę 
boiizuojantį aukštyn veržimąsi, turi ir loginiai Dievo įrodymai, 
sukūrė Vytautas Jonynas. Be to, ir širdies balsas, šaukiąs Dievop, 
knyga papuošta dailininkų J. Da-į tačiau “ir abu drauge neteikia to- 
gio, A. Mončio (du kūriniai), M. i kios šviesos, kurioje išnyktų visi 
K. Čiurlionio ir E. Barlacho kū- abejonių šešėliai" (ten pat). Pagal 
rinių nuotraukomis, vaizdingai i tai religinis nerimas tam tikra 
Įvedančiomis į knygos atskiras prasme turi būti pripažįstamas ne 
dalis i.jų yra penkios). Knygą au- vieno kurio momento, o viso gy- 
torius dedikavo savo tėvams venimo dalyku. Iš a n t ros p uses, 

kaip tikdėl to pats religinis neri
mas įprasminamas, žvelgiant į jį 
kaip į santykį su Tuo, kuris ne
leidžia žmogui nurimti kasdieny
bėje ir šaukia jį į save.

Religinio nerimo temą autorius 
Išbokštasis žmogus”, svarsto penkiose dalyse. Pirmo

joje dalyje autorius atskleidžia, 
jog religinio nerimo galutinis pa
grindas yra tai, “kad žmogus tėra 
nepakankama, fragmentinė būtis, 
kuri stiebiasi savo pilnatin” (21

visiškai nebūtų šviesos, žmogus , 
veikiai neturėtų vilties; užtat 
yra ne tik teisinga, bet ir naudin-h 
ga, kad Dievas liktų iš dalies pa-Į į 
sislėpęs ir iš dalies atsiskleidęs” ; ■

Iceina, kun. St. Yla, kun. A. Balti-’tezė nevestų nuosekliai į pasą-
nis, kun.V? Bagdanavičius ir kiti), moninį fatalizmą (vienus Die- $•
kurie taip pat vienur ar kitur yra vas apsprendė sau priimlia pa- > X M
lietę žmogaus religinę tikrovę. In-' sąmone, kitus pasmerkė ne- 
telektualinio dialogo mūsuose priimliai pasąmonei” — galėtų s?
stoka nėra būdinga tik šiai kny- būti tariama). Neišmanydamas te- 
gai, ji aplamai būdinga visiems ologijos, baiminuosi šnekėti, bet w 
mūsų autoriams. Todėl, tai minė- drįstu bent klausti, ar, užuot pa- & 
darni, ir nelaikome jokiu prie- sąmonės “gemlinio priimtumo”, S 
kaištu asmeniškai šios knygos nebūtų buvę tiksliau atsiremti 
autoriui. Šiaip kun. dr. Pr. Gaida- tradicine teologijos doktrina — 
mavičius itin linkęs savo minties 
kelyje remtis įvairiais autoriais 
ir jų veikalų citatomis Net gal 
būtų galima kelti klausimą, ar ne 
be reikalo jis kartais pats save 
užgožia. Pajėgdamas savarankiš
kai mąstyti, jis galėtų daugiau 

! įsipareigoti sau pačiam negu
tiems.IĮH|_____  ... .____ ___ . .

I Eilinėje recenzijoje netenka jieškojo Dievo, o dainavo ištikimy-; W 
leistis i atskirų autoriaus tezių žemei. Kai ką buvo beklaidiną 
kritinį svarstymą. Apskritai kny- sęni religiniai jo poezijos įvaiz- 
gos pagrindinės tezės yra išmąsty- j džiai, tai R. M. Rilke laiškuose 
tos ir nuosaikios. Tik poroje vie-j įsakmiai įspėjo jiems neteikti te- gfc 
tų susidūriau su esmingesniais > ologinės prasmės. Lygiai per ti- 
“suabejojimais”. Pirma, tai auto- ^rai F Nietzsches psichinis susir-1 gr 
riaus intuicijos samprata, pagal 
kurią intuicija “eina tiesiai į da
lyką, tarsi prasiskverbdama pro 
storas daiktų sienas” (34 psl ). 
Nevisi yra laimingi rasti tokią 
intuiciją. Prie tokių nelaimingųjų 
turiu prisiskirti ir save patį. Ypa-

malonės doktrina.
Faktinio pobūdžio teigimuose 

pastebėjau tik vieną klaidingą 
teigimą. Tai teigimas, kad R. M. 
Rilke “niekad nesiskyrė su savo 
Dievu, visą laiką gyvendamas Jo 
ilgesiu" (64 psl.l. Šis teigimas nė
ra teisingas, nes paskutiniuose 
savo kūriniuose R. M. Rilke nebe-

SV. KALĖDŲ IR NAUJŲJŲ METŲ PROGA 
SVEIKINAME DALININKUS IR NAMŲ LANKYTOJUS

LIETUVIŲ NAMAI
Toronto, Ont., Tel. LE. 3-3027

Lietuviška baldu dirbtuvė
EAST UPHOLSTERING

iviiuj uvuinavv ou v v

Knygos įžanginis žodis duotas ir 
angliškai (The Great Unrest). 
Toks metrikinis knygos aprašas: 
. "Didysis nerimas” yra trečioji 
kun. dr. Pr. Gaidamavičiaus kny
ga . Pirmoji j o knyga. išė j usi 1951 
m., buvo —*■*
Joje autorius analizavo benamį 
žmogų, išblokštą iš savosios tau
tos ir tėvynės, bet drauge kreipė 
savo žvilgį į esminę žmogaus be- 
namybę žemėje ir tą pagrindinę 
viltį, kurios “namai” yra amžiny- psl.). Šis stiebimasis pilnatin visą 
beje. Po trejų metų, 1954 m., iš- žmogaus būtį persunkia “nenuga- 
ėjo antroji kun. dr. Pr, Gaidama- Įima nostalgija”, visose srityse 
vičiaus knyga "Milžinas, didvyris verčiančia siekti atitinkamų tie- 
ir šventasis”, vaizdavusi kelius, sos (minties polėkis), gėrio (valios 
kuriais žmogus jieško savęs įpras- polėkis) ir grožio (kūrybos polė- 
minimo. Pagaliau šie metai atne- kis) idealų, 
šė trečią kun. dr. Pr. Gaidamavi- Antrojoje dalyje rodoma, kaip 
čiaus knygą “Didįjį nerimą”, nu-i visų idealų siekimu iš tiesų sie- 
šviečiantį žmogaus religinę pri- kiama Nelygstamosios Pilnaties, 
gimti. Per dešimtį metų viešumai kaip visų nerimo pavidalų pagrin- 
paskelbti trys veikalai autorių iš-fdą sudaro “nerimas Dievop”. Ar 
kelia į pačius produktyviausius vienur jis pasireiškia “ilgesiu, pa
mušų šio meto katalikiškosios. sigedimu, kažko stokojimu”, ar 
minties atstovus ir pastato jį šalia kitur — “kančia, prasmės jieško- 
jau iš ankščiau (dar iš Lietuvos) jimu, tuštuma, benamybe”, lygiai 
visiems pažįstamųjų mūsų mąsty- visur tai yra “švelnesnis ar dyges- ja F. Nietzschės ir A. Gide pa- Antroj vietoj stabtelėjau ties ■ nĮ0’.Kaa netruKus pnreiKtų ru- | IM 
tojų A. Maceinos ir kun. Št. Ylos J nis akstinas, lenkiąs Dievop” (92 vyzdžiais. Absoliutini Dievo neigi- sakiniais, kur autorius, remdama-j S §
Kaip ir šie du mąstytojai, kun.; psl.). Ir būtent, autorius pabrėžia, mą žmogiškosios laisvės vardan sjs p. Wustu (dilaus krikščioniško ” 
dr. Pr. Gaidamavičius yra apdo- tai nėra tik abstraktus “filosofų -- - ’ T " ‘ '
vanotas savybėmis, įgalinančio- Dievo” klausimas, o jieškojimas ateistiniu 
mis savo mintimi pasiekti plačias “gyvojo Dievo, kuriame būtų ga-

Dievo radimas yra tas “išsipil
dymas”, kuriam skirta knygos 
ketvirtoji dalis. Joje gausu pavyz
džių, kaip Dievą rado žymieji kon
vertitai. būtent J. Maritain.su 
žmona, H. Bergson, G. Marcei, G. 
Papini, P. Claudel ir kiti. Iš lie
tuvių konvertitų nupiešiamas 
prof. J. Gravroko, Vytauto Di
džiojo universiteto buvusio rekto
riaus, kelias į Dievą. Gal būtų bu
vę pravartu paanalizuoti ir antrą 
m ūsų konvertitą — Įžymų ji Ka
nados pedagogą prof. A. •Ramū- 
ną-Paplauską.

Kaip galimas Dievo radimas, 
taip galimas ir jo "praradimas". 
analizuojamas knygos penktojoje 
baigiamoje dalyje. Religinis neri
mas gali būti užslopinamas “pra
puolimu kasdienybėje” bei vadi
namuoju “išsiblaškymu”, “išimti
niu parsidavimu augštesnėm ver
tybėm’’, pagaliau dvasiniu tingu-

girnas priskirtas jo ateistiniam 
užsikirtimui. Savojoj Nietzsches, 
monografijoj K. Jaspers, pats bu-1 
vęs psichiatras, kol pasidarė filo
sofu, daug sudėtingiau analizavo 
Nietzsches ligą.

__  _ Beversdamas knygos pabaigoje 
Čiai tektų pavydėti (žinoma, ne- įdėtą vardų rodyklę dar susidū- 
piktai) tokios intuicijos, kuri “tar-' ' ’"
si vienu šviesos šuoliu suvokia bū
tį ir pakyla iki absoliutinės Bū
ties” (ten pat). Jei tokia intuicija i 
būtų žmogui duota, ar apskritai 
religinis nerimas netektu pagrin- - -—, - - ----- ,
do'.’ Jei galėtume “tarsi vienu (atrodo, ir kūrinys). Matyti, pirma 
šviesos šuoliu” pakilti į Dievą J planuota įdėti H. Šalkausko kūri- 
tai nebetektų jį su autoriumi va-įni» 0 paskui apsispręsta už E. 
dinti “slėpininguoju Dievu” (De- Barlachą. Būtų buvę geriau pa- 
us abseonditus). Be abejo, auto- i silikti prie H. Šalkausko, nes ta- 
rius intuicijos žodžiu mano ma-|4a visos iliustracijos būtu buvu- 

,vu„111 uvh-,11 Lin-u žiau. negu man atrodė beteigias sios savųjų dailininkų. Kiek esuŲUCU! . lll*s«-:cituotaisfai& sakiniais Bet t fvį. mates H. Šalkausko kūriniu, jismu, nuvedančiu į religini abejin- cnuotaisia^ sakir ai Bet tar v - .... nnmatvtaiam ęV ’riJn:

MIELUS KLIJENTUS IR BIČIULIUS 

NUOŠIRDŽIAI SVEIKINAME 

ŠV. KALĖDŲ IR NAUJŲ METŲ PROGA

SAVININKAI

riau su vienu korektūriniu klausi
mu. Vardų rodiklėje nurodyta i 
H. Šalkausko (spė j u. Australijoje 
gyvenančio grafiko) pavardę 226- 
tame puslapyje yra ne H. Šal
kausko, o E. Barlacho pavardė

NUOŠIRDŽIAUSIUS SVEIKINIMUS
KALĖDŲ ŠVENTĖMS IR
GERIAUSIUS LINKĖJIMUS NAUJIEMS METAMS 
MUSU KLIJENTAMS LIETUVIAMS

SIUNČIA

gūnią “raippal Ullįinis polls' jau filosofinei fotui- W tikęs numatytajam skyriui I
gali būti ūžia ūžiama s neigimo už- C1JOS klausimo diskusijai, nebe t . * . . . Į
sikirtimu, kaip autorius iliuštruo- PaPrastal recenzijai. LinKju knygai tokio pasiseki-•
ja F. Nietzsches ir A. Gide pa- Antroj vietoj stabtelėjau ties i m0’. kad netrukus prireiktų ru-;

jjam leidimui turėčiau ir viena g
autorius analizuoja J. P Sartre'o sugestiją. Autorius gana išsamiai ;g

i egzistencializmu Jausm0 ir aanaus zoazio vokiečių analizavo įvairius konvertitus, ku- j 5^ 
“Kraštutinis Dievo praradimo fiioso^u, nevisada lygiai kri-: rie rado kelią i katalikybę. Lygiai įIlUb bdVU 111111111111 pdolCKLl pidU.ldo 8J VUJV U1UVU, 1S.L11 idlllC UULU gd" 1X138111111115 DicVO UI dl dulIUO .y. i it, • • v • * n i , - \ ‘ J t ° \

skaitytojų mases. Tai yra sugebė-iUrnas nerimo išsipildymas” (85 laiptas ” — nihilizmas, prarandasįkalbėjo apie gel-.butų įdomu (ir temai reikšminga)j w 
jimas religijos filosofijos klausi- psl.). Tai jieškojimas, kuris visą ne tik Dievą, bet ir visus tiks- i1?1™ ?smens priimlumą Dievui. paanalizuoti ir tuos, kurie paliko
mus susieti su moraliniais (šios žmogų įtempia taip, kad autoriaus i lūs. Bet kadangi negali būti nu- ̂ utorlus aPeI1^°Ja 1 .patini kad katalikybę. Tarp jų sakysime,
dienos terminu tariant, ‘‘egzisten-; pavyzdžiu, žinomasis filosofas rimstama betikslvbės tuštumoje, zm°gaus apsisprendimą lemia yra ir visų ‘’egzistencializmų
ciniais ') žmogaus- rūpesčiais ir Jacques Maritain “net ant kam- vėl iš naujo iškyla nerimas, kuris Praainin^as M. Heidegger, ir “ni-
juos išdėstyti visiems prieinama bario grindų vartėsi dejuodamas, ir kraštutiniame Dievo praradime
, ,, , , j v • . • • • j • , • ..t , . i . j rTi • i a. 1 ' • / -i • « . . '%* t* , •

DELICATESSEN and BAKERY

361 Roncesvalles Avenue, Toronto, Ont.

LINKSMŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR 
GERIAUSIO PASISEKIMO
NAUJIEMS METAMS
MuSU MIELIEMS KLIJENTAMS LINKIME

THE OLD COUNTRY SHOP
nevien svarstanti sąmonė, bet ir hilizmo tvaike” (paskutiniosios 

i pasąmonė, kurioje glūdi žmogaus dalies baigiamajame skirsnelyje);kalba — sklandžiai ir vaizdingai, kol pagaliau atrado Tiesa katali-f “liudija radimo galimybe ir ne- ’ Pasąmone. Kurioje giuai žmogaus aaiies oaigiamajame sKirsneiyje)
■ ■ ’ z.., --------- ‘ tiesiogiai šaukiasi išsi pildvmo bei gelminis.priimtumas bei pareng- minimoji prancūze S. deBeauvoir. W

kadangi tačiau, nors loginiai i tokios tikrovės, kurioje prasideda >tis a,r nepriimlumas Dievo miste- šios pastarosios prieš porą ar tre-^
• - ............. • ■ 1............................  - į njai (232 psL). Būtent: "jei zmo- jetą metų paskelbtoji jaunystes !w

i guje gelminis priimlumas yra pa- autobiografija kaip tik būdingai ■ 
i kankamai jautrus. Dievo misteri- atskleidžia kelią, kuriuo ji jauny- Į M 
•jos priėmimas būna Tarytum ra- stės svajonę pasidaryti'karmeli-į 
; vaimingas; jei betgi yra nejau- te vėliau pakeitė ateizmu. amži- j W 

nybę skelbiančiu “prakeikimu”; 1 
moningą apsisprendimą už Die- Tiesa, šių pastarųjų atvejų kelia-; 
va” (ten pat). Nelaikyčiau galima muosius klausimus šiek tiek ir į 
neigti, kad Dievo radime mintis dabar autorius užsimena H. Lax--%jįf 
sutinka su valia, pažinimas su ap- ness atveju, bet nepakankamai,^ 
sisprendimu. Bet kilo man klausi- nes netvarkingas gyvenimas ne-į, 
mas. ar aplamai būtų galima kai- buvo veiksniu, sakysime, M. Hei-:g| 
bėti ir apie apsisprendimą, jei jiideggeriui atsisakyti katalikybės 
nulemtų pasąmonė. Juk tikrą-;ir apskritai teizmo.

_______ _ au.a n oa- ia prasme apsisprendimas im-i “Didžiajam nerimui" tepasise-į s4 
balsas turi savo reikšmę” (112 prometėjinis maištas prieš Dievą, vais rašytojais, kaip L" Andrieku- Pakuoja ne savaimingą paklusi- ka galimai giliau mus suneramin-j |
psl.). Aiškiai jaučiamas autoriaus ir likiminė baimė (pasibaisėjimas \ mi. V. Mačerniu. M. Pečkauskai- apsisprendimui, o savo pa- ti iš kasdieninio nemąstymo į gi- |
polinkis remtis paskaline “pasi- savoTikimu bei gresiančia nebūti- te. Be abejo, nemažiau vertingai e.s sąmoningą sprendimą. Trum- lesni dvasmj rūpesti savimi pa-
slėpusio Dievo” (Deus abseondi- i mi), ir įvairių dievų kūrimas., būtų buvę galima pasinaudoti A. Pa^ tariaJ}t. baiminčiausi. ar P. į ciais ir Tuo. į kuri nukreiptas mū- g
tus) samprata, kurią pats Blaise Šiuos visus nerimo dramos pavi- Nyka-Nyliūnu teigimo religinei Wusto "gelminio priimlumo i sų sielos gilusis ilgesys. 
Pascal buvo išreiškęs: “Jei iš vi--dalus autorius iliustruoja įvairių Įtampai, o A. Škėma — neigimo 
so nebūtų tamsos, žmbgus visiš- rašytojų bei kitų autorių pavyz- religinei Įtampai. Niekur nejun-; 
kai nejaustų savo sugedimo; o jei t džiais. giami savieji mąstytojai (A. Ma-

’Šias autoriaus dovanas teigiamai i kybėje” (66-67 psl.). 
liudija ir paskutinė jo knyga.* I .
brandi savo mintimis ir sklandi: Dievo Įrodymai teikia “pakanka-i pilnatis ir kur kenčiantis nerimas 
savo žodžiu. t mai šviesos Įsitikinti Jo buvimu", j tampa dinaminio pamilimo bei ža-

"Didysis nerimas., yra veikalas.; vis dėlto “už viso šio tikrumo sly-: vesio nerimu” (284 psl.). . . . .- , .
religijos filosofiją siejąs su religi-; pi gundymo bei abejonės galimy-j Mestas scheminis žvilgsnis į40S priėmimas buna tarytum Sa
jos psichologija. Didysis nerimas į bė” (110-111 psl.), taireliginis ne- Į knygos tėkmę, regis, savaime ro-1, , -• br H -
yra tas, kuris kreipiasi į pačią Ne- rimas išsiskleidžia “nerimo dra- do veikalo aktualumą visiems, truS- -la sunkumai. Kliudą są- 
iygstamąją Būti. Tai. autoriaus ma”, analizuojama trečiojoje da- ypačiai jaunimui. Šiek tiek inte- 
žodžiais tariant, “nerimas Diė-jlyje. Užuot buvęs “tiesiai skrie- lektuališkai išprususiems skaity- 
vop", kurio Įvairius pavidalus ir į jaučių ereliu”, religinis polėkis tojams veikalas yra lengvai priėi- 
analizuoja ši knyga. Psichologi-; tampa “vidaus drama, kurios pa-i namas, ypdč dėl to. kad autorius 
nei žmogaus religinio nerimo ana- grindą sudaro nuginkluojančio į mažiau leidžiasi į filosofines ar 
ližei autorius teikia ir filosofinę matematinio tikrumo stoka ir ir-į apskritai teorines analizes, o la- 
prasmę. rasdamas (man regis, vi- racionali Įcentrinė asmens jėga.: biau operuoja konkrečiais pavyz- 
sai pagrįstai), jog “Dievo klausi- atremta į asmeninę laisvę” (115- džiais, daugiausia semiamais iš 
me ir loginiai Įrodymai, ir širdies 116 psl.). Todėl yra įmanomas ir;literatūros. Pasinaudojama ir sa- i.-»- i • *1 v • • a* v • * • v- . • • « • -w- <.
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psl.). Aiškiai jaučiamas autoriaus ir likiminė baimė (pasibaisėjimas; mi. V. Mačerniu. M. Pečkauskai-

slėpūsio Dievo” (Deus abseondi- i mi)

ja prasme apsisprendimas im

mą apsisprendimui, o savo pa
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giami savieji mąstytojai (A. Ma-i

Prieš pirkdami nauja.
vandens šildytuvą^ ar keisdami

savo sena^, paskambinkit
Toronto Hydro

Jei jūs gyvenate Toronte ar Leaside

Štai kodėl • nėra jokių p a s 1 ė p t ų mo
kesčių, kai jūs Įrengiate savo 

name Toronto Hydro pastovios kainos vandens 
šildymą.

Jūs nieko neperkate

JOKIO mokesčio už Įrengimą

JOKIO išlaikymo mokesčio
JOKIŲ nuošimčių ' "
JOKIO pridedamo kuro mokesčio

£222

ti iš kasdieninio nemąstymo i gi- ■ 1

LITUANISTINIAI DALYKAI
KORESPONDENCINIU BŪDU

Europietiškas šokoladas ir dovanos 

355 Roncesvalles Avenue, Toronto, Ont

LINKSMU ŠVENČIU, IR
LAIMINGESNIŲ 1962 METŲ

LINKIU VISIEMS SAVO MALONIEMS KLIJENTAMS

IR PRIETELIAMS

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

M MIELUS LIETUVIUS,
trf MUSU DRAUGUS IR GAUSIUS KLIJENTUS 
g KALĖDŲ ŠVENČIU IR NAUJŲ METŲ PROGA 
rt NUOŠIRDŽIAI SVEIKINAME

Čikagoje veikiąs Pedagoginis; kultūros istorijos, pasaulio liet. 
Lituanistikos Institutas rengiasi istorijos ir kt. i g
pradėti mokymą ir neakivaizdi- 4. Lietuvos meno istorijos: liau-

j niu-korespondenciniu būdu, šiuo dies meno, žymesnių menininkų 
dėstymu pasinaudoti gali kiekvie- ir kt.
nas lietuvis kur tik jis begyventų. 5. Pedagoginių dalykų: psicho- 
Bus galima mokytis šių dalykų: logijos. didaktikos, metodikos, pe-

1. Lietuvių kalbos: bendrinės dagoginės praktikos, etnografijos, 
kalbos, morfologijos, fonologijos/žurnalistikos pagrindų ir kt.
ir fonetikos, sintaksės, akcentolo- Pageidaujama, kad kandidatai 
gijos, dialektologijos, kalbos isto- būtų baigę vidurinę mokyklą, ku
rijos. rie to neturės, bus skaitomi lais-

2. Lietuvių literatūros: tauto-jvais klausytojais. Informuotis ir
sakos, literatūrinių srovių, naujo- registruotis šiuo adresu: Pedago- 
sios liet, literatūros. ginis Lituanistikos Institutas,

3. Lietuvių tautos istorijos: šal- 5620 So. Claremont Ave., Chica- 
tinių, kaimyninių kraštų istorijos, i go 36, Ill., USA.

ESTŲ ŽUVŲ KRAUTUVĖ

2204 Dundas St. W., Toronto, Ont. 
Telefonas LE. 2-2692

DŽIUGIOS KRISTAUS GIMIMO ŠVENTES 
IR LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ 
VISIEMS KLIJENTAMS IR PAŽĮSTAMIEMS LINKI

VYR

Kas mėnuo mokate žemą pastovų mokesti. Si kaina 
niekada nesikeičia, nežiūrint kiek šilto vandens 
sunaudosite.
Tai yra vienintelė kaina. Tai yra v i s a kaina. 
Ir turėsite šilto vandens tiek, kiek jums reikia— 
nereikės laukti — saugiai, švariai, be sprogimo 
pavojaus.

JEI GYVENATE TORONTE AR I.EA 
SIDE, PRIEŠ PERKANT AR KEIČIANT 
VANDENS ŠILDYTUVĄ, NAUDINGA 
PASKAMBINTI TORONTO HYDRO.

$25.000.000 knygoms kasmet
Knygų gamyba Kanadoje nuo Į knygų, pagal prancūzų tradicijas, 

1955 m. patrigubėjo ir pasiekė yra brošiūriškai Įrištos. i y 
imponuojančią sumą S25.000.000 
kasmet. Tai jau pramonė. Ypač 
pelningi vadovėliai, kurie varto-

! jami visose provincijose, šiandien 
tokie vadovėliai jau pametę savo 
menką išorinę išvaizdą ir atrodo 
nenuobodžiai; dauguma jų gražiai 
iliustruoti ir jų viršeliai yra spal
voti, patrauklūs. •

Pereito šimtmečio knygos tu
rėjo daugiausia medžiaginius vir
šelius Anksčiau knygos turėjo 
odos viršelius — tradicinę me
džiagą daugelį metų.

š. Amerikoj ankstyvosiomis 
dienomis knygos anglų ir prancū
zų kalbomis buvo imponuojamos.
Pirmoji Kanadoje gaminta knyga 
siekia 1764 metus. Vėlesni leidi-

j niai pasirodydavo kaip oficialūs
' laikraščiai su vyriausybės skelbi*
: mais ir leidimais.

Su 'Mokyklų plitimu augo ir

Po II D. karo labai pagyvėjo w 
knygų leidimas. Padidėjo parei- M 
kalavimas knygų iš Kanados isto- ® 
rijos, jos asmenybių ir Kanados 
geografijos. Ima garsėti daugiau 
ir kanadiečių rašyto j ų. kaip Pier- 
re Berton, Ethel Wilson. Gabri- S 
eile Roy ir kt. Atsirado naujo in- Sr 
tereso ir poezijai, nors ši sritis 
yra labiau ribota. Kanadiečiai yra W 
faktų žmonės, ir dėlto Kanados u 
rašytojai daugiau yra linkę rašy- ffi 
ti ne romanus ir apysakas. Leng- 
vo turinio romanų ir novelių yra g 
daugiau išleidžiama prancūziškoj 5? 
Kanadoj. C.Sc. S

2102

IR MOT. DRABUŽIŲ SIUVĖJAS
Dundas St. W. Tel. LE. 3-2220

SV. KALĖDŲ IR NAUJŲ METŲ PROGA 
SVEIKINAME VISUS SAVO --T ( - C ;; C- 

KLIJENTUS, DRAUGUS IR PAŽJSTAMUS

TORONTO HYDRO-ELECTRIC SYSTEM
14 CARLTON STREET Elektra iūsu. Naudokite ia! ^nygų gamyba^orsirpo šialdie-CICKura juaų. inmmuvivric JU» inai daugelis Quebece išleistųTel. EM. 3-2261

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

ZUZANA ir BRONIUS SČEPANAVIČIAI

REGINA IR DOVAS BENDIKAI

COURTLAND PACKERS CO

Maritain.su
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REIKIA JUNGTINIO 
KREDITO KOOPERATYVŲ FRONTO

PASIKALBĖJIMAS SU HAMILTONO LIET. KREDITO
KOOPERATYVO “TALKA" VALDYBOS PIRM. E. SL’DIKU

Jūsų korespondento paprašytas pir- Ar 
miuinkas mietai sutiko į
telktus jam klausimus:

— Gerb. pirmininke, norėtume iš: 
gksti apie koperatinio bankelio “Tal
ka” darbą ir teikiamą patarnavimą. 
S.M. nuo kovo mėn. buvo įvesti čekiai. 
zV jų įvedimas pakėlė bankelio apy- 
va/lą?

— čekių operacijų įvedimo reika- 
liogumą nekartą kėlė patys “Talkos” 
ųarjai ir tų operacijų įvedimas neabe
jotinai pakėlė bankelio apyvarta. Nors 
tos ope.acijos bankeliui nėra pelnin
goj bet bankelio tiksluose yra dau
giau ne pelno sjejimas, o. patarnavi
mas nariams: mano manymu, čekių 
operacijų įvedimas yra pilnai pateisi- 
narnas.

— Kiek narių naudojasi deposito są- 
sįtąįta ir čekių patarnavimu ir ar ųa- 
rįąVyra patenkinti?

— 87 nariai, t.y. 15,4%' vįsų banke
lio. narių su $33.8^1,69 depositu. Ma
nau, kad nariai tuo patarnavimu pa
tenkinti. Pageidaujama mūsų pramo- 
i J - - - *
didesnio susidomėjimo pačiu bankeliu 
i< čekių operacijomis.

— Kiek yra “Talkoj” jaunųjų tau
pytojų — nepilnamečių narių ir kokį 
procentą jie sudaro?

— Ju yra 64 ir jie sudaro 11,35% 
visj narių. Galėtų būti žymiai daugiau, 
nęs visi tėv.ai gauna vaikų priedus — 
allowances, kuriuos galėtų taupyti vai
kų, naudai bankelyje už mokamus ge
ni^ procentus. Skaitau, kad tai tėvų 
apsileidimas ar nerangumas. Tačiau, 
vaikų narių skaičius didėja, tad ir toje 
srityje tikimės pagerėjimo.

— Kas yra daroma pritraukti dau
giau jaunimo?

— Kiekviena proga aiškinama tė- 
vaąis vaikų taupymo naudingumas ir 
reikalingumas. Manau laikas įtikins ir 
abejojančius.

— Kaip su kooperatinės idėjos sklei: 
^iipti?

— Kooperatinė idėja nuolat kelia
ma spaudoje mėnesiniuose bankelio 
pranešimuose. Ačiū lietuviškajai spau
dai; kuri tuos pranešimus mielai spaus
dina. Dar 1960 m. aš paruošiau, o ban
kelis išleido knygele apie “Talką” ir 
bendrai apie kredito koperatyvus, ku- centus už narių šėrus, depozitus ir pa
ri buvo plačiai paskleista lietuvių tar- skolas?

, pe. Jau treti metai leidžiame “Talkos” Procentai už šėrus ir už depozitus 
pietinius kalendorius, kurie nemažai apskaičiuojama už kiekvieną pilną iš- 
prisideda prie kooperacijos propagan- laikytą mėnesi (tuo tarpu bankai mo
doj Malonu matyti “Talkos” kalendo- ka tik už 6 mėnesius pilnai nepajudin- 
rius kabančius lietuvių namuose.

Talka” prisideda pinigine 
parama prie bendrųjų lietuviškų rei
kalų palaikymo?

— Bankelis, kaip minėjau yra 
ne peippi siekti, o patarnauti savo na- 
tiaius. Kadangi bankelio nariai yra lie
tuviai, tai ir viešieji lietuvių reikalai 
negali būti užmiršti. Išlaikomas vienas 
mokinys Vasario 16 gimnazijoje Vokie
tijoje ir per 6 veikimo metus paauko
ta lietuviškiems reikalams iš viso $846. 
6o. šiemet aukų dydis paaiškės po vi
suotinio narių susirinkimo vasario mė
nesį, 1962 m.

— Kokios svarbiausios “Talkos” 
problemos?
v Svarbiausia problema yra tinka
mas, panaudojimas — išskolinimas su
sikaupusio kapitalo. Žinoma, kiekvie
nas yra greitas pinigą paimti, bet val
dyba tu i sekti kuriam reikalui ir kam 
galima narių pinigus patikėti. Reikia 
pripažinti, kad lietuviai daugau yra 
linkę taupyti, negu skolintis. Čia rei
kėtų visiems įsisąmoninti, kad už per
kamas krautuvėse prekes verta mokė- 

ninjnkų, prekybininkų ir ve slininkų ti grynais, pasiskolinant iš bankelio;
.................. ir tai išeis pigiau, nes kaikurios krau- 

tuyė>vima net 24už skolon imamas
• prekes.; :

— Kiek yra skolininkų ir kaip vyks
ta skqlos gi*ąžinimas?

— 217, kuriems išskolinta asmeninių 
paskolų $223.336,89 ir nekilnojamo 
turto • morgičių S120.421,49. Iš viso

• ra išskolinta $343/758,38. Kol kas teis
mo keliu tik pora atvejų teko jieškoti 
skolos grąžinimo. Bet ir tai, kai ręi- 
valas nuęio » ♦ eismą, skolininkas pats 
uadėjų mokėti.

— Per beveik septynių metų veiklos 
laikotarpį ar nepasitaikė skolininkų, 
kurie būtų neatsilyginę ir tekę nura
šyti į nuostolius?

— Ačiū Dievui — ne.
— Kas daroma su neaktyviais, vadi

namais “penkiadoleriniais” nariais?
— Jie per kelis kartus raginami pa

didinti šėrus, o šėrui sumažėjus že
miau penkių dolerių, valdyba, kad ir 
nenorėdama, turi toki narį išbraukti 
iš sąrašo. Bet tokių atsitikimų kolkas 
nedaug, nes iki šiol išbraukta yra 
tik 12 narių.

— Kaip bankelis apskaičiuoja pro-

Eismo pareigūnai, kaip ir šis, nenorėtų pranešti blogos 
žinios apie nelaime >r sudrumsti kalėdinio džiaugsmo. 
Jis perspėja visus: “Būkite atsargūs!”.

vėliausiai surašytas testamentas. “Tal
ka” savo nariams duoda pilnus tuo rei
kalu patarimus ir už mažą atlyginimą 
surašo testamentus. Todėl visi nariai, 
o ypač viengungiai, yra prašomi tuo
jau sutvarkyti šį reikalą, nes niekas 
nežino kada nelaimė gali mus užklup
ai. “Talka” priima testamentus apsau
gai savo bankiniuose seifuose.

— Nuo 1960 m. birželio 15 d. val
dyba samdo nuolatinį apmokamą ban
kelio vedėją. Ar bankelis pajėgus išsi
versti padidėjus išlaidoms?

— Kaip matyti iš balanso, kuris šiuo 
metu yra $427.738,73, bankelis nuolat 
lidėja; artinamės prie pusės milijono 
dolerių balanso. Nuolatinis bankelio 
vedėjas būtinai buvo reikalingas. Šiuo 
metu jau prireikė samdyti ir nenuola
tinį sąskaitininką Įvairiems techniš
kiems darbams atlikti. Išlaidos yra su-
lerinąmos su bankelio piniginiu sto- lietuviškumas sako, kad čia negali bū
viu, ir todėl Į.šį klausimą turiu atsa- ti kalbos apie nenormalius santykius, 
kyti teigiamai.

— Kiek “Taika” dabar turi narių?
— 564 narius su $370.199,43 šėrų 

kapitalu ir $33.887.69 depozitų kapita
lu. Iš viso narių kapitalas siekia $404.- 
087,12.

— Koki užsimojimai ir planai atei
čiai?,

— Propaguoti bankelio augimą, pa
tarnauti nariams ir kaupti lietuviškąjį

KVIEČIAME ĮSIJUNGTIBritanijos darbi
ninko uždarbis
Skundžiamės, kad pragyveni _____ _______ _____ ___
o išlaidos didėja Kanadoje. Pa- raštais. Yra betgi dar nemaža tautiečių, kurie galėtų tai šeimai pri
orėkime į padėtį Anglijoje. Pa- klausyti, bet dar nėra jon įsijungę. Kviečiame tad visus skaitančiuo- 
nkiaie pvz darbininką, kuria sa- sius kreiptis j juos paakinant padidinti “TŽ” skaitytojų šeimą.

Nuo š.m. gruodžio 15 d. iki 1962 m. vasario 15 d. skelbiame 
“Tėviškės Žiburių” platinimo vajų. Gavę adresus dar “TŽ” ne
skaitančių tautiečių, siusime laikrašti susipažinti nemokamai 
iki 1962 in. vasario 15 d. Nauji prenumeratoriai, šiame laiko
tarpyje užsisakę “TŽ” ištisiems 1962 metams, gaus žymią 
nuolaidą — vietoj $5 mokės tik $3. Tai nuolaida tik naujiems 
prenumeratoriams, kurie atsilieps i leidėjų kvietimą įsijungti 
“TŽ” skaitytojų šeimom
Ja gali pasinaudoti ir tie, kurie vajaus metu užsako “TŽ” kaip 

1962 m. dovaną naujiems skaitytojams. "TŽ” leidėjai.

“Tėviškės žiburiai” didžiuojasi ištikima skaitytojų šeima, kuri 
jautriai vertina savą lietuvišką laikrašti, ji remia savo ištekliais ir

aiiinis atlyginimas $58 savaitei, 
.tlyginimų vidurkis visoje Ang- 
joje yra $45 savaitei. Taigi mū-1 
j pavyzdys uždirba daugiau, ne- 
u vidurkį. Jo šeimoj 3 vaikai. 
Iškaičius mokesčius ir sveikatos 
raudinius, jis į namus kas sa- 
aitę parsineša $52. Iš tos algos 
is atiduoda žmonai maistui $22, 
; kurių ji dar turi pirkti vaikams 
rabužius. Žmona eina po krau- 
įves, jieškodama pigesnių kai-į 
ų. Jie nuomoja 6 kambarių na- 
iūką. užkurį moka $36 į mėnesį. 

.’ors nuomos yra valdžios kontro- ’,ar(las 
uojamos: bet gruodžio mėn. ji pavardė 
akelta iki $46. i
Telefonas metams kainuoją1 Adresas 

58. Ryšium su nuomos pakėlimu: 
eima galvoja, kad jo reikės at<B 
išakyti.

Didžiausia išlaidų pozicija —i/, r 
4 metų sūnaus leidimas į priva-} L 
ią gimnaziją, už kurią reikia mo- 
ėli $300 metams. Sunku, bet tė- r 

nori vaikui duoti gerą išauk-i

■. ..a..; a s iš dalies apšildomas 
elektra; sąskaita mėnesiui — $28.

' Dujos, anglys ir- vanduo — apie 
S14 mėn., savivaldybės mokes
čiai — S135 metams. įvairūs 
draudimai — $90 metams.

Taigi, parsinešamų $52 savai- 
ėje neužtenka. Skirtumą paden
gia dirbami viršvalandžiai.

Cigaretės kainuoja 50-60 et. už 
20, o gazolinas, jeigu "kas turi au- 
nmob’li. net 63 et. galionas. Jo

kiom šalutinėm išlaidom pinigų 
nelieka. Reikia pamiršti kiną, te-

kapitalą lietuvių rankose ir iš to kapi
talo gaunamą pelną vėl grąžinti lie
tuviams dividendo pavidale. Na, žino
ma, vykdyti įsipareigojimus ir siekti 
tikslų, numatytų krašto Įstatymuose.

— Privačiai ir spaudoje linksniuoja
ma “Talkos” ir Lietuvių Namų bend
rovės santykiai bei jų sunormavimas. 
Kokia Jūsų nuomonė tuo reikalu?

— Man, kaip valdybos pirmininkui,
nėra žinoma, kad būtų kokie nors ne- ■ ura ir išgėrimus, 
sklandumai tarp Lietuvių Namų bend
rovės ir bankelio. Bankelis yra visuo
met pasiruošęs, galimumų ribose, pa
tarnauti Liet. Namams. Žinoma. LN 
yra privati akcinė bendrovė, o banke
lis — kooperatyvas. Abu veikia skir
tingais Įstatymais, skirtingais būdais ir 
siekia skirtingų tikslų. Todėl ir dide
lio tarp jų panašumo būti negali. Jau 
vien šių abiejų ekonominių vienetų

Prašau siųsti man “TŽ” susipažinti.
Prašau siuntinėti man “TŽ” 1962 m. kaip naujam 
skaitytojui už $3.09.
P rasa u siuntinėti “TŽ” 1962 m. kaip dovaną už
$3.00 šiuo adresu:

(Pasinaudokite šia atkarpa)

Tai tik tipiškas neblogai uždir
bančios šeimos pavyzdys. Daug 
yra mažiau uždirbančių. Dejuoja
me Ka nado j e ir Amerikoje, kur j 
pragyvenimo lygis yra augščiau- 
sias pasaulyje. V. K.

TELEVIZIJOS fiNTEHOS
Ž E M I A U S I O M I S K A I N O M I S . Antenos nuo S17.50, 
Televizijos bokštai nuo S45.00. Garantuotas darbas ir vaizdas 
kanaluose 2. 4. 6. 7. 9. 11.
Skambinti: LE. 6-4004 iki 10 vai. vak. Leonui BIELSKIUI.

JOSEPH J. RAJCA FURS KAILIU

Siuvami pagal užsakymą nauji kailiniai paltai, atnaujinami bei taisomi 
seni ir duodami patarimai. Kailinių paltų apsauga — Cold Storage.

Q91 (prie Dovercourt), Toronto 4, Ont.7zi voiscge .jr. telefonas le. 4-5545.

rjus kabančius lietuvių namuose. tus indėlius). Už paskolas procentai
— Ar nereikėtų pąjieškoti naujų ke- apskaičiuojami nuo likusios nęapmokė- 

lių. platesnei kooperatinei propagan- tos paskolos sumos, o ne iš anksto pri- 
dai, gal net ir visos Kanados lietuvių dedant procentus prie paskolos sumos, 

kaip kad bankai daro. Be to, reikia 
atsiminti, kad paskola yra apdrausta 
mirties arba visiško invalidumo atve
ju nemokamai, ko kitur nėra. Kiekvie: 
nu atveju, kam kyla neaiškumų dėl 
procentų, tesikreipia i “Talką”, kur su 
mielu noru bus smulkiai paaiškinta.

— Kodėl valdyba rekomenduoja na- 
iams sudaryti testamentą ir užpildys

Gražintas senasis v
vardas sostinei

Diktatoriaus Trujillo 1936 m.
Liętuvis — lietuviui yra ir turi būti 
brolis. _________ ..,-w___

— Gerb. pirmininke, nuoširdus ačiū įsakvmu Domininkonu valstybės 
už visus atsakymus ir paskirtą laika 30stjnė Santo Domingo buvo pa- 
šiam pasikalbėjimui. .

Baigdamas, valdybos pirm. E. Sudi
ltas prašė viešai padėkoti visiems val
dybos ir komisijų nariams už gražų

KATANGA IR KONGAS
Atrodė, kad Kongo krizė bus 

pasibaigusi, tačiau padėtis staiga 
pasikeitė ir kraujas vėl liejasi ir 

korteles nurodydamas kam turi būti vįsį kaltina turtingą Kongo pro- 
išmokėti įnašai ir draudimo pinigai jo vinci i a Ka*anc’a * 
mirties atveju. Pagal Įstatymą, toks ' - _
nario patvarkymas galioja, jeigu šėrų 
;r depozitu suma neviršija S500. Jeigu 
toji suma yra didesnė, jai išmokėti 
įpėdiniams turi būti testamentas ar 
teismo Įpėdinystės teisių patvirtini-

mastu?
— Visada verta jieškoti naūjų kelių 

kooperatinei idėjai skleisti ir visai pri
tariu Jūs sumanymui tai bandyti dary
ti visos Kanados lietuvių mastu. Špatu 
da tam, tikiu, visuomet padės.

— Ar nekyla valdybai mintis imtis 
iųiciatyvos, kad visi trys Kanadoje vei
kią lietuvių kredito kooperatyvai bend
rom pastangom reguliariai informuotų ti draudimo blanką? 
Kanados lietuvius apie kredito koope
ratyvų reikšmę, teikiamą naudą ir 
bendrai siektų geresnio visuomenės 
supažindinimo?

— Kaip tik ir laukiau šio Tamstos 
klausinio. Jau nekartą galvojau iškelti 
sumanymą kviesti reguliarius “Para
mos”, “Lito” ir ‘Talkos” atstovų pasi
tarimus darbui ir informacijai subend
rinti. Ligi šiol kažkaip tie trys stip-

nas nuo kito laikėsi nuošaliai. Pasitari- giausias palikimo sutvarkymas yra tes-
mais galėtų būti išplėsta kooperatinės tamento surašymas. Antras — ipėdi- mineralais, vpač variu ir dei 
idėjos propaganda visos Kanados lietu- nystės patvirtinimo kelias, nesant tęs- ~
viii mastu. Reikia neužmiršti, kad ga- tamentui, yra ilgas ir nepatogus. Bam 
Įima turėti ne tik kredito kooperaty- kelis suinteresuotas, kad lietuvių pi- r ?
bus, bet vartotojų, gamintojų, prekybi- nigai nepatektų Trust Co. rankosna, 0 Į - . ..
nius ir kt. Dirva plati. Manau, kad nes be Įpėdinių paliktas turtas pereina. OA CS Sav IDinKul > ra BeiglJOS. ~ ij- 
“Paramos” ir “Lito” atstovai mūsų iš- valdžios žinion. Testamentą galima 10S; PrancūziųOS ir AirikOS Jpl-

— Kaip jau buvo skelbta spaudoje, 
narys Įstodamas i “Talka” pasirašo dvi

1 Dėl Katangos žuvo D. Ham- 
; raarskjoeldas. dėl Katangos bu

vo nužudytas ir P. Lumumba.. Dėl 
Katangos žuvo šimtas JT karių ir 

. tūkstančiai afrikiečiu. Šiandien - . . ,a. w ---------- ------- ---- v ---- ---- - M
rus lietuvių ekonominiai vienetai vie- mas. Lengviausias, greičiausias ir pi- krizės galo nesimato.

“ - - . . . . Katangos provincija yra turtin-

keista i Ciudad Trujillo. Dabar 
Trujillo dinastijai kritus, to kraš- 

___ •: to parlamentas sostinei vėl grąži- 
bei nuoširdų kooperatinį darbą ugdant Si>- .Oi l.i* V clI$311(0 
“Talką”. J. D. Domingo, bet tai liečia politinę

sritį: bažnytinėj administracijoj 
Santo Domingo niekad nebuvo 
pakeistas i-Ciudad Trujillo. Tas 
niestas daugiau kaip per keturis 
šimtus metų buvo žinomas Santo 
Domingo vardu.

Santo Domingo arkivyskupija, 
įkurta 1511. VIII. 8.. buvo pirmo
ji vyskupija Naujame Pasaulyje. 
Diktatoriui Trujillo nepavyko 
oriversti arkivyskupą pakeisti ar
kivyskupijos vardą jo norimu var
du. Maždaug vienu laiku išnyko 
Stalingrado ir Ciudad Trujillo 
vardai: Stalingradas virto Volgo
gradu, o Sanfo Domingo atgavo 
savo seną istorinį vardą..

APLANKYKITE SAVO TeVYNE !
VYKITE PATOGIAI IR KOMFORTIŠKAI ŽINOMU

t ... .2

“Paramos” 
šūki sutiks palankiai.

mantų. Pro vinci j os didžiausia 
b-vė Union Miniere per metus 

ii. pelno. Tos

keisti kada tik norima ir galioja tik liečiai. Jų pinigais KatangOS

premjeras Combe perka ginklus, 
kurie šiuo metu nukreipiami 
prieš JT dalinius.

Nuo Katangos priklauso ir viso 
Kongo likimas, o nuo Kongo — 
JT prestižas. Aišku, Union Mi
niere nori matyti Katangą atskira 
valstybe. Tas jiems išeitų i naudą, 
nes kitaip gali sumažėti jų pelnas.

Nors Anglija priklauso JT. ta
čiau ji leido gabenti Katangon 
ginklus per jų kontroliuojamą 
Todęziją, Anglijoje net keletas 
parlamento narių, lordų, kurie tu
ri investavę pinigus į Union Mi
niere. darė žygius parlamente 
Katangos naudai.

Yra ir amerikiečių investavusiu 
kapitalo Katangoje. tačiau JAV 
griežtai laikosi suvienyto Kongo. 
Prancūzija taip pat daug prisidė
jo prie krizės išsiplėtimo, nes de 

■ Gaulle JT dalinių Konge nepalai- 
: ko. o Prancūzijos piliečiai už savo

Gdynia America Line laivu, iš Kanados uostų i Southamptoną, 
Kopenhagą ir Gdynia Baltijos pakraštyje (Lenkijoje), ir iš ten 

traukiniu ar autobusu i visas Rytų Europos dalis.

Batory — tai modernus, be dėmelės švarus laivas, su ne-’ 
paprastai gražiai išpuoštais svečių kambariais ir patogio
mis erdviomis kabinomis Jūs pasidžiaugsite šiltu drau
giškumu, tradiciniais puikiais valgiais ir mandagiu patar
navimu, siekiančiu patenkinti keleivius ir jiems padėti.

Londonas. — Pagal britų Gal
lup viešo apklausinėjimo duome
nis tik 1 iš 8 anglų mano, kad dėl 
Berlyno verta būtų kariauti. 81% 
tiki i susitarimą su rusais. I klau
simą - 
mirtis, 31cc 
mą, 21% 
kė pareikšti savo nuomonę 

i investavimus Katangoje irgi ko- net 84% geriau pasirinktų 
• voja. V. K. negu komunizmą.

1962 metų kelionių tvarkaraštis:
Iš Quebeco — balandžio 6: Montrealio — gegužės 4. birželio 8. 
liepos 6, rugpjūčio 10, rugsėjo 14, spalio 15 ir lapkričio 13: iš Que
beco —- gruodžio 10. 275 svarai bagažo priimama nemokamai.

Dėl vietų rezervavimo ir informacijų-pasitarkite su savo 
vietiniu kelionių biuro agentu arba

— geriau komunizmas ar 
pasirinktų komuniz-i 
kara ir 48% atsisa- 

. JAV 
kara.:

GDYNIA AMERICA LINE
220 Bav Street. ... Toronto 1. Canada

RINKITĖSCANADIAN
DĖL SKONIO

RINKITĖSCANADIAN
V IS A D A

^MOLSONS

I CANADIAN
i lager beer

far*

n tirti * *«?

; Pasikeitė veidas ir vardas
Anksčiau kubiečiai vadindavo vietą užėmė sovietų, kiniečių ir 

savo vadą Fidel. Tas vardas, kilęs ■ čekų technikai ir politiniai dar-i 
iš ispaniško žodžio “fiel" reiškė buotojai.
katalikų prisirišimą prie Romos. Labiausiai Castro valdžiai pa- 
Kai Castro iš lėto pradėjo atsiri-• kenkė jo viešas išėjimas prieš 

•boti nuo Katalikų Bažnyčios, ku-į Bažnyčią ir deportavimas kunigų.
biočiai pradėjo jį vadinti pavarde. : Kubiečiai niekad nebuvo perdaug! 
Galbūt, jo pavardė jam ir yra! prisirišę prie Bažnyčios, tačiau■ 
charakteringesnė nes žodis Cast- į nuo jos visiškas atskyrimas jiems 
ro reiškia "imti bičių korius iš irgi nebuvo priimtinas. Kataliky-1 
avilių”, ką Castro.per paskutinius' bė buvo jiems įgimta ir dabar,| 
3 metus ir praktikuoja. • kai socialinės, politinės ir ekono-

Daug padarytų Castro reformų, minės teisės jiems buvo atimtos, 
jį padare populiaru. Jis panaiki- kubiečiai pajuto, kad Bažnyčia 
no išnaudojimo ir sukčių centrus,! beliko vienintelė atrama prieš vi- 
suvienodino atlyginimus, panaiki-1 sišką laisvės atėmimą. Jie nebu- j 
no turtuolių privilegijas. įsteigė vo rūpestingi atlikti savo parei- 
mokyklas beraščiams ir 1.1. gas Dievui, bet nėra pasiryžę at i-:

Jeigu tas visas reformas jis bū- duoti savo sielas Cezariui. j 
tų pravedęs laikydamasis sociali-. Tai tik keletas priežasčių, ko-: 
nių ir kultūrinių tradicijų, nenu-idėl kubiečiai Fidelį pradėjova- 
toldamas nuo J AV, būtų Kubą dint i ( astro. Peranksti pranašau-1 
padaręs tikrai pažangia valstybė j ti jo galą, jis įsitvirtina vis labiau |

Tačiau Castro ir jo padėjėjai ; ir kas metai jaučiasi drąsesnis. ■ 
? nenorėjo tokios Kubos. Užuot pa- Dauguma kubiečių dar ia m si ne
didinęs laisvę, jis,, ją suvaržė, ’patizuoja, tačiau laikas neina jo j 
Užuot pertvarkęs valstybės pa- naudai. Buvęs entuziazmas, nu- 
grindus, juos visiškaf sunaikino, vertus Batistą, nyksta ir masės j 
Be jokios atodairos jis pasisavi- kaskart vis labiau pajunta kietą ! 
no krašto ekonomini tvarkymą. Castro ir jo padėjėjų ranką. j 
Castro savo kontrolėn paėmė Fidel Castro pareiškė, kad jis j 
spaudą, unijas, mokyklas ir uni- buvęs inarksistu nuo jaunystės; 
versitetus. Pagaliau kiekvienas i dienų, tik savo įsitikinimus slė- 
buvo padarytas vargšu, nusavi- pęs. kad lengviau galėtų paimti 
nant visas santaupas ir pakeičiant ' valdžią. Marksistu jis pasisakė ir 
valiuta. liksiąs iki mirties. Su JAV jis

Tokiai padėčiai susidarius tūks-j trumpai palaikęs santykius, nes 
{ančiai kubiečių paliko kraštą. Kuba po revoliucijos buvusi per- 

. Tarp jų buvo verslininkų, profe- silpna JAV parodyti savo tikrąjį 
jsionalų ir įvairių specialistų. Jų veidą. V.K. ’j

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

PAS MUS PUIKIAUSIOS GĖLĖS . . .* Puokštės nuotakoms bei į/airioms kitoms progoms —• 
europietiškome ir konadiškame stiliuje.
įvairiausių rusių skintos gėlės bei vazonai su gėlėmis.
Mes turime gintoro irkitokių išdirbinių dovanoms.

Kalbame taip pat vokiškai ir rusiškai.

Geros žinios vyrams ir moterims 
virš keturiasdešimt

Su gera sveikata 
ateina geras miegas 

' — geras apetitas 
■'ir gera savijauta.

SUPER TABS
č Pirmą kartą Kanadoje

Po eilės metų mokslinių tyrinėjimų Super Tab — šios augščiausios rūšies 
tabletės — yra surastos ir išbandytos su penkiais esminiais vitaminais, 
tinkamos daugumai šeimos narių, o ypatingai tiems, kurie yra virš ketu- 
risdešimt. .
Prislėgtas jausmas — stoka pasitikėjimo — svaigulys — šleikštulys — blo
ga savijauta — nieku nesirūpinimas — irzlumas — visad nuvargęs ir 
susirūpinės — viso to priežastimi gali būti stoka mineralų ir vitaminų. 
Nepamesk vilties nei statyk klausimo kaip ilgai esi šiame sielvarte. Grižk 
atgal i kelią geros savijautos ir fizinės sveikatos.
IRMARON yra naujos augščiausios rūšies tabletės su absoliučia garantija. 
Grąžinsime visus pinigus, jei po 30 dienų nebūsite patenkinti jų rezultatais.

Dabar turime — 30 dienų gydymuisi už $5.00
(iškaitant pristatymą visur Kanadoje)

KAIP GAUTI IRMARON? ?J
Siuskile čeki, ar pinigų perlaidą (nesiųskite grynais'i i:

y; XATURAL REMEDY COMPANY
: ; y.'"y.?;.y" Yongc Street. Toronto 5. Ont.

Sole Distributors of Irmaron for Canada
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KONCERTĄ
J. Tamulaitis

PELNAS SKIRIAMAS LIETUVIŲ VAIKŲ NAMAMS

Geriausi sveikinimai Švenčiu sveikinimą

ARTHUR MALONEY, Q.C
320 BAY STREET, TORONTO, ONT

PROVINCIJOS SEKRETORIUS BEI PILIETYBĖS MINISTERIS

The Honourable Allen Grossman
GOVERNMENT OF ONTARIO

Dr. JOHN KUCHEREPA■■

PARLAMENTO NARYS HIGH PARK APYLINKĖJE

Jurkšaičiu šeima LINKI VISIEMS SAVO DRAUGAMS LIETUVIAMS
Nuoširdžiausi sveikinimą

LINKSMŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR

LAIMINGU BEI SĖKMINGŲ
Mylimai motinai ir uošyei

NAUJŲ METŲ

Ignotii šeima

TORONTO PROGRESSIVE CONSERVATIVE ASSOCIATION

PRANEŠIMAS
CIVILINĖ ŠVENTĖ

LIETUVIŲ BALDŲ KRAUTUVĖS

Mohawk Furniture Ltd

GOD SAVE THE QUEEN

Mayor’s Office, City Hall, 
Toronto. December 1, 1961

LINKSMŲ KALĖDŲ 

LAIMINGŲ NAUJŲ 

SAVO DRAUGAMS 

LINKI

DAUG DŽIAUGSMO KALĖDŲ ŠVENTĖSE 
IR GERIAUSIOS LAIMES 
NAUJUOSIUOSE METUOSE 
LIETUVIAMS LINKI

Kalėdų šventėse ir geriausi 
linkėjimai Naujiems Metams 
visiems lietuviams

NUOŠIRDŽIAI SVEIKINU SAVO 

DRAUGUS BEI KLIJENTUS LIETUVIUS 

IR LINKIU
LlNKSMŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR 

LAIMINGIAUSIŲ NAUJŲ METŲ

GEORGE BEH,B> 
Advokatas ir Notaras

ŠVENČIŲ IR 

METŲ 

LIETUVIAMS

137 RONCESVALLES A VE., 
Telefonas 537-1442 
Atidaryto nuo 10 vai. ryto iki 10 vai. vak

GERIAUSI LINKĖJIMAI — 

LINKSMŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR 

LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ

VIKTORĄ DAILYDĘ ir jo šeimą, 
broliui Lietuvoje mirus, 

giliai užjaučiame

Vaikų Namų naudai vakaras
Čiapat ir Kalėdos ir Nauji Me

tai, o tuoj po to sausio 13 d , la
bai svarbi data. Tą šeštadienį Lie
tuvių Vaikų Namų rėmėjai ren
gia didžiuli pobūvį su koncertine 
dalimi. Parengimas skirsis nuo ei
linių šokių vakarų, kad jame bus 
trunipas rimtos muzikos koncer
tas. o po to vyks šokiai su įvairu
mais. Be loterijos, bufeto dar yra 
numatyta įvairių namie gamintų 
skanėstų bufetas, kuriems rūpes
tingos šeimininkės pradeda ruoš
tis iš anksto. Seselėms visuome
nės prielankumas didelis, todėl ti
kimasi, kad ir sausio 13 d. vaka
rą gausiu atsilankymu parems.

Rėmėjas”..

NATHAN PHILLIPS, Q.C-
Mayor.

“TŽ” naujiems skaitytojams 
ištisiems 1962 m. tekainuoja 
$3. Apie tai žiūrėk 11 psl.

2448 DANFORTH AVE., 
. Telefonai OX. 9-4444 

Atidaryta nuo 9 vai. ryto iki 9 vai, vak.

Toronto miesto taryba savo posėdyje spalio 2 d. 1950 m. nutarė, kad 
sekanti diena po Kalėdų bus skelbiama kaip Boxing Day ir švenčiama 
kaip civilinė šventė kiekvienais metais.

Vykdydamas augščiau minėta nutarimą šiuo skelbiu BOXING DAY, 
ANTRADIENĮ. GDUOD2IO 26, 1961, kaip CIVILINĘ ŠVENTĘ.

ANDY THOMPSON, M.P.P 
Toronto - Davenport

Kalėdų eglutė
pr. sekmadienį įvyko Prisikėli
mo salėje, kuri buvo sklidina da
lyvių — mažų ir didelių. Progra
moje buvo gyvasis paveikslas — 
pra ka r t ėlė, kur io j e dalyvavo dar
želio vaikučiai, sekmadienio po
piečių mergaitės ir jaun. ateiti? 
ninkai. Snaigių šokį grakščiai par 
šoko merg. popiečių dalyvės. Vi
sus labai sudomino nykštukų or
kestras ir šokiai, kuriuos išpildė 
darželio vaikai. Jaun. ateitininkės 
pašoko baletą. Pagaliau atsirado 
ir Kalėdų Senelis ši kartą šv. 
Nikalojaus apdaru. Vaikai pasi
tiko ji išsirikiavę ir džiaugėsi jų 
dovanomis. Eglutei vadovavo N,. 
P. Marijos seserys. K.

Veiks turtingas bufetas su įvairiausiais 
Ž T r gėrimais ir valgiais: graži ir 

vertinga loterija.
VISI LAUKIAMI!

Rengia: Toronto Lietuvių Vaikų Namų 
Rėmėjai ; <

Savo mieliesiems klijentams linki 
Linksmų šv. Kalėdų ir laimingų Naujų Metų

BRONEI VALENTINIENEI 
Čikagoje mirus,

liūdesio valandoje giliausią užuojautą reiškiame 
Stefai ir Juliui Sinkevičiams

VI. Germanavičius

Antrad ienį, gruodžio 26, 1961
BOXING DAY 

(antra Kalėdų diena)

dimą nemokamai naudotis patalpomis; 
ir gražiąja sale ruošiant Kalėdų eglutę ■ 
lietuvių vaikams.

Didi padėka tenka visiems Toronto ( 
ir apylinkės kolonijų lietuviams už au ‘ 
kas, atsilankymą, nežiūrint blogo oro. 
ir už gražų seserų darbų Įvertinimą.

Kalėdų Seneliui p. Dilkui ir visiems • 
mažiesiems artistams už gražiai atlik- ■ 
tas roles nuoširdus ačiū. Stebint ma-! 
žųjų vaikučių gražiąją lietuvių kalbą, j 
galime džiaugtis vaikučių tėvais, ku
riuose yra gyva lietuviška dvasia atsi
spindinti jų darbuose.

Ypatinga padėka tenka ponioms:: 
Nakrošienei, Mordusienei, Bumbulie-1 
nei. Vinskienėi už gražų darbą salėje ■ 
šioje vaikų šventėje.

Kalėdų Kūdikėlis teatneša visiems 
mūsų geradariams palaimos, meilės, 
ramybės ir tyro džiaugsmo švenčių ir i 
ateinančių N. Metą proga.

Su dėkingumu Kristuje.
Nek. Pr. Marijos seserys

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkojame mieloms šeimininkėms ir šeimi

ninkams suruošusiems mūsų 25 metų vedybinio gyvenimo 
pobūvi. Didelis ačiū visiems pobūvio dalyviams už malonų 
dalyvavimą, mūsų pagerbimą, sutikimą su duona ir druska, 
sveikinimo kalbas ir gražias rožes. Mūsų sūnui už brangią 
dovaną nuoširdžiai dėkojame. '

Nesijaučiame verti tokio ispūdingo pagerbimo, todėl ir 
mūsų dėkingumas žodžiais sunkiai beišreiškiamas. Dėkui ma
lonioms šeimininkėms ir pobūvio rengėjams, paruošusiems 
vaišes ir staigmeną: p.p. Birgilams, p. Lastauskienei, p. V. 
Lastauskui, p. Rašiniui, p. Tilindžiui. Nuoširdus ačiū gerb. 
Tėvui Rafaeliui, OFM. p. J. R. Simanavičiui sveikinusiam per 
lietuvišką radijo valandėlę. Nuoširdus ačiū visiems už ver
tingą ir gražią dovaną, kuri mums visą mūsų gyvenimą sim
bolizuos jūsų nuoširdumą ir draugiškumą ir ta iškilminga 
diena mūsų atmintyje pasiliks amžinai. Dar kartą ačiū vi
siems, mieli bičiuliai! Marytė ir Pranas Žymantai

Jei kas žinotų asmenų, reikalingų 
paramos, prašom pranešti šv. Jo
no Kr. klebonijai tel. EM4-7646. 
Kalėdų švenčių proga $5.00 Ca
ritas reikalams paaukojo S. ir I. 
Girdzijauskai, j■ v

LN šęrų ir alyvas vajus
Gruodžia mėn. nei vieno Šero 

nebuvo parduota, bet 3 asm. pa
žadėjo šėrus įsigyti. Alyvą per LN 
užsisakė: K. Kėkštas (antram na
mui), P. Kairys, A. Baltrūnas, 
“Paramos” bankelis, P. Dalinda, 
Mrs. Bucąn ir A. Basalikas. Kad 
palengvinti atsiskaitymą, alyvos 
tiekėjas atidarė sąskaitą “Para
mos” bankelyje ir dabar “Para
moje” galima sąskaitas už alyvą 
apmokėti. .

Kadangi ši korespondencija 
šiais metais yra paskutinė, tai 
trumpai paminėsi m šio vajaus re
zultatus. Per 1961 m. LN šėrų

Privačiai namuose serga: J. Vil- 
kelįą, 4£4 Glengorny; O. Kazlaus
kienė— 114 Manning Ave.; Mar
tinaitienė — 559 Dovercourt Rd.: 
Reginienė — Port Credit.

Kalėdų švenčių proga Caritas 
lanko ligonius, o neturtingesniųs 
tautiečius finansiškai paremia.

W TQXOJttO. U Ogjtlfokęs kolonijų Ijetuviai į •
Sausio 13 d. Prisikėlimo 
par. salėje, 6 vai. v. įvyks 
nepaprastas koncertas: 
solistė Motiekaitienė, 

pijanistas M. Motieka itis

gauta 90, tas viskas sudarys apie 
$2000 ekstra pajamų, kurios žy
miai palengvins LN skolos išmo
kėjimą. Iš 560 LN šėrininkų tik 
45 užsisakė alyvą per L N. kiti 45 
alyvos užsakytojai yra kol kas ne 
šėrininkai, bet jie kitokiu būdu 
L N parėmė. N or s šis vajus neda
vė tiek kiek buvo tikėtasi, bet jis 
parodė, kad, pradėjus darbą ir 
bendrai dirbant galima daug ko 
pasiekti. Ačiū visiems.

P. Lelis. vajaus vedėjas

J. Stradomskis iš Delhi, Ont., 
sumokėjo 1962 m. garbės prenu
meratą už “T. Z." $10. Jis su žmo
na taipgi užsakė "T. Z.” kaip ka
lėdinę dovaną savo bičiuliams 
Gloveckams JAV, kurie anks
čiau yra gyvenę Kanadoje ir do
misi čionykščiu gyvenimu. “T. 
Z” leidėjai nuoširdžiai dėkoja už 
šią paramą spaudai.

FILMŲ PASAULYJE
Artėjant šventėms ir kinų teat

rai prisitaiko prie publikos, duo
dami keletą vertingesnių filmų. 
Gana įdomus ir savotiškas, ypač 
vaikams filmas, bus rodomas 
Odeon-Hyland, St. Clair ir Yonge 
gatvių kampe. Tai “Whistle down 
the wind”, kur vaikai susidrau
gauja su pabėgusiu žmogžudžiu ir 
galvoja, kad tai Kristus, sugrįžęs 
į.žemę. “Ben Hur” bus galima pa
matyti beveik visuose Famous 
Players kinuose. Virš metų rody
tas Eglinton kine “Windjammer” 
prieš pat Kalėdas pakeičiamas 
“Holiday in Spain”. Tai nuotykių 
bei kelionių filmas, pagamintas 
Mike Todd sūnaus.

Vaikams rekomenduotini du 
filmai: Walt Disney “Babes in 
Toyland”; rodoma Nortown, Run- 
nymede, Palace ir Westwood ki
nuose ir “Wonders of Aladin” 
Loew’s Downtown kino teatre.

Tivoli kine pradedamas rodyti 
grandiozinis filmas “EI Cid”. 
Norsjameyrairreliginismoty- 

visiems Tėvams pranciškonams už lei- i vas, bet centre veiksmas sukasi 
apie meilę ir karą. Pagrindiniai 
artistai — Charlton Heston ir So
phia Loren.

Iš muzikinių filmų pažymėtinas 
“Flower Drum Song” apie San 
Francisco kiniečių gyvenimą. Ro
domas Loew's Uptown — Bloor 
ir Yonge.

Mėgstantiems komedijas patar
tina pamatyti “The man who wag
ged his tail”, apie žmogų, pavir
tusi i šunį. Kita nebloga komedi
ja, rodoma Town Cinema. “Call 
me genius”. Gal viena geriausių 
komedijų yra rodoma Hollywood 
kine — “Breakfast at Tiffany’s” 
su Audrey Hepburn.

Nuotykių mėgėjams Odeon 
Carlton rodomas Jules Verne 
“The mysterious island”. V. K.

Sęštąd- ųipHyklps, ęglĮrtp 
rengiama gruodžio 31 d. 3 vai. 
p. p. Prisikėlimo salėje. Numaty
ta graži kalėdinė programa, kurią 
išipl^y^ mokyklos mokiniai. Be 
kitų dalykų, bus patrauklus vaidi- 
nipias ' ’kalėdų lege nda", kuri re
žisuoja kun. B. Pacevičius, o ver
timą paruošė kun/ B; Jurkšas. 
Kviečiami dalyvauti visi mokiniai 
ir jų tėvai. Dovanų bilietėlius 
vaikams tėvai galęs gauti prie įė
jimo po 50 cnt.. Eglutę organizuo
ja šešt. mokyklos tėvų komitetas. 
Primenama, kad po Kalėdų atos
togų šęštad. mokykla pradės dar
bąsausio13 d. ' pr.

Gruodžio 9;d. Caritas suruošta
me koncerte didžiausias visiems 
džiaugsmas buvo išgirsti jaunutę 
lietuvaitę L. šukytę, kuri tūri gra
žaus tembro balsą, gražią išvaiz
dą, gerą mokyklą ir sugebėjimą 
patikti publikai. Jn: Krk.

Padėka
Nuoširdžiai dėkojame Prisikėlimo 

par. klebonui Tėvui, Plącidui, OFM ir

PQNAtP SUMMERVILLE
VICE-CHAIRMAN, 

BOARD OF CONTROL

Spaudos bendrovė “Žiburiai” 
šėrus pirko:

Prel. Pr. Juras, Lawr., JAV $20; 
KLB Krašto Valdyba, Mont. $50; 
KLB Winipego apylinkė $10; 
Kun; P; Ažubalis, Toronto $10; 
Kun. dr. Pr. Gaida, Toronto $10; 
Kun. dr. J. Kubilius,Čig. $10; 
Tėvai pranciškonai, Toronte $10; 
P. Imbrasąs, Torontas $10; 
V. Pundžius, London $10; 
J. Rimašauskas, Čigaga $10; 
St. Kviescinskienė. Torontas $10; 
Kat. moterys Montręalio sk. $10; 
Dr. J. Yčas, Torontas $10;
J. A., Torontas $10;

Visiems, pirkusiems šėrus ir 
tuo parėmusiems lietuviškos 
spaudos darbą, nuoširdžiai dėko
jame. Sp. B-vės “Žiburiai Valdyba

TORONTO, Ont.
Ligoniai

Toronto Lietuvių Caritas žinio
mis, įvairiose ligoninėse ir na
muose serga šie lietuviai:

Šv. Juozapo ligoninėje: 109 kb. 
— Betkus, 222 k. — E. Bekerie- 
nė ir Gaivelienė, 133 k. — Virgi
nija Grigas, 465 k. — A. Sodaitis, 
A. Šalkauskis ir Stp. Ignatavičius, 
118 k. — J. Tamulaitis.

Our Lady of Męrcy ligoninėje: 
103 k. — Stanley White — Vai
tiekūnas. Queen Elisabeth lig. — 
A. Slanina.

General ligoninėje: Ila. Ward 
H. — E. Narušis; H a.W.I. — K. 
Stauskienė; II a.W.A — Pr. Kęr- 
šanskas. .

St. Michael ligoninėje: k. 337 
D. N. — dr. Pr Ancevičius.

Princesse Margaret ligoninėje: 
S. Ūkelis.

Toronto ligoninėje: St. Dargis. 
Ontario lig,: 999 Queen St. W. 

gydosi keturi vyrai ir dvi mote-

t
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Ižd. Z. Murauskienės pranešimas

R ŪKS A *7*

vo pasiųsta 176 siuntiniai. Be to. su-, bai linkime sėkmės.

skelbta. Pirmąsias pirmenybių rung 
tynęs žais sausio 9 d. vytietėsB-A ly

Stalo tenisininkai, kaip ir buvo lauk 
ta, sėkmingai pasirodė dešimtuko tur

tną pranešimą
žymėjo, kad š.m. i
vo sukoncentruotas Į lietuvių
Suvalkii trikampyje ir Vokietijoje. Bu- kimas baigtas malda. Naujajai valdy

Jokiu rungtynių 
i'kinadicnį. nei p:

Tautinių grupių laikraščių redaktoriai bei jų atstovai, dalyvavę Ontario provmcimo 
parlamento sesijos atidaryme. Vidury — parlamento pirmininkas ir lion. J. Ya- 
remko, Q.C., provincijos sekretorius ir pilietybės ministeris. "

ruošta. Tikimės seselę dažniau mūsų 
tarpe matyti.

Skyriaus veiklos pranešimą padarė atsistatydino ir pirmininkauti buvo

Mann & Martel m
R E A L T O R S

2336 Bloor St. W
Swansea

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

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

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

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

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

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

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

Maisto produktų krautuvė 
su namu

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

R.CUOLKAN
X. REAL ESTATE < 

LIMITED.

Bloor St. W. Tel. LE. 2-4404

Ši rd i ngi a us i 1i nkė j ima i

visiems draugams bei

klijentams

M 
M'

B. SAKALAS
_ __  Darbo telef. RO. 2-8255 Namų telef. LE. 6-1410

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

me naujo, nes mes gauname kas dieną naujų nuosavybių.

f Nauja katalikių moterų skyriaus 
valdyba Tarontė

KLK Moterų Dr-jos Prisikėlimo sky-1 ruošti sėkmingi siuvimo kursai, išleis- 
riaus visuotinis narių susirinkimas - Į tą brošiūra “Atviras žodis”. Taip pat 
agapė įvyko gruodžio 10 d. muzikos: prisidėta prie Įvairių parapijos darbų, 
studijoje. Prie gražiai papuoštų stalų. A. Kuolienė padėkojo skyr. dvasios 
viešnios ir narės buvo pavaišintos ka- vadui Tėvui Placidui už jo nuoširdžius 
va ir pyragais.

Burdulis 2, Zęntins ir Klimas;
Midget komandoje: Ramanauskas 14, 
Bartucevičius 3, Puzerįs, A. Genys 26, 
Tamulionis 2, Ivanauskas Galinis ir 
Lasys; Aušra Bantan komandoje 
įmetimus pasiekė: P. Genys 26, 
Pūteris, Danaitis 13, Petrauskas 2, 
Kryžanauskas 13, Stirbys 4, ir K. Dil- 
kus; Aušra MB komandoje: K. Strimai
tis 15, Vaškevičius 2, Bušinskas 8, 
Kuolas, Tarvydas 2, Paškauskas 4, 
Duobaitis, Krikščiūnas, ir K. Simonai
tis; mergaičių Jr. komandoje: Sapijo- 
nytė, Grigaitė 3. Gataveckaitė 26, S. 
Simonaitytė 4, Bilkytė, čeponkutė 2, 
I. Ramanovaitė 12, M. Dunderaitė ir 
Narušytė.

Laike atostogų treniruotės vyks 
įprasta tvarka.

KOVO ŽINIOS
Krepšinis. — Draugiškose krepšinio 

rungtynėse tarp Hamiltono Kovo ir 
Ročesterio Sakalo laimėjimais pasida
lintą draugiškai. Hamiltoniečiai jau
niai laimėjo 55:41, o ročesterietės su
pylė hamiltonietes 50:21.

Kovo jauniai, kaip ir praeitais me
tais, dalyvauja katalikiškų parapijų 
lygos turnyre. Jau turėjo dvejas rung
tynes. kurias laimėjo: prieš St. Joseph 
35:21 ir prieš St. Xavier 52:16. Gaila, 
kad vienas geriausių žaidėjų A. Meš
kauskas negali žaisti su koviečįais, 
nes žaidžia savo mokyklos rinktinėje.

A. G.
SPORTAS LIETUVOJE

Lietuvos tinklinio A klasės pirmeny- 
u salėje Aušra Midget i bės prasidėjo lapkričio mėn. pabaigo-

Šv. Kalėdų ir

Navicką. Kaip prisimename praėju
siais metais jis buvo trečiuoju. Šiais 
metais lydimas nesėkmės buvo nu
stumtas į galą. Žaidė puikiai, visi žai
dimai baigėsi 3 setų kova, tačiau visuo
met pritrūkdavo laimės galutinei per
galei pasiekti.

Nereikia užmiršti ir turnyro pabai
sos dr. A. Nasvyčio, kuris niekad svar
besnių laimėjimų nepasiekia,, tačiau 
dažnai ir geriausius žaidėjus paklupdo. 
Taip ir šiais metais pakišo koją broliui 
J. Nasvyčiui ir Ročesterio Mačiuliui, 
nustumdamas juos į penktą ir trečią 
vietą.

Šie turnyrai tapo gražią stalo teni
sininkų tradicija. Gerai pravedami su
kelia dalyvių susidomėjimą ir išryški
na mūsų geriausias pajėgas. A. S.

AUŠROS ŽINIOS 
Didžiųjų švenčių proga PSK Auš-

■ ros valdyba nuoširdžiai sveikina 
visus klubo narius, tėvelius, spor
tuojančio jaunimo rėmėjus ir visą

. lietuviška visuomene linkėdami | • • -|W
tyro kalėdinio džiaugsmo ir lai
mingų Naujųjų 1962 Metų.
Šios savaitės rungtynės. Church ly

gos: pirmadienį. 7.30 v.v. Aušra In- 
tęr. žaidžią su St. Cyril; antradienį, 7 

; v.v. mūsų salėje Aušra Minor Bantam 
žaidžia su Vyčio MB ir po jų — Auš-

■ ra Bantam su Kimbourne; ketvirtadie- 
’ nį. 8 v.v. mūsų s 
r žais su Woodgreen. CYO lygos: pirma- je. Jose dalyvauja 14 vyrų ir 12 motę-
dienį, 7 v.v. Harbord Coli. Aušra MJrų komandų. Pirmenybės tęsis ligi 

Aušra Jr. 1962 m. balandžio mėn. Komandos su- 
įčios vytietės: 1- Kasperavičiūtė, 2. Sa-!su St. Stanislaus; ketvirtadienį. 7 ’ skirstytos į dvi zonas — Vilniaus ir 

tadįęnį po; sios komandos sudarys finalinę šešių 
Kalėdų, gruodžio 28 d.. 7 v.v. mūsų \ komandų grupę, o likusios komandos 
salėje Aušra J r. žais su Tridents J r. ; žais dėl 7-14 viet ų.

j Sudarytos Lietuvos tinklinio rinktb 
nebus nei Kūčių Į nės, kurios dalyvaus Sov. Sąjungos A 
oš .Naujus Metus, kiąsės pirinenybėse. Vyrai: V. Artąma- 

V yru komandai treniruotės bus kiek- novas, A. Na vi kovas, A. Juozaitis, G. 
vieną trečiadieni 8.30 v.v. Treniruotes į Šauklys. S. Mačalovas. A. Macas. G. 
praves Joe Stulac. Visi vyrų ir jaunių Meškauskas. V. Kriukovskis. V. Baril- 
A komandų žaidėjai prašomi punktua-j ka. G. Kuznecovas. Moterys: D. Gri- 
liai ir reguliariai treniruotėse daly- i ty-te, R. Burneikaitė,.V. Balytė. L. Ne- 
vauti. , meikienė-Kornejeva, T. Lugavičienė.

Praėjusios savaitės rungtynių pasek-! v. Jovaišaitė. L. Martinkevičiūtė, B. 
mės. B-C lygoje Aušra Sr. pralaimėjo piečkaitytė. L. Grabliauskaitė. D. But- 
latviams 73:87. Church lygoje Aušra j kevičiūtė. iš pavardžių sprendžiant vy- 
Inter, nugalėjo Islington 54:39: Aušra Į -ų rinktinėje Lietuvą atstovaus nedaug 
Midget pralaimėjo St, Chris 25:48: : lietuvių, moterų gi rinktinė žymiai lie- 
Aušra Bantam nugalėjo St. Pauls 60: i tuviškėsnė.

į Aušrą Alinor Bantam nugalėjo Į Vilniaus sporto laikraštis išsiuntinėk 
' St. Pauls MB 31.9. CA O lygoje Auš>*į0 saVo skaitvtojams ankieta išrinkti 
ra Jr. nugalėjo Corpus Chrisli 48:46.; I96i metu 10>geriausiu Lietuvos spor- 

; žaidė: Aušra Sr. Komandoje. Buntmas tininklL Rezultatai paaiškės Nauju Me- 
9. J. Laurinavičius II, Rigby 23, K. tu išvakarėse 
Grigaitis 3, Strimaitis 8. Dalton 17,1 \ . \ ... . . . .į Lietuvos krepšinio A klases pirme- 

j nybės prasidėjo prieš dvi savaites. Jo-: 
įso dalyvauja viso 42 komandos. 22 vy- 
•rų ir 20 moterų. Pirmenybės suskirsty
tos trimis zonomis: Kauno, Vilniaus ir 
Klaipėods.

. Lietuvos ledo ritulio rinktinė, kuriagresas priėmė prez. Kennedy pa- sudaro 20 žaidėjų išvyko trims savai-1 
Siūlytą Įstatymą del svetimos ga- tems treniruotis i Rvga. Rinktinę tre- 
mybos prekių įvežimo į Ameriką1 niruoja J. Klimas. Atrodo, kad Lietu- 
be muito. Anksčiau amerikiečiai j toje nėra dirbtinio ledo aikščių, to- 
turistai be muito galėjo įvežti pre- dėl ir treniruotės negali būti praveda 
kių už $500, o dabar — iki $100. i"105.- . .
Tokiu žygiu norima sumažinti ■ Lietuviai treneriai. — Įvykusioje S 
amerikiečių turistų išleidžiamas 
sumas užsienyje.

Kitas žingsnis — pritraukti 
daugiau turistų iš užsienio, Pra-

VYČIO ŽINIOS
Krepšininkės B-A lygos pirmenybė

se prala imė j o B-A komandai 37:35. 
Žaidė: Balsienė 6, Rutkauskaitė 1, Ra
dzevičienė 14, Prunskytė 5, Anskytė. 
žolpytė i; Uogintaitė 2, Simonaitytė, 
Kasperavičiūtė 6.

CYO pirmenybėse abiem pusėm ne- 
turint.pilnų komandų tebuvo sužaistos 
draugiškos rungtynės su Corpus Chris
ti. Vytietės laimėjo: Jonynaitė 7, Sup- 
ronaitė 6, Renkauskaitė 4, Kruminaitė 
2. šį antradienį vytietės žais su ta pa
čia komanda. Rungtynės Įvyks 7 vai. 
vak. Bloor. Coll.

Krepšininkai Church M-B klasėje 
pralaimėjo prieš St. Christopher 40:7. 
Žaidė: R. Šimkus 2, Akelaitis, M. Kara
lius 2, Supronas, Duliūnas, Nacevičius. 
R. Karalius, Ignatavičius 3, Kaknevi
čius, Šimkus, Laurinavičus. Šį antra
dieni 7 v.v. vytiečiai žaidžia pas Aušrą.

Treniruočių St. Christopher salėje i

Naujųjų Metų proga

va ir pyragais. patarimus, moralinę ir materialinę pa-
Buvo sesers Viktorijos paskaita, sky- ramą valdybai ir skyriaus narėms už 

riaus veiklos pranešimas ir valdybos nuoširdžią pagalbą, 
bei revizijos komisijos rinkimai. Pir
mininkavo A. Kuolienė, sekretoriavo I. apie praėjusių metų piniginę apyskaitą 
Vadauskienė. nustebino net pačias nares, nes pra-

Paskaitoje “Marija Visagalio kury- eitais metais per iždą praėjo virš 
boję” sesuo Viktorija iškėlė Marijos | S4.000. Tįesa, ateinantiems metams ka-
Nekalto Prasidėjimo dogmos reikšmę soje palikta tik S100; visa kita buvo; švenčių metu nebus. Kada treniruotės 
istorijoje ir dabartinėse dienose. Pa-! sunaudota labdaros, visuomeniniams prasidės bus atskirai pranešta ir pa-5 
skaita buvo labai išsamiai ir gerai pa- bei kultūriniams reikalams.

D. Reginienė padarė revizijos komi*
j sijos pranešimą. Po pranešimo valdyba £oje ir krepšininkai Church M-B.

__ ______ ______ a_______x_______ _  4/ " \f i-—.....................
atskirų sekcijų vadovės, iždininkė ir pakviesta E. Senkuvienė. Buvo išrink-
pirmininkė. Socialinių reikalų vadovė ta nauja skyriaus valdyba ir revizijos nyre. kuris prisitaikant prie šio konti-

~ ‘ w* 1 • •• > • - - ’ -- nęnto matų sistemos, pravestas tuzi
nu. Vyrų grupėje pirmųjų penkių lai-

■ mėtojų eilutėje randame du vytiečius:
1. Gvildys, 2. Kleiza (Čikaga). 3. Ne- 

jšukąitis, 4. Mačiulis (Ročesteris). 5. J.
Nasvytis (Cleveland). Taip pat ir mo
terų penketuke randasi dvi pirmaujan- žais su St. Thomas, o po j

P. Urbonienė pranešė, kad metų bū- i komisija, kuri pareigomis pasiskirstė: 
vyje buvo aplankyta 103 ligoniai įtei- pirm. D. Reginienė, sekr. V. Valaitie- 
kiant jiems mažas dovanėles. nė, ižd. Z. Murauskienė, social reik.

Parengimų vadovė M. Basalykienė: vadovės D. Bražienė ir S. Simonaitie- 
pranešė, kad buvo suruošti 7 parengi- nė, pareng. vadovės L Baltakienė ir M. 
mai. kurie puikiai pavyko ir ji padėko- Norkienė, reviz. komisija S. Miniotie 
jo visoms narėms prisidėjusioms nė. P. Urbonienė ir I. Vadauskienė. 
darbu. Į Tėvas Placidas, OFM, padėkojo se __ _ ________  _ ____ __

Skyriaus pirm. A. Kuolienė, daryda- najai valdybai už nuveiktus darbus ir baliauskaitė.3. Jonušaitė (Ročesteris) J v v. Bloor Coli. Aušra M. žais su Cor I Kauno. Pirmos trys zonoje laimėju- 
ma pranešimą apie skyriaus veiklų, pa-' pagalbą parapijai, ypač Aldonai Kuo-54, Koklienė (Cleveland), 5 Gaidžiu 
žymėjo, kad š.m. darbas daugiausia bu-Jicnei, kuri skyriui sumaniai ir pasi- naitė (Cleveland).
vo sukoncentruotas i lietuvių šelpimą į šventusiai 3 metus vadovavo. Susirin- j Nežiūrint šio turnyro nugalėtojų, la

. 11 1 x x vcr|jnolIS lainiėjiinus pasiekė lai-lįr po jų latvių Y su latvių U Jr.
! mėtojų šešėlyje likę Nesuka i t is ir Sa-Į 
ba l ia viską i tė. Trečios vie t os 1 ąimė j nn :is 

. dalyvaujant geriausięms mūsų stalo te-. 
! nisininkams ir pralenkiant tokius var
žovus kaip J. Nasvytis. Mačiulis, Soliu-1 

: nąs ir kt., Nešukaičiui buvo vienas. 
[svarbiausių laimėjimų stalo tenise. 
Į Dar gražiau pasirodė jaunoji Saba-' 

yra nuolatinėje parengtyje. Nuo i vos ’įrankiai nepaprastai ištobu- nuga* i
pilku Beringo juros vandenų iki liejo. Jei anksčiau sonar kiaušy- iėtoia Kasoeravičiūte Tik antrame ra-l 
tunrili TCnriln coin nocol TonnniJ tuvai galėjo nugirsti povandeninį te pralaimėjusi Kasperavičiūtei ir Jo-i 

3 mylių atstume, tai dabar lygiai nušaitei atsidūrė antroje vietoje, 
tą gali padaryti 100 mylių atstu
me. Lėktuvai —• didžiausias po- sėkmingiausių. Keturi vytiečiai parsi- 
vandeniniu priešas praeitame ka-:vežė šešias dovanas iškaitant pereina- 
re. lieka ir toliau. Septintasis lai- ;mas ir vienkartines. Turnyro komiteto 
vynas be lėktuvnešių nejuda iš ° ,srinktas vytietis Pr
vietos, šių laikų priešpovandeni
niai lėktuvai netik seka pavonde- 
ninius su radaru, bet su numes-‘ 
tais “sonar” aparatais jų jieško 
ir po vandeniu.

Septintojo laivyno uždavinys j 
yra ne vien kova prieš sovietų po- į 
vandeninius. Į jį. kaip į jėgą, žvel- i

JAV-bių septintasis laivynas 
nuolatinėje parengtyje

VII JAV laivynas Tol. Rytuose | mokyta. Priešpovandeniniai

juodų Kurilų salų, pagal Japoni
jos ir Kinijos krantus, šiltuose 
Okinavos vandenyse dvi didžiulės 
laivyno jėgos — JAV ir sovietų 
— nuolatos viena kitą tiria, žval
go, kad karui prasidėjus būtų 
pasiruošusios.

Niekas negali pasakyti, kuri jė
ga bus veiksmingesnė kare, nes 
jas sunku palyginti skaičiais. So
vietų laivynas sudarytas beveik 
išimtinai iš povandeninių laivų, 
o JAV negali pamiršti praeito ka
ro, kai nedidelis skaičius vokie
čių povandeninių vos neišvedė iš 
rikiuotės viso sąjungininkų lai
vyno. Ar paviršiaus laivai bus pa
jėgūs atsiginti nuo dabartinių mo
dernių povandeninių yra klaustu
kas, kurį tik karo veiksmai gali iš
aiškinti.

Sovietai Ramiajame vandeny
ne. pagal žvalgybos duomenis, tu
ri 100 povandeninių ir šiek tiek 
lengvųjų paviršiaus laivų. Ameri
kiečiai turi ten tik aštuonis po
vandeninius, kurių vienas su ato
miniu varikliu, be t j ų pu sė j e y ra 
stiprus septintasis laivynas su 
125 paviršiaus laivais, 650 lėktu
vų ir 60.000 karių. Laivyno vado
vybei priklauso ir kovos pareng
tyje Okinawoje stovinti marinų 
divizija.

Iš praeito karo yra daug pasi-

i

šis turnyras vytiečiams buvo vienas

Dar norisi paminėti Hamiltono Kovo

Amerikiečiai dideli keliautojai
EDV. ŠULAITIS

_______ __ _ ___  _ _____ Nėra jokia paslaptis, jog ame- 
gia’ir vi’sos~Azijos tauto's °Šeptin-į rikiečiai yra kelionių mėgėjai. Jie 
tojo laivyno buvimas, stiprina jas ’ 
kovoje prieš komunistu kėslus.

B.

Vašingtonas. — Prez. Kennedy 
spaudos sekretorius Pierre Salin
ger planuoja vykti Maskvon, kur 
dalyvaus televizijos diskusijose 
apie spaudos ir žodžio laisvę.

Bonna. — Kancleris Adenaue- 
ris planuoja padidinti karini biu
džetą net 1 bilijonu dol. ir V. Vo
kietijos kariuomene — iki 400 - 
000 vyrų.

Niujorkas. — Iš JAV studijuo
jančių afrikiečių studentų net 77 
% susiduria su rasine diskrimina
cija. Taip pat 68'< turėjo nesu
tarimų su vietiniais negrais. T

Extra Realty Ltd

1043 Bloor St. W. Tel. LE. 1-1161
Sv. Kalėdų ir Naujųjų Metų proga 

sveikinu visus savo prietelius, 
* buvusius, esamus ir būsimus klijentus, 

linkėdamas
\ dbmmB. ir ramaus gyvenimo,

ir ka turite šiandien sava gražioj ir kilnioj svajonėj
— taptų realybe.

Be to, geriausios sveikatos! 
Iki malonaus pasimatymo

J. KUDABA
Namų telefonas BU. 3-2105

KERBERIS

Darbo telefonas LE. 2-4404

Milijonas kanadiečių serga podagra
Liga, kuria serga dešimtys daugiau kaip 75 milijonų dol. al- 

tūkstančių kanadiečių, dažnai vi- gos tik dėl šios ligos? Tai faktai, 
suomenės nelaikoma rimta. Tai Kiekvienas kanadietis gali padė- 
podagra. angliškai vadinama ar- ti spręsti šią problemą, remda- 
thritis. Tai yra viena trijų ligų, mas Canadian Arthritis and 
kurios yra visiško nedarbingumo ’ Rheumatic draugiją, veikiančią 
priežastimi. Daugiau kaip vienas , visoj Kanadoj.

Draugija siekia išplėsti kontak
tą su pacientais, bendardarbiauti 
su sveikatos ministerijomis, uni
versitetais ir medikų draugijo
mis. Be to, ji remia ligos tyrimus 
universitetuose. C.Sc.

I keliauja ne tik savame krašte, bet 
ir po svetimas valstybes. Per pra
ėjusius metus net 1.634.000 ame
rikiečių buvo išvykę paviešėti už
sienin. Jie aplankė virš 100 sve
timu kraštu ir ten praleido apie 
$2.600.000.000.

1960-ji metai buvo svarbiausi 
metai JAV turizmo istorijoje ta 
prasme, kad jų laikotarpyje dau-'ėjusią vasarą kongresas priėmė ir 
giausia amerikiečių lankėsi svė-; prezidentas pasirašė: “Sell Ame- 
timose valstybėse. ’ . rica” įstatymą. Pagal jį. Prekybos

’ Daugiausia amerikiečių 1960 departamente bus įsteigta turiz- 
m. aplankė Europos kontinentą, mo tarptautinė įstaiga, kuri rū
šių skaičius siekė 832.000 asmc-1 pinsis turizmo plėtimu. Yra pla
nų. Vykstantieji Europon kiek-Į nuojama Įkurti šios įstaigos sky- 
vienas vidutiniškai išleido po rius Londone. Paryžiuje. Frank- 
$840. neįskaitant kelionės išlai- furte. T . Č
dų, kurie įplaukė į Europos krau- Tokio.
tuvių savininkų, restoranų, paly-

Caracase, Sydnėjuje ir

tuviu savininkų, restoranų, paly- Galimas daiktas, kad bus pa- 
dovu bei kitokio verslo žmonių keisti kaikuric vizos reikalavimai 
rankas. i į JAV užsieniečiams. Iki šiol už-

J A V nesistengia pritraukti šieniečiai, norį vykti į šį kraštą, 
daug turistų iš svetur. Pvz. net 3 turėjo atlikti nemaža formalumų, 
kartus daugiau amerikiečiu turis- atsakyti į daugelį labai intymių 
tų aplanko Europą kiekvienais klausimų, padaryti pirštų nuo
metais, negu iš ten susilaukia lan- j spaudas ir pan. Šie dalykai gęro- 
kytojų šiame krašte. Rezultate — j kai sumažino turistų skaičių, 
mažiausia 3 kartus daugiau pini- I960 m. daugiau europiečių 
gų amerikiečiai palieka Europoje lankėsi Sov. Sąjungoje, negu JA 
negu europiečiai Amerikoje. Valstybėse. _

Pagal ekonominius dėsnius. Taip pat yra žadama išleisti 
kurie sako, kad įvairiose srityse daugiau pinigų reklamai. Iki šiol 
turi būti siekiama išlaikyti balan- j privačios turizmo bendrovės už- 
so. Amerika turizme turi n uosto- sienio kraštuose per metus rckla- 
lių Jau po 10 metų Amerika ne-1 mai išleisdavo 15 mil. dol. 
išlaiko balanso turistų pinigų iŠ-j 
leidime, paskolose ir investavime 
užsienyje. Per praėjusius 3 metus 
JAV nuostolis šiose srityse, imant 
išlaidas ir pajamas, siekia net 3 į 
bilijonus dol. metams. i

Padėtį palaisyti stengiamasi Į 
įvairiais budais Šią vasarą kon-1

M

Sąjungos krepšinio trenerių konferen
cijoje buvo išrinkti 1962 metams krep
šinio treneriai. Sov. Sąjungos moterų 
rinktinę treniruos S. Butautas, jaunių 
rinktinę — K. Petkevičius, o mergai
čių — G. Sviderskaitė. Taigi, net tris 
Sov. Sąjungos rinktines, treniruos lie
tuviai treneriai. G.

milijonas kanadiečių yra paliesti 
šios ir kitų reumatizmui artimų 
ligų-

Yra žmonių, kurie podagrą lai-j 
ko nekenksminga liga paliečian
čia tik senus žmones. Tai tragiš-' 
kas neįvertinimas. Rheumatoid i 
arthritis yra labai skausmingas.; 
Juo sergantiems net prisilietimas 
antklodės sudaro didelių skaus-j 
mų. Tai pavojingiausia podagros 
rūšis ir gali atsirasti betkuriame 
amžiuje, net vaikystėje, bet daž
niausiai pasireiškia jau pas vidu
tinio amžiaus žmones. 68% ser- 

į gančių šia liga yra darbingo am- 
— Įvykusioje S. jžiaus. *

Ir kas galėtų tikėti, kad ši liga 
per metus atima net devynis mi
lijonus darbo dienų? Kad kiekvie
nais metais kanadiečiai netenka

P. Amerikos įvairių valstybių 
universitetuose girdimi šūkiai: 
'■Freedom si, Castro no". Ypatin
gai didelės anti Castro demonst
racijos buvo Buenos Airėse.

Bonna. — Atidarant parlamen
tą, kiekvienas par lame nto nary s 
ant savo stalo rado didelį patran
kos formos raudoną pieštuką. 
Pieštukai buvo padėti mokesčių 
mokėtojų sąjungos, kad parla
mentarai kovotų už mokesčių 
sumažinimą. Vak. Vokietijoje yra 
augščiausi mokesčiai pasaulyje.

Į VLiet* įyd iru ma i
^atkelta iš 3 psl.)

pradžioje. Tai vis gera, palaiky-į 
tina iniciatyva, kurią turėtų pa- 
sekti ir kiti lietuviškieji leidiniai, gį 
Bent jau kartą metuose susitikti į g 
redakcijoms ir bendradarbiams ' Sį? 
būtų itin pravartu, tarpusavy pa- S 
sikeisti nuomonėmis, bendromis W 
jėgomis pagalvoti apie laikraščių 
turinio gerinimą, įvairinimą, pa-! £ 
žangą. Redakcijoms būtų itin ver- i 
tinga talka, nes iš įvairių lietuvis- 
kūjų kolonijų subėgę bendradar- g? 
biai galėtų tiesiogiai perduoti $$ 
skaitytojų pageidavimus, lūkės- w 
čius. vertinimus. Kol LŽS nepra- M 
dės efektyviai veikti, tokie rašan- 
čiujų, gal ir kiek lokalinės reikš- £ 
mės subegimai, būtų gera prie- g 
monė laikraščių tobulėjimo kely. 2?

A- J. MORKIS
REAL ESTATE & MORTGAGE BROKER

1385 Queen Street West
(prie Lansdowne Ave.)

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

buvus i us, esa mu s i r 
būsimus mūsų klijentus 

bei visus bičiulius 
sveikiname

Šv. Kalėdų ir
ir Na u j ų Metų proga

M

I . SENKI S REAL ESTATE TEL R<). 7
1717 BLOOR STREET WEST, TORONTO S
ST. DARGIS, J. MATVLIONTS, F. SENKI S 

SVEIKINA SlT.AVKUS SV. KAI.EIH IR UNKl
LAIMINGI’ NAI'MLlMfcTWETlL

B Vyt. Morkis, J. Kaškelis, A. Bliudžius
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ESTATE LTDPARKVIEW REAL
Į? 1663 Bloor St. W.

(prie Indian
LE. 7-1217

Rd.)

W

S. JOKŪBAITIS

Visiems savo klijentams 

draugams bei pažįstamiems 

linksmų ir džiaugsmingų Kalėdų švenčių 

laimingų ir turtingų Naujų 1962 Metų 

nuoširdžiai linki

LE. 7-1217 Namu RO. 6-0417

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

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

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

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

Oakview Beach COLLINGWOOD, ONT.
Įstaigos tel. Wasaga Beach 201 T-el. 2337 . .

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

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

Už santaupas moka nuo 4f<> ligi 5%. Už asmenines paskolas ima tik 8%. 
Už paskolas • morgičius — • Paskolos mirties ir invalidumo atveju

apdraustos. • Visų narių gyvybė apdrausta santaupų dydyje.

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

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

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

naujus ir remontuoja senus pečius.

Darbas atliekamas sąžiningai ir nebrangiai.
148 WESTMINSTER AVE. Telefonas LE. 2-5191

A

ALFA RADIO & TV
PARDUODAM IR TAISOM TELEVIZIJAS. RADIJAS 

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

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

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

10761/2 BLOOR ST. W.z Toronto
Po 7 vai. vak. skambinti RO. 9-9392

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

1000 College St, • LE. 1-3074 . Sav- P. Uzbalis

(buvęs 
Wally’s)

Naujas savininkas

726 Lansdowne Ave.
(Tarp Bloor ir Dųpont) 

garage Tei. le. 3-0631
VISI MAŠINŲ REMONTO DARBAI LIETUVIAMS ATLIEKAMI 
PIGIAU LIETUVIŠKAME V.S. GARAGE. Sav. V. St rimai t i s

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

726 Lansdowne Ave. Tel.: LE. 3-0631, namuose LĘ. 7-4336

ŠILDYMO KONTRAKTORIUS
visų Rūsių šildymas ir įvairios pompos.

507 Dovercou rt Rd., Toronto^ LĖ. 4-6123
ANT. JUOZAPAITIS

Taisomi RADIO IR TV aparatai
patefonai, teiprekorderiai importuoti ir vietiniai. Darbas atliekamas prity-
ru«io speeiali'ito Rarantuotai. F. NORVYDAS.

Skambinti bet kada LE. 5-6007

Vokiečiai žvelgia į rytines sienas
I “Nei karo įrankiai, nei istaty- laikinė siena paliktų atvira pasi- 
mų potvarkiai neįstengs panaikin- tarimams. Pripažinimas Oderio - ____ _ _______ __________
ti fakto, kad didelės žemių sritys Neisės linijos pastovia siena esą djjavo Eisenhowerio kilmę ir aiš- 
į rytus nuo Oderio ir Neisės jau sustiprintų diktatorių kėslus, 
daugiau kaip septyni šimtai metų Jei Vokietijoje kalbama apie 
yra vokiečių apgyventos", šiais tautų apsisprendimo teisę, tai tik 
žodžiais vokiečių bendrą nuomo-1 ta prasme, kad ta teisė turinti ga- 

įnę apie dažnai spaudoje minimą i lioti nevien vokiečiams, bet ir 
i Oderio — Neisės demarkacijos [ lenkams ir kitoms tautoms. Fed 
liniją išreiškė Šlezvigo — Hols- 
teino provincijos premjeras von 
Hassel.

Toliau, užmiršdamas kryžiuočių 
ordiną, jis tvirtina, kad Į rytus 
nuo Neisės vokiečių apgyventos 
vietovės buvo įgytos beveik išim
tinai taikiu būdu. Esą tų kraštų 
kunigaikščiai ir feodaliniai valdo
vai kvietėsi prityrusius vokiečių 
ūkininkus ir amatininkus, kad pa
keltų krašto ūkinę gerovę. Taip 
atsiradusios ir vokiškos vietovės 
rytuose, žiūrint nuo 1937 m. ry
tinių vokiečių sienų. Esą vokiški 
pionieriai Sudetuose, Karpatuose, 
Vengrijoje, Rumunijoje. Jugos
lavijoje išplėtė žemės ūkį ir su
kūrė kultūrinius centrus, kurk 
kėlė tų kraštų gyvenimo lygį ir 
gerovę. Vokiečiai buvę gėri ir iš
tikimi tų kraštų piliečiai.

Ateities Europos santvarkoj 
vokiečiai esą nelaukia negalimų 
dalykų, bet pripažinimas Oderio 
— Neisės demarkacijos linijos 
pastovia siena nesumažintų nėpą- . .
sitenkinimo ir kivirčų. Esą jei R. kuris tolydžio tampa nauju veiks- 
Vokietijai būtų grąžintos 1937 m. niu vakariečių — rytiečių santy- 
rytinės sienos, tai tas faktas sus- kiuose. 
tiprintų pasaulyje nuomonę, kad 
tautų santykiai yra pagrįsti teisin
gais tarptautiniais įstatymais ir 
pasitikėjimu, bet ne jėga ir netei
sybe. V. Vokietijoje nesą nei vie-! 
no žmogaus, kuris norėtų rizikuo
ti karu, kad Vokietija taptų su- pasaulyje pradėjusi veikti taikos 
jungta. Visi vokiečiai trokšta tai- šalininkų ^rupė, kuri savo šūkiu 
kingo reikalų išsprendimo, o ypač turi "Better red than dead", pra
geni santykių su lenkais. '

Lenkai, jei jiems tik būtų tei- Jų tikslas daryti viską, kad tik 
singai išaiškinta, suprastų vokie- Vakarų valstybės atsisakytų ato- 
čių norus išspręsti sienų klausi- minių ginklų, nors dėl to reikėtų

i mą taikingais susitarimais. Vokie- ir pasiduoti Sovietų Sąjungai, 
čiai tenori su savo kaimynais tu-. Aišku, kad tokie taikos šalinin- 

! rėti santykius, kurie būtų pagrįs- į kai yra komunistų palankiai si’.- 
[ ti teisingumu ir pasitikėjimu. Tai tinkami, nes jie jiems daug pade- 
įgalį įvykti tiktai, jei dabartinė 'da. Šiuo metu tas sąjūdis tik Ang-

Eisenhowerio pro
tėviai - vokiečiai
Vokiečiu istorikai uoliai išstu-

kiai nustatė, kad jo protėviai pir
moje 19 amžiaus pusėje atvyko iš 
Odenwald vietovės, kuri yra pie
tinėje Hessen dalyje. Sustiprinti 
buvusio JAV prez. ryšiams su sa
vo protėvių kraštu vokiečių - ame
rikiečių dr-ja Eisenhoweriui įtei
kė hamburgiečio dailininko Die
ter Wien nupeištą paveikslą iš jo 
protėvių gimtinės aplinkos. Po 
paveikslu yra užrašas, pažymįs. 
kad ta dovana skiriama Eisenho
weriui už vokiečių - amerikiečių 
draugiškų santykių sustiprinimą.

Eisenhoweris pasiuntė padėkos 
raštą Įteikusios paveikslą delega
cijos pirm. dr. Men ne. pabrėžda-

Respublikos gyventojai nori, kad 
lenkai turėtų tokias laisves, ko
kias V. Vokietijos gyventojas turi 
dabar ir kokias Rytų vokiečiai no
ri turėti. Lenkija esanti Europos 
dalis, ir laisva Lenkija negalinti 
būti ir nebūsianti grasinama lais
vos Vokietijos. Tas pat esą galioja 
ir kitiems rytų ir pietų Europos 
kraštams, iš kurių po praeito karo 
buvo iškraustyta milijonai vokie
čių. Tiesa, su jais Vokietija neturi, mas, kad jis visados didžiavosi sa- 
ir neturės sienų ginčų, bet ištrėm- į vo vokiška kilme ir dovanotas pa- 
tiesiems gyventojams esą rūpi ir veikslas būsiąs labai vertinamas 
rūpės atgauti teisę grįžti atgal į jo Gettysburgo ūkyje.
savo buvusias tėviškes. Vokietijos • 1955 m.vokiečiaiišleidokny-
rytinės sienos esanti viena didžių-1 gėlę, kuri nagrinėja Eisenhowe- 
jų problemų, kurios teisingas iš- rio kilmę. Joje įrodoma, kad Ei- 
sprendimas turįs reikšmės viso | sehhowerio protėvių pavardė bu- 
pasaulio likimui, bet Oderio —, vo Eisenhauer, kuri kilo nuo 
Neisės sienos pripažinimas už so-: Odenwald apylinkėse buvusios ge- 
vietų nuolaidas Berlyne būtų la
bai neapgalvotas žingsnis.

Tai būdinga dabarties vokie
čių galvosenos išraiška. Jie jau
čia savo politinio svorio didėjimą,

Skaitytoj u laiškai
TIESUS LAIŠKAS IŠ S I 

OKUPUOTOS LIETUVOS
Prieš kuri laiką gavome įdomiai at- Į 

virai parašytą laišką iš Lietuvos, kuri \ 
čia frftteiiriąmo j

“Šį kartą uždelsiau su atsakymu. 
Galėjau parašyti anksčiau, bet kai bu-1 
vo pradėję kalbėti apie visokius nera
mumus, tai susilaikiau. Žmonės visaip 
pakalbą^ ’

Mūsų kolūkį sujungė su kitu. Bus 
sunkiau. Turėsime eiti i darbą apie 10 
kilometrų. O už darbą nei pernai nei 
šiemet nieko negavome. Dirbti rei
kia, taip pat ir valgyti, todėl veržia
mės, kaip išmanome. Auginame gal
vijus, kiaules ar ką prasimanydami, 
kad pardavę, ką užauginę, galėtume 
krautuvėje nusipirkti duonos. Turime 
ir savo girnas, bet kluonai tušti. Ge
riau laikosi tie, kurių kluonai geri ir 
juose kolūkis laiko javus. Jie pajėgūs 
nusipirkti net motociklus. Tu gal ste- 
bėsies ,bet mes jau persiauklėjome. 
Igijom naują moralę. Ją turint, leng
viau gyventi. Tiesa, ji nepastovi, kaip 
ir jos auklėtojai šiaurės valdovai, bet 
šiandien būtinai reikalinga. Dabar mes 
gerai suprantame diržo reikšmę. Jis 
reikalingas tam, kad susiveržti, kai esi 
alkanas. Mūsų naujosios moralės pa
grindas yra: kas sugeba daugiau pa
vogti, tas yra labiau gerbiamas, o kas 
moka daugiau meluoti, tas greičiau iš
kyla į raudonuosius aristokratus. Gra
žu mūs Lietuvoj”...

VIE VISOS ■ TAITIETES •'
LAIŠKAS

ŠYPSENOS

P. Br.

GERIAU RAUDONAS 
NEGU LAVONAS“

Prieš kiek laiko visame Vakarų

deda prarasti savo populiarumą.

ležies pramonės. Dar anksčiau už
sienio r. min. v. Brentano Eisen
howeriui padovanojo iš tų laikų 
išlikusią, meniškai nulietą špyži- 
nę pečdangtę, prie kurios darbo 
esą galėję būti prisidėję jo pro-: Pro mano langą sidabru ir deiman- 
tėviai. Kaikurie Eisenhowerio tais žybčioja saulėje sniegu apšerkšno- 
biografai jo kilmės kraštu žvmi josios kaip šventėms pasipuošusios 
Olandija. Airija ar Šveicarija. Br. i Pušys- Baltais kamuoliais iš kaminų 

; verčiasi dūmai. Netoli centrinėj gatvėj 
kažkurioj krautuvėj garsiakalbis groja 
kalėdines melodijas; vaizdas — kaip 
gyva Kalėdų pasveikinimo atvirutė.

Mano mintys šiandien nuo čia toli, 
bet žiemos šventės jau čia pat, tad rei
kėtų parašyti artimiesiems pasveikini
mus. Kam rašysiu? Jau ne tau, motu
le. kuri po vargo ir nemigos naktų 
dėl savo vaikų, o vėliau dėl jųjų ir tė
vynės likimo tiek pernešus ilsiesi am
žiams; ir ne tau, broli, kurio tolimam 
Sibire man net antrašas nežinomas, 
nes tu bijai prisipažinti laisvame pa-

lijoje turi kiek didesnį pritarimą.
Prancūzijoje tie taikos šalinin

kai niekad nebuvo prigiję ir jo
kių demonstracijų nebuvo. Tarp 
kitko jų šūkis "geriau raudonas, 
negu lavonas", nėra skambiai iš
verčiamas į prancūzų kalbą. i __ _____ r_______________

Vokietijoje apie tą sąjūdį nėra šaulyje turis seserį; ir ne tau, Petrai, 
nė kalbos, nes vokiečiai raudonu- i nes neišplėšiu to skausmo iš tavo krū
mą vra gerai patyrę ant savo tinės dėl kenčiančios mūsų tėvynės, 
kailio.

Skandinavijos valstybėse sąjū-
< .......... ...__ IL„,,
politinės įtakos visiškai neturi.

Italijoje, kaip ir Prancūzijoje, 
taikos šalininkai neturi jokio vi
suomenės pritarimo.

Azijoje panašaus sąjūdžio nė 
nebuvo suorganizuota. Ten tik 
jaučiamas amerikiečiais nusivyti- .
mąs dėl jų neryžtingumo. Mažy-; kiečių skaičiaus, 
tė Kambodija. pvz. įsitikinusi, kad 
raud. Kinijos įsigalėjimas Azijo
je esąs neišvengiamas.

Kodėl . . .
j — Kodėl autovežimis naudin- 
jgesriiš už lėktuvą9

— J ei mašinoj ka s nors sugen
da. ją galima bent pastumti.

Nesu gimęs
Teta klausia Petriuką:
— Na, pasakyk, kiek tau metų?

'‘r—_.ĄS nežinau.
— Betgi žinai, kada esi gimęs?

- neatleidžia teta.
— Aš nesu gimęs ...
— Kaip tai nesi gimęs?
— Aš neturiu motinos, o tik 

pamotę....
Surūkė

— Pilieti, tu cigaru duris ra
kini.

turbūt, surūkiau 
raktą! .

Mažas nesusi p ra t i i n as
Viena poniutė, norėdama paro

dyti save jauną, rodo nuotrauką, 
kai ji dar buvo laikoma ant kelių 
savo motinos, ir sako draugei:
— štai, kaip aš atrodžiau prieš 

30 metų.
— Nedaug tepasikeitei, — at

sako draugė. — Sakyk, o kas ta 
mergaitė, kurią turi ant kelių?.

-MRnd^mno pareiga
— Dėkoju jums, teta, nuošir

džiai už dovaną mano gimtadienio 
1 proga.

— Nėra už ką dėkoti, Antanuk.
— patenkinta atsako teta Agota.

— Mano mama tą patį sake, bet 
aš manau, kad mandagumas vis- 
tiek reikalauja padėkoti...

Vaiku prižiūrėtoja
Dešimties metų mergaitė, vai

kų prižiūrėtoja — ‘babysiter'’, 
paskelbė toki kainarašti: ' Mie
gą kūdikiai — 25 et. valandai, 
verkią — 30 et., šlapi — 40 c., 
kūdikiai su ''majonezu" — 50 c.'‘.

ir neįstengsiu tais keliais žodžiais, Įra
šytais atvirutėj, pasakyti ką jaučiu sa-

Cincinati. — Du garsūs gydyto
jai pripažino, kad plaučių vėžys 
gaunamas tik nuo rūkymo.

dis kelia šiek tiek triukšmo, bet '° krutinėL _ne- tokios atvirutės dar 
' niekas nesukure.

Tad palinkėsiu tik linksmų šv. Ka
lėdų ir laimingų Naujųjų Metų vi
siems geros valios lietuviams.

Nijolė
Ku? kaliniai paleidžiami 

Kalėdoms į -
i Šveicarijos pašonėje yra nedi-j kad vra žmonių, kurie turi malo- 
idelė nepriklausoma Liėhtenštei- j numą būti konsulais.
no kunigaikštija. 157 kv. km. plo-į Krašto policija sudaryta iš 12 
to su 14.000 gyventoja kuri nuo į asmenų ir 1960 metais buvo suim- 
1921 m. finansiškai ir diplomatiš- į ta 14 asmenų. Visi kaliniai Kalė- 
kai vra orisijungusi prie Šveica-tdU šventėms leidžiami namo. . . . . _
rijos. ‘ J Sakoma, kad vieną vakarai ' P. Amerika jaučiasi geografiš-

Kunigaikštijos sostinėje Vaduz : premjeras ilgai dirbo ir, kai pano-i kai apsaugota nuo tiesioginio ato- 
vyriausybė yra įsitaisiusi dviejų! ro išeiti iš ministerijos, rado du- minio karo.
augštų namuose. Finansų minis-: ris užrakintas. Jis pradėjo bala-: Nusiginklavimo šalininkų sąjū- 
terija ir iždas užima kambarį nr. dotis ir kelti triukšmą. Pagaliau Į dis geriausią dirvą randa Angli-j 
26. Žemės ūkio ministerija —i mieguistas žmogus atėjo iš rūsio joje, kur net 20% tiki, kad ge- 
gretimą kambarį, parlamentas po- su raktų ryšuliu.
sėdžiauja 39 kambaryje. Kalėji- - — Kas jūs esate? — paklausė 
maš įrengtas rūsyje. premjeras.

Ministeris pirm. Alexander — Esu kalinys. — atsakė žmo- 
Frick valdžioje vra nuo 1945 m. gus. 
Jis ir jo pavaduotojas įjirba pil- — Ir ką dabar darysite? 
ną laiką, tuo tarpu kiti vyriausy-i —Grįšiu į savo kamerą ir 
bės nariai, miestelėnai ir kaimie- ■ sirakinsiu. — ramiai atsakė 
čiai — kraštą valdo laisvalaikiu, linys.

Kunigaikštijos sostinė Vaduz i Lichtenšteine yra dvi politinės 
su 2.000 gyventojų yra pats di- partijos: miestelėnų ir vienybės, 
džiausiąs miestas krašte, ir Plan- Tarp jų skirtumas mažas. Abi 
ken su 91 gyventoju — pats ma- partijos leidžia laikraštį, kuris iš- 
žiausias. Lichtenšteine gyvena ir; eina kas antrą dieną, taip kad vie- 
svetimšaliu:

riau būti "raudonu, negu lavo
nu". Žinomas filosofas Bertrand 
Russell yra to sąjūdžio vadovas. 
Tačiau ir Anglijoje jiems jau nu
sibosta tie sėdėjimo streikai. Ap- 

' lamai, sąjūdžio populiarumas vi- 
už-: same pasaulyje yra praėjęs ir, at

rodo, kad komunistai, nors kaip 
bandytų, jo nebeatgaivins.

ka-

Roma.—Italu komunistų spau
da klausia: "Kaip buvo galima 
prileisti, kad kuriant socialistinę 
santvarką Įvyktų tiek daug klai- 

12 amerikiečių. 2 ną dieną gyventojai skaito vienos į dų ir nukrypimų, kaip tai atsiti- 
anglai. 8 argentiniečiai, 4 ola n- nartiios laikraštį, kitą dieną ki-i ko Stalino laikais? Į tą klausimą
dai. 4 graikai. 1 kanadietis ir — Jos. Svarbiausia krašto pramonė 
krašto pasididžiavimas — 1 juo- — dešrelėms dirbtinių odelių ir 
dūkas. Diplomatinis korpusas su- i dirbtinių dantų gamyba.
sidaro iš vieno asmens — princo: Pr. Alšėnas
Henri, regento brolio, kuris at-!
stovauja kraštui Berne. Bet už!
tai Vaduze galima užtikti kitų
kraštų konsulatus, net ir tokios J 
mažytės Saint-Marin respublikos.! 
Lichtenšteino gyventojai aiškina.!

International

WALDI
859 COLLEGE ST.

Telefonas LE. 2-5461
Mokome su standartinėmis, au
toįmonėmis transmisijomis ir 
Volksvvageriais.
1 vai. važiavimo ir teorijos pa
mokos nemokamai.

lel. EM. 4-2715. Toronto. Ont

Dažai ir sienoms 
pcęiiens!

* v t* i v .nftnot.

Sky s l’sint & Wallpaper

it

OILS LTD. 
Atstovai

H. ROžAITIS
Greitas kuro-alyvos pristatymas 

patarnavimas.
Telefonas LE. 3-4908.

• Afrikoje yra katalikų 11%, o 
musulmonu 36% iš bendro afri-

Dr. J. Matulionytė
DANTŲ GYDYTOJA

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

TEL. RO. 6-1372

Dr. E. ZUBRIENĖ
DANTŲ GYDYTOJA

1577 BLOOR ST. WEST 
(prie Dundas)

Telefonas LE. 2-4108

Dr. V. J. MEILUVIENĖ
DANTŲ GYDYTOJA

282 RONCESVALLES AVĖ.
(prie Geoffrey)

Tel. LE. 5-7025

Dr. Mirko KOVAC
AKIU GYDYTOJAS - 

SPECIALISTAS
333 BLOOR ST. W.
Telefonas 925-8251

PRIIMAMA TIK
SUSITARUS TELEFONU

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

Lietuvis savininkas A. Šimonis.
418 BATHURST ST. • WA. 13225

J. BARAKAUSKAS

kon t ra ktori u s
Visų rūšių elektros 

Įrengimai ir pataisymai.
Tel RO. 7-9947

24 Hnmberview Rd., Toronto.

A. P. GARAŽAS
1539 DUNDAS ST.

(prie Dufferin)
Visti rūšių automobilių mechaninis 
remontas. Automatinės transmisi
jos. Darbas sąžiningas ir garantuo
tas. \

Sav. Ant. Paškevičius

VALAU FOTELIUS
IR ĮVAIRIUS KILIMUS. 

Automatinis elektra valymas. Šutai- 
sah4 Iširusius galus ir pradegintus 
kilimus. P. KARALIŪNAS.

Skambinkite LE. 3-4912.

esą negali būti atsakoma vien ap
kaitinant Staliną.

Vašingtonas. — Edgar Hoover, 
FBI direktorius, kalbėdamas apie 
komunistų veiklą JAV pareiškė, 
kad ’‘šiuo metu mes esame karo 
stovyje su Sov. Sąjunga”. Anot jo. 
juo greičiau visi amerikiečiai tą 
supras, juo saugesni bus.

Darbo valandos: 10-3 vai. ir 
5-8. Šeštadieniais 10-3 vai.

LIETUVIO ADVOKATO
ĮSTAIGA __

NEIMAN, BISSETT
OKULISTAS
S. BROGOWSKI, O.D.

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

420
ard
neto LE. 1-4251; namu CL. 9-8029. 
Darbo valandos nuo 10 vai. ryto 
iki 6.30 vai. vak. šeštadieniais nuo 

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

W. A. LENCKI

TEISININKAS — 
ADVOKATAS - NOTARAS

100 ADELAIDE ST. W. 
Roc;n 107 

Telefonas EM. 6-4182 

Toronto

Jane Photo Supply
317 JANE ST., TORONTO 9

Aiškina nuotraukas. Nuomoja foto 
reikmenis. Parduoda foto aparatus, 

filmus ir kitus reikmenis.
ATSTOVAS

Vyt. Bubelis
Lietuviams didelė nuolaida.

Verslo tel. RO. 2-2213 
Buto — RO. 6-3135.

SEGUIN
Advokatai — Notarai 

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

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

George BEN, B.A. 
ADVOKATAS-NOTARAS 

praneša, kad 
persikėlė 

į naujas patalpas 
1134 DUNDAS ST. W. 

Toronto 3, Ont. 
Telefonas LE. 4-8431

Dr. V. Sadauskienė
DANTŲ GYDYTOJA

129 GRENADIER RD. 
(2-ras namas nuo Roncesval

les), Toronto.

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

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

Vakarais ir šeštadieniais 
pagal susitarimą.

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

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

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

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

Akiu specialistas 
L. LUNSKY, R.O.

Pritoiko akinius visiems akių defek
tams. Ištiria akių nervus, kurie daž
nai sukelia galvos skaudėjimų ir ner
vingumų. Kalba slavų kalbomis.

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

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

DRAUDIMO IŠTAIGA * ’
AL DUDA

24 VAL. PATARNAVIMAS

RO. 9-4612
DARBO VALANDOMIS

RO. 9-4131
NAMŲ

RO. 6-7132
ATSTOVAUJAMOS 27 DRAUDIMO BENDROVĖS. 

DRAUDIMAI RAŠOMI VISOSE KANADOS PROVINCIJOSE. 
10% NUOLAIDA IMANT DRAUDIMĄ IS VIENOS KOMPANIJOS

t I
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VISI KVIEČIAMI tradicini
ap ’’raudas k'tese bendrovėse pa- 
s’leirauii CI NĄ b-vėje Visais to
kiais reikalais kreiptis tiesiogiai į 
CUNA atstovų Montrealyje: Mr. 
Rer.e l.achap-.’li” (ištarti: Laša- 
pelU tėl. 681.9535.

French Publishing Renaissance 
tokia antrašte ‘The Montreal

Star” kult, šeštad priede tilpo

6 DIENĄ SAUSIO MĖN. 1962 METŲ, PRISIKĖLIMO SALĖ
KARŠTA ZUIKIENA 

BUFETAS 
IR 

LINKSMA 
ŠOKIU MUZIKA 

PRADŽIA 7.30 VAL. VAKARO

Šeštadienį prieš Naujus Metus, gruodžio 30 d., 7.30 vai. v.
Prisikėlimo Auditorijoje PPSK Aušra ir
Toronto lietuviai studentai rengia

SENŲJŲ METŲ UŽBAIGIMO ŠOKIUS
Įdomi meninė dalis, išpildoma' jaunųjų menininkų ... Studentiškos staigme
nos... Turtingas bufetas . . . “Olimpija” orkestras su nauju šokių muzikos 
repertuaru ... Įėjimas jaunimui SI.00. suaugusiems — SI.50.

VISI MALONIAI KVIEČIAMI UŽBAIGTI SENUOSIUS METUS JAUNIMO TARPE.

PIRMUTINĖ PREMJERA PENKTADIENI. GRUODŽIO 22 D.
Bilietai parduodami kasoje nuo 10 vai. ryto iki 9 vai. vak.

THE NEWEST AND GREATEST ATTRACTION in

Nor A TRAVaOGUf - A ROLUCKING ADVENTURE STORY 
fc— FOR THE ENTIRE FAMILY

MONTREAL, Que
Visiems “Lito” nariams svarbu 
»oii. kad nuo 1961 m. gruodžio 

d. 12 vai nakties koonertįnė 
auaimo b-vė CUNA nutraukia 
joms Kanados ir JAV kredito 
iiioms paskolų draudimą ilgos 
'os atveju. Paskolų draudimai 
i $10.000 mirties arba visiško 
darbingumo atvejais pasilieka 
lioje kaip bu ve.
Paskolų draudimas ilgos ligos:Max McMahon straipsnis apie 
veju buvo įvestas prieš dvejus ; '.rancūzu kalba Montrealvje pasi
etus. Litas ji turėjo nuo 1961 • 
. sausio 9 d. Draudimas panai- 
ntas dėlto, kad ir paskutinis 
•0% premijos padidinimas vis- 
»k nepadengia reikalingų išmo
kimų. Gi tolimesnis premijų di- 
nimas rastas nepraktišku, nes 

reta kredito unija beįstengtų jį
i apmokėti. ...I

J Visos pretenzijos ryšium su i

CUNAb~ve^^ kaikuriu tiražas siekė net 30.-

TORONTO, Ont
Šv, Jono Kr. parapijos žinios
— Angelų giesmė Kalėdų rytą į 

tepripildo kiekvieno mūsų širdį; 
didžiąja dangaus palaima, o bear- ! 
tėjanti laikrodžio rodyklė į 1962; 
metus, tebūnie kiekvieno mūsų i 
kelio ženklu, pažymėtu vilties 
žvaigžde.

— Bernelių Mišios Kalėdų 
naktį — 12 vai. Pirmąją Kalėdų: 
dieną pamaldos 9.30 ir llval. An
trąją Kalėdų dieną pamaldos rytą 
8. 8.30 ir 10 vai,

— Kalėdų laikotarpyje sek
madieniais ir N. Metuose pamal
dos įprasta sekmadienio tvarka: 
9.30,' 11 ir 12 vai.

— Šį sekmadienį kalėdinės 
plotkeJės gaunamos po visų pa-: 
maldų par. salėje.

— Vyskupijos kurijos prane
šimu, šiais metais Kūčių pasnin
kas nėra privalomas, nes Kūčių 
diena yra sekmadienį. Būtų vie
nok gera, kad lietuviai Kūčių pa
pročius įprasta tvarka palaikytų 
ir kaip visada ruoštų Kūčių stalą.

— Šią savaitę par' kunigai lan- 
ma po N. Metu ąn.ėli-t

' mos nusistovėjusia tvarka.
: Prieš Bernelių Mišias, maž
daug nuo 11.15 vai., Prisikėlimo 

• bažnyčioje bus muzikos koncer-
SSSS“ Do ‘X tas- kurio metu Kalėdų nuotaikai 
•Tuo būdu Jury komisija sudaro-’ pritaikytus kūrimus išpildys sol. p aS S ui? P nn iJ- Liustikaitė -- solo ir kun. B. 
: Sh P‘ a’ IX.iic ?; Jurkšas - vargonais.
t Ciene, archit. A. Šalkauskis ir _ Kalėdų ir N Metu dienomisarchit. V. Kvederas. Aaieaų n m. Metų aienomis

Kapinių Taryba

TECHNICOLOR . V L

3 MAGIC CAMERAS FILL THE GIANT SCREEN '
EVENINGS 8.3C P.M. INC. SUN.’ 

VONCAv TO FRIDAY ORCH $1 75 LOGES $? (X) 
"'At. SUN. & HOLIDAYS ORCH. $2^3 LOG E S $2 50

MATINEES DAILY 2-30 P.M.
AtDNESDAY ORCHESTRA $1.53 LOGES $175 

sAT SUN 4 HOLIDAYS ORCH. $1.75 LOGES $2.00
Ati prices include

ĖGLINTON THEATRE
4Q0 EGUNTON AVE W. HU. 8-Ą’OV OR HU. 8-42Į5

UŽSAKYMAI 
PAŠTU

___ _ „ . GREITAI 
šv. Mišios laikomos įprasta sek- išpildomu 
madienio tvarka: bažnyčioje — 8, ...........

Prisikėlimo parapijos žinios 9. 10 ir 11 vai., o salėje — 11.30
— Linkėdami gausiu Išganyto- vai.; N. Metų dieną po Sumos — 

jo malonių, šv. Kalėdų ir N. Metų trumpos pamaldos ir palaimini-į 
proga nuoširdžiai sveikiname sa-imas Švenč. Sakramentu. ! 
vo parapijiečius, parapijos ir vie- ; -—Švenčių proga išpažintys bus

. nuolyno geradarius ir visus To-: klausomos: šio penktadienio rytą 
i’onto bei apylinkių lietuvius. • per visas Mišias — 7-8.30 vai.: Šio ■ 

. — Parapijos choro repeticijos šeštadienio rytą per visas Mišias i 
— visos bendros! — šią savaitę — 7-9 vai.: šio sekmadienio rytą i 
bus trečiadienį. 7.30 v.v. muzikos per visas Mišias — 8-12 vai. ir j 
studijoje, ir šį sekmadieni po Su- naktį prieš Bernelių Mišias— li
mos prie vargonų. Visus choris-; 1‘-vai ; per Bernelių Mišias, ir tai; 
tus maloniai prašome atsilankyti,1 tik po pamokslo, išpažintis klau-i

• nes repeticijos labai svarbios. Pa-: sys tik vienas kunigas: Kalėdų , 
ruoštą kalėdinę programą choras dieną, sekm. po Kalėdų ir per N. I 
giedos per Bernelių Mišias ir Ka- Metus — rytais per visas Mišias 
ledu dieną per 11 vai. Mišias. — 8-12 vai.: be to, N. Metų išva-

— Vaikų choro repeticijos šį karėse per pamaldas — 7.30 v.v. 
sekmadienį nebus, bet per 10 vai. — N- Metų sutikimo Prisikėli- 
Mišias vaikučiai giedos įprasta nio salėje nebus.
tvarka. Per Kalėdas vaikų choras — Baigiant senuosius metus, 

invi-,- giedos naujai paruoštas kalėdines1 N. Metų išvakarėse, sekmadienį.: 
val prašom atkreipti: gruodžio 31 d„ 7.30 vai. v. Prisik.

Tikybos Umoku^valams dėmesl- kad vaikų choro repetici- i bažnyčioje bus padėkos pamal-j 
įJos per Kalėdų atostogas bus se-’dos, pamokslas ir palaiminimas 

«nė 5 8nX K Ti 1PQA?TcS kančia tvarka: trečiadieniais, ket-! švenč. Sakramentu.
ančiai, nebus iki 1962 m. sjiusio ;; virtadieniaiš ir penktadieniais; - Kalėdų ir N. Metų laikotar-

_■ Nanin MPtn cntikimn ičkii ■tarP 10 3° ir 12 vaI- dienos metuJpyje Pirmos Komunijos ir kate- 
Naujų Metų sutikimo iskil-i _ Kalėdinės pjotkelės šia sa- chetinės pamokos nutraukiamos, nnu sekmadieni parapijos salėj i .. t cp oa , T- - • hn>oi,;c nAhūc H vaite gaunamos par. rastinėje, i Si sekmadieni jų nebus.siais metais nebus. t J <v. Kalėdų proga parapijos! - Savaitėje tarp Kalėdų ir N.

— ši ienSadien^°6)v kunigai. Katalikių Moterų d-ja ir Metų par. kunigai lankys parapi-
si penktadieni, 6 vai. vakare’ tretininkai ianko ligoninėse ir na-piečius šiose gatvėse: Hillsview 

t • • t_ • , v ~muose sergančius oaraniios ir ko- i Ave., Humberside Ave.. K??1"Jaunimo choras bažnyčioje gieda: ; . & ,jus ** KU Mov^tv <jt Mntmh-iAv Avaoqa-,^T Jonijos ligonius. Ligonai apdova-iSt.. Mavety bt„ Mountvievv Avė
-9^- vaL Pa .na^dose' nojami Kat. Moterų dr-jos ir tre-io po N. Metu — Indian Grove.

N. MetUOSe ir Trijų Karalių sven- .. . , , , • ' -I...... Indian fmc ii- Indian Vallpv Crtpin vak—rinpęp naniaidr-p- tininku suaukotais pakieteliais.: Indian eres, n inaian v alley t r. _____ _—
J__ vidutinio aniTiniic mntpriai i kuris nors ligonis iki šios sa-į —Jaunučių ateitininkų berniu- Toronte ir ‘Aušros’ sporto klubas

yra geroms sąlygoms darbas In-!.vaitės trečiadienio vakaro dar ne-! kų susirinkimas —- šį sekmadie-įruošia šokius Prisikėlimo salėje, 
formacijų galima gauti kleboni
joje.

— Prie visų kalėdinių linkėji
mų tebūna taip pat pridėta, kad 
švenčių metu visi lietuviai išveng
tų eismo nelaimių. Bet šis linkė
jimas daugiausiai priklausys nuo 
mūsų pačiu.
Pratęsiamas šv. Jono lietuvių ka

pinių įvažiavimo projekto 
konkursas

Nustatytu laiku negavus pa
kankamo skaičiaus projektų, kon
kurso data atidedama iki 1962 
metų vasario 16 dienos.

Ryšium su konkurso atidėjimu, 
konkurso taisyklių antrojo para
grafo antrasis sakinys papildomas 
sekančiai: “Lietuviškas Rūpinto
jėlis arba kuris kitas religinis bei 
tautiškas simbolis turėtų būti dė
mesio centre”.

Skulpt. Dagiui iš projektams

— 8-12 vai.: be to. N. Metų išva-

— N. Metų sutikimo Prisikėli-

— Baigiant senuosius metus

THE OMLVCINEMIRACLETHEATRE JN CANADA

-odančias knygas Straipsnyje pa
žymima. kad pigios knygų laidos 

' Prancūzu kalba nėra naujiena, 
bet būdinga, kad šiose knygose 
dabar nagrinėjami daugiausia so- 
•ialiniai dienos klausimai. Šios 
knygos prisidėjusios prie Natio
nal Union Party išstūmimo iš 
provincinės valdžios ir 1.1. Kny- 

šiuo draudimu turi būti pateiktos ? 'j i '' *i ' .* — ''X'"' t A1" ■—

l I...Y.I u-tl.1 iicvcuau 1 U\>- 111. m.- ■■ . .. . . .. ,

>os 1 d. Pareiškimai svarstomi:000 Pažymėtina, kad vienos ei- 
fik po trijų mėnesiu ligos, ^usir- dyklos direktorius yra jaunas lie- 

i girnas turi būti ivykes 1961 m. Tivi<; naujas atęivis Alain Staiikę 
’laikotarpyje ”* ;— Aloyzas Stankevičius, kuris

Atskiri pranešimai nariams matomas vienoj iš dviejų straips- 
j apie šio draudimo panaikinimą pi paįvairinančių nuotraukoj., 
bus išsiuntinėti kartu su kvieti-

l inais į metinį susirinkimą.
Pr. Rudinskas. “Lito” sekr.

Koop. andraudos b-vė CUNA 
turi ne tik grupines apdraudas 
kredito unijų narių sutaupoms ir 
paskoloms,- bet taip pat ir indivi
dualines gyvybės, sveikatos ir ki
tas apdraudas. kurios yra piges
nės kaip kitur. Patartina visiems 

Kiekvieną dieną rodoma po- kredito uniju nariams prieš imant 
piečiais nuo sėstad., grųo- 
džio 23 iki trečiad, sausio 3 ■■ — n ■■ n — n ti ■■ i M 
d. Šventadienių kainos bus - r ..
popiečiais ir vakarais gruc- Inžinieriaus profesija 
džio 25. 26 ir sausio 1 d. ■ yra taip pat pelninga kaip gydy- 

J __________ j tojų, advokatų ir pan. Šiuo klausi-

UŽSISAKYKITE VIETAS BILIETU KASOJE AR PAŠTU DABAR!

SAMUEL BRONSTON
Presents

CHARLTON HESTON 
a,.d SOPHIA LOREN

XcaSlrSlKMtRMB

TIVOLI kino teatre

Tol. EM. 4-4341

Kanadiškos premjeros:
SEVILLE kino teatre

Montrealyje
TeL VVE. 2-1139

Pradedama 
rodyti 

ketvirtadienio 
vakare 

gruodžio 
21 dieną

— o šeštadieni — 10 vai. rvta < •f' v

DISTRICT ESTATE BROKERS
177 Sherbrooke St. W. VI 2-8501 
Pastatai-Žcmė I): au<limas-Paskolos

3-jii šeimų S18.750; 6-šių šeimų 
$37.000; 12-kos š?imų $73.000; 3-jų 
augštų no 5-6 kąr.ib . atsk, centr. šil- 
dym.. rūs"s. Park Fxtention, Quen 
bes St,, lieteli J. Tąlon Ct. Geros 
pajamos.

P. Ada:non:s. RA. 2-2472.

POPIEŽIAUS PADĖKA 
LIETUVIAMS

Pasaulio Lietuviu Bendruome- 
mu, trečiadieni įvykusiame liet. nes vadyba pasiuntė popiežiui 

‘ rnžinieriu susirinkime kalbėjo 
i inž. P. Čeponis, kuris vienintelis 
į -Š lietuvių verčiasi kaip “consult- 
.pns engineer”, Susirinkiman at- 

ūlanke anie 20 inžinierių., kurie 
i --i didelin-susidomėjimu klausėsi 
: šio pranešimo. Pranešėjas nurodė 
i būdus kaip surandami klijėntai, 
kokie santykiai su klijuotais ir ko
kios normos už techninį patarna
vimą. Po pranešimo buvo atsaki
nėta i klausimus. Pranešėjas ska
tino ypač jaunuosius liet, inžinie-

Jonui XXIII sveikinimą jo 80 me
tų amžiaus ir 3 metų karūnacijos 
sukakčių proga, šiomis dienomis 
valdyba gavo oficialią padėką per 
apaštališkąjį delegatą Otavoje

- I/ETUVsšKOS

Liet. evangelikų pamaldos Dr. Antanas ir Konstancija Va- 
f • v T v » W V •i w IZ a* a. .. • > Z

id. 8 vai. išganytojo bažnyčioje; 
Bloor St. W., kampas Indian Rd.! 
Pamaldas praves tarybos narys Į 

:V. Stanaitis, dalyvaujant svečiui 
kun. Lorch. Pamaldų metu gie- 

.. , ., . .. . I dos sol. H. Rožaitis ir jo vedamas
Humberside Ave., Keele j parapjjos choras. Taip pat giedos 

; ir vaikučiai. Taryba
Lietuvių Studentų Sąjunga

i liuškiai iš Gouverneur. N.Y., vie
toje kalėdinių sveikinimų Vasa
rio 16 gimnazijai paaukojo $10.

Dr. J. Kaškelis vietoj kalėdinių 
: sveikinimų paaukojo $20 Vasario 
! 16 gimnazijai.

Kmųidos KI,!> valdyba skelbia 
visose liečia ių kolonijose spaudos 
va jų ir ragina visas apylinkių val- 
lybas organizuoti laikraščių ir 

rius veržtis į laisvas profesijas, knygų platinimą atsižvelgiant į 
nes tai yra daug pelningesnis sąlygas. Savo benoradras- 
darbas. Jei ištaigoj dirbąs inž. čiuose valdyba primena, kad kiek- 
gauna vid. atlyginimą $1000 i vienas liet- laikraštis, nepritariąs 

; mėn. tai laisvoj profesijoj gaus Lietuvos okupacijai, yra remti- 
• tris svk daugiau. Mūsų kaimynai nas’ ta"iau pirmoj eilėj remtini 
latviai ir estai yra toj‘srity dau- ^nadopeidžianu snvaitr^scnai— 
giau pasireiškę. Jie turi po keletą į ”?" • Lietuva ..... .
“coRsuitinę engineers” įstaieu ir ~ '
stambiu statvbiniu firmų. P. L. puoselėtojai. .• 

L.. . sakyti vaikams
Vengrė artistė lelevizijoj apylinkės turėtų būti vieta, kur 

Kanadoj gimusi Liza Marchi. galima įsigyti liet, spaudos, 
praleidusi keletą metų kaip dra
mos studentė ir artistė Vengrijo
je pasirodo televizijos programo
se. Su savo vyru Leslie Veszpre- 
mi, irgi artistu, atkeliavo į Kana- i „vusll 1JV.c liVCllcI slI. ,
dą po vengrų revoliucijos 19o6 m.. Braunau. Inn.. Austria. Ilsėkis ra- 
Liza ir Leslie Veszpremi vaidins: lybėje! Visa “Tž” skaitvtoju šei- 
imigrantus CBC-TV programoj ir. na ojjįai užjaučia jo likusius arti- 
kiek vėliau religinės dramos “He
ritage” serijoj.

i” ir “T. Žiburiai”, ku
rie yra bendruomeninių idėjų 

raginami ūž
iate”. Visose

. K. Klhtgas. ”TŽ” skaitytojas 
mirė. Pastaruoju metu jis gyveno 
Austrijoje. Hoefterstr. 22-17

muosius.

buvo aplankytas, apie tai malo-; ni 2 vai. p.p. muzikos studijoje, 
niai prašome pranešti parapijos' Kalėdinės muzikos koncertas 
įastinen. . prisikėlimo bažnyčioje Kalėdų
- Kūčių pasninko reikalu is nakM ieš Bernefiu j[]iši jį 

Toronto arkivyskupuos gautas se-^,al į5%in bus kalėįjnės varg0. 
kautis potvarkis: Kadangi aais^ jr vokalines muzjkos konc»,._ 
metais Kalėdų vigilija išpuola :taį Kun Bronius Jurkšas varg0. 
setaadienj tai nei sekmadieni. išpjldys Hayden Cor^į 
I1C1 šeštadieni jono pasnm'o n . Qujj!nant Lambert ir Cesario .. . . .. ... ....
susilaikymo nuo mesisku valgiu. Fr_n_v venine VnVoiino doii linksmu sv. Kalėdų ir laimingu "Ša ta d“a ‘ ka^aŠ.^ KO !B* “ iS
•yUS tą aieną, a aa os *usį sol janįna Liustikaitė. v xietu sutikimas
cios, kviestume savanoriškai lai- virinrnoH; HeilJ SUUKUBaskvtis pasninko Per iškilmingas; Vienintelis š.m. lietuviu N.

■ - Iškilmingos Berneliu Mišios:1 Metl! sutikiraas Toronte ’vyks 
bus 12 vai. nakti. Kalėdines gies-! °' į įa?’’T",, ® įš’' ' 1Prinre George viešbuėio.didžioįoj i

i pildys 12 kalėdinių giesmių. ; salėj gruodžio 31 d., sekmadieni.
Koncertas ir vidurnakčio apei- i pradžia 8.30 v.v., pabaiga 2 v. ’ 

i gos garsintuvais bus perduoti į ’ nakties. Gros geras orkestras.1 
i P?.rąPV0S nors j°-ie atskirų stalai 8 asmeninis galima rezer- 
Misių ir nebus. vuoti “Dainos” dovanų krautu- ’

“Parama” praneša i v'ėj 974 College. Kaip ir visuomet, 
Liet, kredito kooperatyvas “Pa- Pus iškilminga^ linksma ir nieko 

rama” bus atidarytas šeštadienį, nteruks.
į t.y. gruodžio 23 d. nuo 10 iki 12 
vai. prieš piet., o Kalėdų antrą 
dieną uždarytas.

. P. Šernas, reik, vedėjas
Atidaryta sveikatos krautuvė J 
Praėjusią savaitę L Kočios 

(Lietuvoje buvęs mokytojas) ati
darė sveikatos produktų — natū ! 
ralaus maisto ir vaistų krautuvę 
744 Queen St. W. Kas nori išveng- 

įti širdies, nervų ir kitokių ligų, 
‘ar sumažinti svorį, patartina ar
čiau susipažinti su šia krautuve, 
nes čia duodami patarimai ir gali

ūną gauti tais klausimais literatū
ros. J. Kr.

i —atsisveikinti su senais metais— 
gruodžio 30 d.. 7.30 v.v. Gros 
“Olympia” orkestras. Visus malo
niai kviečiame dalyvauti/

Naujų Metų sutikimas studen
tams bus pas Algį Beresnevičių, 
1299 Dundas St. W.. 8 v. v. Lauk
sime visų atvykstant.

Linkime visiems studentams

N A U J I

lenkiški filmai
TORONTE IR

MONTREALYJE

AVANTURA O BASIE” 
pagal padavimą K. Makuszynsky. 

Be to, dar kitas spalvotas pilnas 
filmas, vaizduojąs dideli Šopeno 
muzika luina:

”A SONG TO REMEMBER”.
ASTOR kino teatre

653 Yonge St. — Tel. WA, 3-8923 
Gruodžio mėn, nuo 25 iki 29 d. 

imtinai.

Delbi, Tillsonburg
VAIKU rC.KUTĖ. Gruodžio 30 

d., šeštadieni. 5 vai. p. piet. Delhi
Lietuviška baldu TiUsonburgo apylinkių 

*- 
dirbtuve 

Daromi nauji minkšti baldai ir ap
traukiami seni pigia kaina. P. Lu
bys. Tel. WA. 2-7981. Namu AM. 
1-0537.

IšMucinojamas butas: 2 dideli kamba
riai su vonia ir virtuve, ir vienas kam
barys su vandenių jr galimybe gamin
tis inaista. Tei. 537-4264.
_________ i___________________

“ __ apylinkių lietu
viams vaikams Delhi miestelio sa
vivaldybės salėje rengiama Ka
lėdų Eglutė. Joje dalyvauti kvie
čiami visų tikybų lietuviai vaikai. 
Numatyta graži kalėdinė progra
ma. Tėvu Komitetas

mes giedos parapijos choras. 
Išklausę Mišias naktį, kitų klau
syti Kalėdų dieną nėra įpareigo
jami.

— Bernelių Mišių metu bažny
čioje. stokojant kunigų, parapijos 
salėje Mišių nebus. Kalėdų dieną 
11.30 vai. Mišios salėje bus laiko- Radijo programa 

Tėvynės Prisiminimai”

Monrealyje
"TRZY KOBIETY”
•TRYS MOTERYS”

MONUMENT NATIONAL
kino teatre, 1182 St. Laurent Blvd.

Gruodžio mėn. 25 d.
nuo 4 vai. p.p.. iki 7 vai. vak. '

TAUPYK IR SKOLINKIS 
savo Kredito Kooperatyve "LITAS"
SANTAUPOS PILNAI APDRAUSTOS. PASKOLOS I ENGVAI IR 

GREITAI DUODAMOS BETKOKIAM GERAM TIKSLUI.
BANKAS VEIKIA: šiokiadieniais 1451 Crawford Bridg- Ave., Verdun — 
pirinadięniais nuo 10 iki I v?!, ir nuo l iki 8 vai., trečiadieniais ir penkta
dieniais nuo 7 iki o vai. Sekmadieniais Aušros Va: tų parapijos salėje nuo 
10 vai. 30 min. iki 1 vai.

Visais paskolų reikalais kreiptis pas ved. padėjėją 
PR. MJDINSKĄ tek HU, 1-2957.

P i i m. J. Bernotas* A V. 8-3111 •. Vėdę jas D. J i ’ k us. PO. 7-4280

408 Ron c e s va 11 e s A ve. Te I. L E. 5-1944
kampas Howard Park

Margis Drug Store
JOHN V. MARGIS, 1’hm.B.

C i g a rečių ka rtcnas jįf ĮS} _ u ž s3.09
Jei jums reikia vaistų pagal receptus ar kitu 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 geriausiai.
Mes turime daugybę europietiškų mišinių, kaip trejos devynerios. ramu
nėlės. zubražolė. “C” termometrai ir kt. Kas nori pigiai pirkti įvairius FOTO 
APARATUS arba filmu aparatus — BOLEX. KEYSTONE-BELL, HOWELL 

ir kL, juos gali gauti pas mus su NUOLAIDA.

GREITAS MOTORIZUOTAS PRISTATVM AS NEMOK AM AI VISĄ DIENĄ. 
NESIVARŽYKITE PASKAMBINTI TEL. LE. 51944.

MARGIS DRUG STORE
Moteriškos kojinės

TŪKSTANTĮ GRAŽIAUSIU KALĖDINIŲ DOVANU 
jūs rasite estų krautuvėje su NUOLAIDA 15% iki 20% !'!

• Sidabriniai papuošalai
• Odos išdirbiniai
• Perliniai karoliai
• Kosmetikos reikmenų setai

• Kristalas ir porcelanas
• Keramika
• Skandinaviškos lempos
• Sieniniai laikrodžiai

1022 BLOOR STREET WEST

BALTIC MOVERS
RaMn pervedimas Toronte ir tolimomis 
distancijomis. Visas vedamas turtas ap
draustas. Vadiuojam kas savaitę i 
Montreal?. Izondona, Windsora. Hamil
toną. North Rav. Sudbv^ ir kitur.

30 DFWWN ST. TORONTO 
Telefonas LE. 44403

|| SV. KALĖDŲ IR NAUJU METŲ PROGA 

" SVEIKINU VISUS KLIJENTUS,

5? DRAUGUS IR PAŽĮSTAMUS

Kanados

Real.;&tate
Ontorin ir Toronto Real Estate

Boards narys.
nepamirškite užsukti lietuviškon dovaną, 
suvenirą ir įvairią reikmenų krautuven 1611 BLOOR ST- TORONTO, ONT

...: • /z ....
1212 bundas St. W. Tel. LE. 24547

J BERŽINSKAS
Užsakymai priimami ir paštu

Telefonai

1 i i
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