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Sveiki laisvėj ir nelaisvėj! Betlėjaus žvaigždė tenuveda i* laisvės namus.
Mielu* Kalėdų*, laimingu* nauju* metu*!

Ateities perspektyvoj
Prof. ANTANAS RAMŪNAS

Prel. M. Krupavičius yra išsireiškęs, jog Betlėjus yra demok
ratijos lopšys. Tikrai. Į Išganytojo atėjimą ir Jo misiją reikia 
žvelgti laikų ir erdvių perspektyvoje.

Beveik kiekvienas mūsų yra klausęs kitus ar save: kur žen
gia karų ir revoliucijų giliai sukrėsta šių dienų žmonija? Atsa
kymas: žmonija žengia i jungtini pasaulj. Žengia nebesulaikomai. 
Jungtinės Europos gimimas 1957 m. kovo 25 d. yra tik vienas 
kertinių akmenų jungtinio pasaulio būsimam pastatui. Visokios 
krizės bei Įtampos Europoje, Azijoje, Afrikoje, Pietų Amerikoje 
žmonijos žengimo i jungtini pasauli netik kad nesulaikys, at
virkščiai, dar ji pagreitins.

• • ♦
Būtų nepagrįsta laukti jungtinio pasaulio suorganizavimo 

vien išorinėmis priemonėmis. Iškilus šių dienų istorikas prof. 
Arnold J. Toynbee teigia, jog galutinėje sąskaitoje pasaulio ir 
žmonijos likimą apspręs ne ekonomika, ne karai, ne technika 
ir politika, bet religija (Civilization on Trial. New York, Oxford 
University Press, 1948, p. 216). Šį teigimą puikiai pailiustruoja 
didinga antikinio pasaulio istorija, iš kurios mes galime ir turime 
tikrai daug ko pasimokyti.

Juk ką atnešė Betlėjaus šviesa antikinei žmonijai? Koks bu
vo krikščionybės vaidmuo? Krikščionybė atnešė antikiniam pa
sauliui ir visai mūsų planetai visuotini Dievo tėviškumą ir visuo
tini žmonių broliškumą. Nėra antrojo prado be pirmojo: tik per 
visuotinį Dievo tėviškumą yra galimas visuotinis žmonių broliš
kumas .Iš visuotinio Dievo tėviškumo išplaukia visuotinis žmonių 
broliškumas, o iš visuotink) žmonių broliškumo — visuotinė žmo
nių lygybė ir laisvė. Štai kuria prasme krikščionybės atėjimas 
žymi visuotinės demokratijos ir kartu visuotinės taikingos revo- . 
liucijos pradžią, šios revoliucijos artėjimo nesulaikys kad ir pačių 
tamsiausių gaivalų pasaulyje laikinis siautėjimas. Ateina laikai, 
kada ši revoliucinė dvasia nebesulaikomom, nebeužgesinamom 
liepsnom išsiverš kiekviename mūsų planetos kampe, padarydama 
galą tironijai ir neapykantai žmogaus prieš žmogų, tautos prieš 
tautą, rasės prieš rasę.

.♦ • •
Visuotinio Dievo tėviškumo ir visuotinio žmonių broliškumo 

idealo įkvėptas, Europos pedagogikos šulas Johann Heinrich 
Pestalozzi (1746-1827) pats prašė rusų carą pasigailėti kenčiančių 
milijonų ir panaikinti vergiją Rusijoje. 1917 m. rusų revoliucija 
buvo ne tikroji revoliucija, bet revoliucijos ii' jos kilnių idealų 
išniekinimas. Tatai, matyt, gerai jautė ir didysis rusų revoliucijos 
dainius Aleksandras A. Blokas (1880-1921), poemos “Dvylika” 
autorius, priešpastatydamas Rusijai ir pasauliui triumfuojančiai 
žengiančio Kristaus viziją, kaip revoliucijos idealų lydimąją 
žvaigždę. Panašiai jautė ir B. Pasternakas.

Tikroji revoliucija, gimstanti iŠ taikos ir kūrybos dvasios, 
nūn ateina! Šios revoliucijos artėjimą pagreitina kolonizmo išny
kimas Azijoje. Afrikoje. Amerikoje (deja, ne Europoje!); pagreiti
na Jungtinės Europos sąjūdis, į kurį, atrodo, bus įsileista ir Ru
sija su sąlyga, kad būtų išlaisvintos tautos ir panaikintos koloni
jos. (Taigi, Europa bus ne pirmas, bet paskutinis žemynas, kur 
išnyks kolonizmas!...); pagreitina II visuotinė Vatikano santa- 
ryba, kurios įtaka tik prasideda.

• • •
Lietuvi! Buski naujam visuotinės istorijos rytmečiui! žvelg

damas į Lietuvą ir pasaulį Betlėjaus didžiojo įvykio šviesoje, tu 
išvysi dar neregėtus, moderniosios žmonijos dar neišvaikščiotus 
buities ir kūrybos nuostabius horizontus. Tu atplėši dvasios spar
nus nuo kasdienybės ir laikinybės pančių ir matysi beribius atei
ties plotus bei galimybes ir Vakarams ir Rytams.

Kūčių ir Kalėdų varpams didingai gaudžiant. Betlėjaus 
žvaigždė lydės mus į Nemuno šalį, kurios simboliai yra arklas, 
knyga, lyra ir Rūpintojėlis. Tai ženklai, kad mūsų kelias į laisvę 
ir atgimimą yra galimas tik per Betlėjų. t.y. per tikėjimą į Kris
taus meilės ir tiesos įsiviešpatavimą naujai besiformuojančiame 
pasaulyje. Gimsta naujo pasaulio vizija, o su ja ir naujos Lietu
vos viltis!

Valdovas ir slaptingieji Betlėjaus keliauninkai
Istorija apie rytų išminčius ir. kiltis. Vert.). Žydų nekenčiamieji DR. J. p. ARENDZEN 

Erodą, išžudžiusį nekaltus kūdi-• romėnai jį įkeldino Izraelio sos-- " ‘
kius Betlėjuje, kartais yra atide-|tan. ir jis juos valuė savo patiesi.
dama į šalį, tarytum pasaka apie sukurtomis teroro priemonėmis J vo valdomame krašte. 
Mėlynbarzdį, į kurią joks suau-iBet kaip ten bebuvo, mes turime' .-dč .... Y,
gęs žmogus‘rimtai nežiūri. O įvy-; pripažinti jog jis buvo ne papras-i hasmoniečio Hyrkanū’so, Judėjos 
kis su išminčiais ir jų paslaptim " 
gaja žvaigžde yra laikomas pai
ku, nors evangelijos, teigiančios 
šį faktą, savo pagrinde yra istori
nės.

NEŽYDAS —
ŽYDU VALDOVAS
Taigi, kas buvo tasai Erodas, 

kuris, kaip sakoma, įvykdęs Bet
lėjaus skerdynes? Jis jau buvo 
73 metų senis, kai mūsų Viešpats nuostaba. Nemaža puikių žven
gime. ir buvo viena iš anuomet Į tykių jis buvo pastatęs ir pago- 
plačiai ir gerai žinomų figūrų, i nims. Visur įsiviešpatavo taika 
Tai buvo tikrai veržlus žmogus ir ramybė, kur tik siekė jo despo- 
savo valdymo metuose ir didžio tiška ranka. Nes argi kas išdrįstų 
garso vyras karalių rūmuose, priešintis kraujuje užgrūdintai jo 
nors savo kilme, buvo paprastas galiai? 
žmogelis. Jo senelis buvo vergo 
sūnus. Dėlto, nors Erodas ir val
dė žydus, bet nebuvo kilęs nei iš 
Dovydo, nei iš Aarono ir net iš

jų berniukų tarpe buvęs ir paties 
Erodo sūnus, tarė, jog esą geriau 
būti Erodo kiaule, kaip sūnumi. 
Mat, jis griežtai laikėsi žydiško 
maitinimosi įstatymo ir nevalgė 
kiaulienos. Dėl to.jam ir nebuvo 
prasmės skersti kiaules. Tiesa, 
šis anekdotas nieko nesako apie 
Erodo sūnaus amžių. Jeigu čia 
turima galvoje tą, kurį jis nužu
dė prieš pat savo mirtį, tai šis jau 
buvo vidutinio amžiaus vyras.

Žudynių Betlėjuje istorija yra 
tolygi pasakai -apie Mėlynbarzdį? 

... .. . . Gerai. Bet jūs, kurie žinote Ero
de jos motiną, po trejų— du jos!do gyvenimą, ar išdristumėte 
jaunus giminaičius ir jos švogerį,; teigti, kad apie 25 vaiku nužudy- 
kuris anuodu bandė užtarti. O ei-j mas sudrumstė šio seno tirono 
nant maždaug dvidešimtiems šei-i sąžinę? Jei ne. tai kodėl ja neti- 
mos teroro metams, jis nužudė'keti?' 
du Mariamnės sūnų. ’ ■ ’

Erodas vedė kokį dešimtį kar-! 
tų. Žinoma, jo vedybinis gyveni
mas negalėjo būti laimingas, nes 
mirties šmėkla siautė jo namuo
se.
eiam buvo belikę gyventi, bet "jis! atvyko i Jeruzale ir‘ėmė kalbėti 

Jis buvo didus, bet jo didumas dar suspėjo nužudyti-savo pirmo- apie kažkokį karalaiti, kurio gi- 
augštosios kunigijos, kuri vado- buvo tikrai šmėkliškai klaikus.; sios žmonos vyriausiąjį sūnų, ku- mimą jie patyrę iš žvaigždžių, 
vavo kraštui nuo Makabėjų lai- Anglijos karalius Henrikas VIII! rį jis buvo paskelbęs savo sosto Mat, jo galva tada užplūdo juodos 

perėjęs į judaizmą, atkeliavęs iš l debesuotą dieną. % Į
Edomo šalies, kuri buvo tapusi, f * _
tautiniu Izraelio priešu (Edomas- ištisa eile žudynių, palietusių rį mums išsaugojo pagonių rašy-1 pasenusiam karaliui mirties, im- rie padarė dideli įspūdi net pa- 
sritis tarp Mirties jūros ir Akabos \ ypač žydų diduomenę. Jo geleži- tojas Makrobijus. Sakoma, kad I tų dabar ir sukeltu kruvina revo- tiems romėnams.' Ne dėl ko kito 
įlankos. Edomitai buvo labai nar-I nė ranka be jokio pasigailėjimo: ano meto Romos imperatorius: liuciją pačiame jo gyvenimo sau- imperatorius Neronas išminčių 
si ir karinga senos žydų kilmės užgniauždavo betkokį maištą sa- Augustas, patyręs, kad nužudytų- lėleiūyje ? !... Pai būtų pasikė- garbei surengė pokylį, stengda- 

sinimas nutraukti nuo jo galvos I masis patirti jų paslaptingą moks- 
karaliaus karūną ir nieko dau-Jlą.
giau. Štai dėlko jis visą savo gy-Į Po šių kelių faktų mums aiškė- 
venimą aklai švaistėsi geležiniais; ja, kad išminčių vizitas ir pas Ero- 
smūgiais. kad tik būtų atmuštas * dą tampa įtikimu. Tik dar yra 
pavojus nuo jo sosto. i neaiškus jų atsilankymo tikslas.

Taigi ir šis berniukas, taip va-! Bet labiausiai sunku patikėti isto- 
dinamas Mesijas, pagarsintas ste-; rijai apie žvaigždę, kuri vedė juos 
buklingai gimęs Betlėjuje, ar tik pagerbti Naujagimio. Bet ir šiam 
nebus taip pat koks pasikėsinto- įvykiui būtų netaip sunku patikė
jas. tykojąs jo vainiko? O jeigu ti, jeigu mums būtų žinoma ano 
taip, tai ką gi kita daryti? Argi meto žmonių mintys, rūpesčiai 
jam svarbu, jei keliasdešimt ber- bei lūkesčiai.
niūkų bus nukirsdinti? Svarbu, O tai mes galime patirti iš 
kad jo. Erodo dinastija būtų iš-i šventųjų knygų ir istorijos. Yra 
laikyta. • ' tikras faktas, kad anuose metuo-y

Po to jis suplanavo savo sūnų i se žmonėse buvo plačiai kalbama 
Archelajų paskirti savo įdėdiniu.; anie Išganytojo atėjimą. Žydai, 
kartu, žinoma, numatydamas ir i žinoma, savo Mesijo laukė metai 
jo likimą. Ir jo pramatymas buvo i iš metų ir Jo greitu atėjimu taip 
tikslus: nesugebėjimas valdyti ir; buvo įsitikinę, kad ryšium su tuo 
taip pat negailestingos žudynės jie sukilo prieš savo pavergėjus, 
privertė žydus prašyti apsaugos tikėdami, kad ateinąs naujasis 
pas romėnus. Romėnai Archelajų; žydų valdovas nuvešiąs juos į per- 
pašalino. Judėją pavertė savo galę. Deja, klaidingai suprasto 
provincija, ir taip baigėsi ambi- i žydų išgelbėtojo lūkesčiai juos 
cingoji Erodo giminės dinastija, nuvedė ne į pergalę, bet į savęs 

TTV TeAjTV’TTKT^T į sunaikinimą’, visišką valstybinio
1 a JSM1M1NG1 gyvenimo sugriovimą 70 m.

ROMOS POETAI 
PRANAŠAUJA 
Šis lūkestis pasklido toli ir už

\ Jis vedė Mariamnę, paskutinio 

tas Erodas. beK didysis, ir tai tik- vyr. kunigo dukterėčią. Jos bro- 
i’ąja to žodžio prasme. Apie 40 lis. 17-kametis berniukas, pir- 
me.ų jis Value šį didelį kraštą, miau Erodo buvo paskirtas vyr. 
kaij neginčijamas jo viešpats. Judėjos kunigu, paskui jo įsaky- 
Geroyė ir taika, kultūra ir civi- mu nužudytas, šiam besimaudant, 
lizaci a. puikūs miestai ir archi- Praslinkus penkiems metams, jis 
tek.uros paimuklai paženklino — - ....
Palestinos kraštą jo valdymo die
nomis. Jis pastatė Jeruzalės šven
tyklą, kuri dėlei savo grožio ir 
didybės tapo anuomet pasaulio

nužudė jos seną tėvą, o kiek vė
liau pasmerkė mirti ir pačią Ma- 
riamnę. Po dvejų metų jis nužu-

dvasininkai yra žinomi britų im
perijoje. Nemažiau jie buvo žino
mi ir gerbiami taip pat ir Romos 
imperijoje. Jie galėjo išdidžiai 
žvelgti į savo šimtmečių istoriją, 
kai jie ir persų karaliai tvarkė li
kimą savo neaprėpiamo krašto. 
Jų luomas buvo beveik nepalygi
namai viešesnis už mažo išsilavi
nimo ir stabmeldišką Egipto, 
Graikijos, Azijos, Romos kunigu 
luomą, nes jie garbino gerąjį Die
vą, pasaulio sutvėrėją ir jo valdo
vą. Tiesa, jie dar nebuvo pasiekę 
taip gryno monoteizmo (tikėjimo 
į vieną Dievą, vert.), kaip žydai, 
nes manė, kad šis gerasis Dievas 
dar turįs kovoti su tamsos dievu, 
kurio galia buvusi taip pat la
bai didelė. Bet vistiek jų religija 
buvo pati augščiausia, kokią žmo- 

: giškoji išmintis, nepadedama ap
reiškimo, galėjo perprasti.

Šių garsių kunigų į Jeruzalę
IR IŠ KUR TAS JO 
ŽIAURUMAS?! ...

KŪDIKIS — 
PASIKĖSINTOJAS I 
VAINIKĄ?

------  —------- - m- -------- Sudrebėjo seno Erodo širdis, atsilankymas ir karaliaus Erodo 
. Vos penkios dienos jam pa-į kai keletas garbingų užsieniečių priėmimas yra taip,pat įtikimas,

kaip, sakysim, Londono vyskupo 
vizitas Paryžiuje ir jo audiencija 
pas Prancūzijos prezidentą. Juk 
Armėnijos karalius Tiridatas, jau

kų. Jis net, nebuvo,žydas, o tik buvo tik. EifwJ/y D'Ąu.'jęo šešėljs^ipėdjniu.AL, ... . . Perjunktas pavydo jau? p^slįjkijs-kokiąi 70~metų, nuvy-
’ » Ryšium sū vaikų skerdynėmis; m‘u: d kas atsitiktų, jeigu šio kras-' kęs Romon-Yainiidiotiš, taip pat

Savo viešpatavimą jis pradėjo Betlėjuje atsirado anekdotas, ku-: to rūgojanti liaudis, geidžianti buvo apsuptas būrio išminčių, ku- 
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įlankos. Edomitai buvo labai nar-Į nė ranka be jokio pasigailėjimo 
ši ir karinga senos žydų kilmės užgniauždavo betkokį maištą sa-

•.Tw
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bei lūkesčiai.
O tai mes galime patirti iš

Prakartelės atsiradimas

VYRAI...
O kas gi buvo jie. tie išmin

čiai? Gal kokie raganiai iš vaikų; 
pasakų? O gal burtininkai su sa-j 
vo garsiomis burtų lazdelėmis?...; Palestinos ribų. Antai, apie jį kal- 
Tain gali atrodyti tik tiems, kurie j bėjo Tacitas ir Svetonijus, jog 
nežino tuolaikinės istorijos. Tai žmonės iš Rytų tapsią pasaulio 
kas gi jie buvo ? ... Jie buvo na- - viešnačiais. Didysis romėnų poe- 
riai kunigų bendruomenės Persų • tas Horacijus savo 16-ame ėpode 
imneriioję, ir savo krašte taip; (antikinės poezijos forma, vert.), 
gerai žinomi, kaip sakysim anglų, (Nukelta į 3 psl.)

III
T. dr. KORNELIJUS BUCMYS, OFM

Giliai persiėmęs Įsikūnijimo 
paslaptimi, šv. Pranciškus Asyžie
tis su ypatingu įsijautimu lankė 
Betlėjuje Kristaus gimimo vietą. Į 
Palestinon jis buvo nuvykęs 1219 j 
m. kartu su Kryžiaus karo daly
viais. šventųjų vietų lankymo įs
pūdžius jis giliai nešiojosi savo 
širdyje.

Asyžietis — 
prakartelės sumanytojas

Praslinkus keletui metų, šv. 
Pranciškus lankėsi Romoje ir 
1223 m. lapkričio 29 d. popiežius 
Honorijus III užtvirtino naujojo 
pranciškonų ordino statutą. Ta 
pačia proga jis užsiminė šv. Tė
vui ir apie savo jau seniau puo
selėtą mintį — Kalėdų šventėse 
įruošti Kristaus gimimą prime
nančią prakartėlę. Popiežiui da
vus teigiamą atsakymą, šv. Pran
ciškus tų pačių metų Kalėdose 
pasistengė tai įgyvendinti.

Netoli nuo Greccio miestelio

esančioje kalno pašlaitės oloje 
buvo įrengtas altorius ir netoli jo 
ėdžios. Artėjant vidurnakčiui iš 
Greccio vienuolyno pajudėjo bro
lių procesija, prisijungiant taip 
pat ir vietos gyventojams. Ėdžio
se tarp šiaudų buvo padėta kūdi
kio statulėlė, o šalia ėdžių gyvas 
jautis ir asilas. Iškilmingose vi
durnakčio Mišiose pats šv. Pran
ciškus tarnavo dijakonu ir pasa
kė jautrų pamokslą. Tos istorinės 
nakties įvykiai liko įamžinti di
džiuliame paveiksle Greccio vie
nuolyno koplyčios sienoje.

Keliai į kitus kraštus
Per sekančias Kalėdų šventes 

prakartėlė buvo įrengta dar turi
ningiau. Paskui ji buvo įrengia
ma ir kitose vietovėse. Palengva 
tai virto papročiu, besiplečiančiu 
netik visoj Italijoj, bet ir už jos 
sienų.

1316 m. popiežius Jonas XIII, 
(Nukelta j 3 psl)

Būti kūdikiu reiškia būti atviru tikėjimui. Tai žmogaus laikysena, 
kuriai tikėjimas yra natūralus dalykas ir kurioje nekliudomai gali 
išsiskleisti visa, kas iš Dievo ateina.

i
Tapti kūdikiu raiškia nugalėti taip vadinama “buvimą suaugusiu”, 

atsiversti ir pagrindinai save pakeisti. Tai trunka ilgai.

Kūdikiškumas Jėzaus prasme yra susitikimas su Dievo tėviškumu. 
Kūdikiui viskas yra susiję su tėvu bei motina. Viskas per juos ateina. 
Jie visur nepavaduojami. Jie yra kilmė, mastas ir tvarka. Suaugusiam 
“tėvas ir motina” pranyksta. Jis visur regi subirusi, priešišką, abejin
gą pasauli. Tėvas ir motina yra dingę, ir viskas dvelkia benamybe. 
Tuo tarpu Dievo vaikui vėl visur atsiranda tėviškas Kažkas — Dangaus 
Tėvas. Žinoma, tai nėra padidintas žemiškasis tėvas, bet tikrasis “Die
vas ir Tėvas Jėzaus Kristaus” (1 Kor. 1, 3).

Kūdikiškas nusiteikimas yra laikysena, kuri visuose dalykuose regi 
dangiškąjį Tėvą. Norint pasiekti tokios laikysenos, reikia visas gyve- * 
nimo apraiškas taip tvarkyti, kad paprasta įvykfą pvnė spindėtu išmin
timi, kad pripuolamybės taptų meile. Tai padaryti nėra lengva. Tai 
“nugalėjimas pasaulio” (1 Jon. 5. 4). Tapimas kūdikiu Kristaus 
prasme reiškia tą pati, kaip ir krikščioniškąjį brendimą.

Romano G u a rd i n i

Dail. Correggio SVEIKAS JĖZAU KŪDIKI Oficijos mnzėjds, Florencija ------ *
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Moksleh<ijas nuodijanti aplinka

PADARYTA GERA PRADŽIA
Gruodžio 8 d. iškilmingomis 

pamaldomis buvo baigta II Vati
kano santarybos I sesija. Ta pro
ga popiežius Jonas XXIII, kad ir 
nevisai dar pasveikęs, pasakė kal
bą primindamas, kad, nežiūrint 
kaikurių nuomonių skirtumų, bu
vusi padaryta gera pradžia" Da
bar esą reikia, kad santarybos ko
misijos iki sekančios sesijos 1963 
m. rugsėjo mėn. pergalvotų svars
tytas problemas bei pasiūlymus. 
Esą tai pagreitins santarybos dar
bą, kuris galėsiąs būti baigtas 
1963 m. Po to ateisiąs metas vyk
dyti santarybos nutarimams. Nu
matomos reformos būsiančios 
naudingos visos krikščionijos vie
nybei.

Prieš santarybos sesijos pabai
gą vienoj spaudos konferencijoj 
Romoj kalbėjo pagarsėjęs vokie
čių teologas H. Kueng. Jis pabrė
žė, kad ši santaryba jau pakeitusi 
Bažnyčios atmosferą. Ji parodžiu
si savo galią ir nusiteikimą retor
tos liturginėse apeigose vietinėms

kalboms. Bet tai ateisią tik po 
santarybos pabaigos, popiežiui pa
tvirtinus priimtus nutarimus.
moms, kurios nepatinkančios Ro
mos kurijai. Po Vatikano santa
rybos jos galia mažėsianti, būsią 
duota daugiau teisių vyskupams. 
Taipgi būsią duota daugiau vie-

Religija ir politika
Amerikietis prof. G. Lenski iš

leido studiją, kurioje nurodo po
litikų religijos įtaką į balsuoto
jus. I960 m. JAV rinkimuose be
veik pusė katalikų respublikonų 
balsavo už demokratą Kennedy. 
Daugiau nei ketvirtis protestantų 
demokratų balsavo už respubliko
ną Nixoną. Aplamai, respubliko
nų partijos pagrindą sudaro šiau
rinių valstybių protestantai, o de- 
iriokratų— katalikai, žydai ir pie
tiniai protestantai.

Kanadoje* didelio skirtumo nė
ra, nors didesnis nuošimtis kata
likų palaiko liberalų partiją. .

Ateistinė propaganda 
Lenkijos armijoje

Lenkijos armijos brigados ge
nerolas A. Jastrzębski parašė 
straipsnį kariuomenės politinia
me laikraštyje,, kuriame rašoma, 
kad Varšuvos vyriausybė stengia
si visą lenkų liaudies karininkų 
korpuso galvoseną ateistiškai nu
statyti. Visų pirma reikalaujama, 
kad “karininkas griežtai kovotų 
prieš klerikalinę propagandą ir 
visas kitas svetimas ideologijos 
formas”, kurias skelbia “kovin
gasis klerikalizmas”.

Straipsnį parašyti visada leng
viau, negu įgyvendinti idėjas, 
priešingas žmogaus dvasinei pri
gimčiai. Gen. A. Jastrzębski yra 
smarkus ateistas, bet lenku tauta 
moka priešintis: jai ateizni 

" 'svetima idebldgija, o kata

ir lenkybė lenkams yra savos ir 
didelės gyvenimo vertybės, kurių 
lenkai stipriai laikosi.

Katalikas 
Izraelio pilietis?

Į katalikų tikėjimą perėjęs 
Lenkijos žydas, dabar karmelitų 
vienuolijos brolis Danielius pra
laimėjo bylą Izraelio augščiausia- 
me teisme. Teisėjai 4 balsais 
prieš vieną nutarė, kad jis auto
matiškai neatgauna pilietybės, 
nes žydas, perėjęs į krikščionybę, 
nebesąs žydas. Byla sukėlė daug 
diskusijų ir net dabar dar disku
tuojama kas yra žydas?

is yra , Brolis Danielius betgi pareiškė: 
ikybė ‘;Aš liksiu žydas iki mirties”.

Lituanistinis švietimas būtų žy
miai mažesnės apimties klausi
mas, jei jis ir būtų svarstomas tik 
kaip lituanistinis švietimas. De
ja, mūsų sąlygomis to padaryti 
neįmanoma. Dabartiniu metu 
abiejose š. Amerikos valstybėse
— JAV ir Kanadoje lituanistinis 
švietimas yra neatskiriamai susi
jęs su keletu kitų faktorių, išei
nančių už mokyklos ribų ir mo
kyklos mažai kontroliuojamų, ta
čiau lemiančiai veikiančių visą 
mūsų švietimo eigą. Nuo trumpo 
žvilgsnio į tuos . užmokyklinius 
faktorius reikia ir pradėti lit. 
švietimo nagrinėjimą, nes prie
šingu atveju plūduriuotume tik 
paviršiumi, neįžvelgdami dalyko 
esmės.

Skverbiasi bloga įtaka
Pirmasis tokių užmokyklinių 

faktorių yra bendras idealistinio 
nusiteikimo kritimas visame pa
saulyje apskritai ir Š. Amerikoje 
specialiai. Idealizmas yra kritęs 
visose dvasinio gyvenimo srityse 
palyginant ne tik praeitais šimt
mečiais, bet ir su keliais dešimt
mečiais atgal — su nepriklauso
mosios Lietuvos laikais. Mąstymo 
galių srityje įsivyravusi pragma
tinė filosofija viso ko centre pa
statė vien realią dabartį: nesvar
bu kas buvo ir kuo pats buvai — 
svarbu kaip gerai tau sekasi da
bar. Iš to kyla materialinių da
lykų pervertinimas, o taip pat 
studentų perteklius visų univer
sitetų praktiškųjų bei techniškų
jų mokslų fakultetuose. Moralinio 
gyvenimo srityje toji pati prag
matinė filosofija atmetė pasto
viuosius moralės dėsnius ir prieš
pastatė kitą principą: gyvenk 
taip, kad būtum tik sveikas ir 
linksmas. Tai labai slidus princi
pas, kurio padarinius matome 
kasdien. Paimsiu iliustracijai tik 
du pavyzdžiu. Neseniai Toronte, 
Kanadoje, dienraščio “The Tele
gram” korespondentai padarė pa
sikalbėjimus su, jų manymu, bū
dingiausiais Toronto jaunuoliais
— berniuku ir mergaite, štai jie: 
19 metų berniukas, nebaigęs gim
nazijos, jau baustas vieną kartą 
už vagyste, kitą kartą už mergai
tės užpuolimą; 17 metų mergaitė, 
metusi gimnaziją ir pabėgusi nuo 
šeimos. Taigi, kaip pats laikraštis 
sako, “būdk'.gi naujosios ameri
kiečių generacijos atstovai”. Į 
klausimą “Ar geriate?” už abu 
atsakė mergaitė: “Kartais pasige
riu tiek, kad nebegaliu ant kojų 
pastovėti”. Į klausimą, kaip verti-
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nate azartinius lošimus, atsakė: 
“Nieko blogo, jei tik turi pini
gų”. į klausimą, kaip žiūrima į 
lytinius santykius jaunimo tarpe, 
mergaitė atsakė: “Nieko blogo, 
jei tik nėra nėštumo”. Tai pavyz
dys iš Kanados. O iš Čikagos štai 
prieš kurį laiką skaitėme kaip 
įdomybę, kad 11 metų mergaitė 
susilaukė kūdikio... šitokioje 
tai purvinoje aplinkoje auga ir 
bręsta mūsų vaikai. Nors jie dar 
nenuėję taip toli, kaip minėtuose 
pavyzdžiuose, tačiau blogio įtaka 
jau labai žymi.

Lietuviškoji mokykla — 
idealizmo oazė

Gal kas paklaustų, kam gi tuos 
dalykus minime, kalbėdami apie 
mūsų lietuviškuosius reikalus. 
Tai darome dėl. to, kad aplinka, 
besiskverbdama į mūsų mokslei
vių dvasią, kerta šaknį, kuria re
miasi visas mūsų lituanistinis 
švietimas bei auklėjimas. Litua
nistinė mokykla yra idealizmo 
mokykla. Netiek svarbu išmokyti 
skaityti ar rašyti, kiek būtina 
įskiepyti tą mums taip reikalingą 
lietuviškąjį idealizmą — mylėti 
Lietuvą ir jai aukotis. Einant to
liau — lietuviškąjį idealizmą ga
lima ugdyti tik morališkai sveiko
se sielose. Kaip gėlė su pūvančio
mis šaknimis niekad nežydi, taip 
ir pašlijusios moralės mūsų jau
nuolis ar jaunuolė niekad nepra- 
siskleis gražaus lietuviško idealiz
mo žiedu.

Išvadoje—lit. mokyklos moky
tojui šalia tiesioginio mokymo 
darbo tenka dar didžiulis ir jam 
vienam neįveikiamas uždavinys— 
palaikyti moksleivius reikalinga
me bendrame dvasiniame idealiz
me ir tinkamoje moralinėje augš- 
tumoje.

Šeima — silpnėjanti, 
tvirtovė

Kitas svarbus užmokyklinis fak
torius, lemiančiai mažinąs lit. mo
kyklos pastangas, yra lietuviškuo
ju atžvilgiu labai susilpnėjusi mū
sų šeima. Pragmatinės filosofijos

šaltos ir drėgnos, kaip tie užkeik
tojo aukso rūsiai. Juo toliau, juo 
dažniau šeimose nuo pat kūdikys
tės lopšio į vaiką kreipiamasi sve
timąja kalba. Kam? Gi kad patys 
būdami turtingi pasirodytame 
prieš nemažiau turtingus kaimy
nus, kad esame kanadiečiai ar 
amerikiečiai.

Išvadoje — į lit. mokyklą jau 
vis daugiau ir daugiau ateina vai
kų, kurie iš šeimų beveik nieko 
lietuviško nebeatsineša: nei lietu
viškos dvasios, nei savos kalbos. 
Kaip graudu žiūrėti į jauną moti
ną, kuri, vos prieš kelis metus 
angliškai pramokusi, veždama 
mergytę į lit. mokyklą autobuse 
visą laiką su ja kalba angliškai, o 
atvažiavusi kreipiasi į mokytoją: 
“Išmokykite mergaitę lietuviškai, 
net nepatogu”. Priedu — statisti
kos. Toronto lit. mokykloje šie
met pirmame skyriuje yra apie 
80 vaikų, kurių tik ketvirtadalis 
moka lietuviškai pakankamai. 
Taigi, ant mokytojo pečių gula 
dar vienas darbas, jam tiesiogiai 
nepriklausantis.

Ką daryti?
Negalima visko suversti vien 

ant mokytojo. Antrą vertus, lit. 
mokykla negali pasiekti savo es
minių idealistinių tikslų, jei 
moksleiviai neturės pakankamo 
bendrojo idealistinio nusiteiki
mo, pakankamos moralinės aukš
tumos ir iš šeimos ateinančios 
lietuviškos šilumos.

Štai keletas pasiūlymų:
1. Nedelsiant baigti spręsti liet, 

gimnazijos klausimą. Gimnazijos, 
kuri būtų privati ir už miesto, kur 
moksleiviai privalomai gyventų 
bendrabutyje ir tai ilgą laiką, nuo 
pat pirmųjų pradžios mokyklos 
skyrių. Ten jie būtų bent dalinai 
apsaugoti nuo pūvančios aplinkos 
ir įgautų bent dalį reikiamo idea
listinio nusiteikimo, o taip pat ir 
lietuviškos šilumos gal daugiau, 
negu kaikuriose šeimose. Tokias 
gimnazijas turi savo vaikams aris
tokratai Britanijoje (Public 
Schools). Jas turi aristokratai Ka
nadoje bei JAV. Didmiesčių gim
nazijose, kuriose mokosi mūsų
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NORI PERGALĖS BE KARO
J. GOBIS

Gen. Douglas MacArthuras 13.

UOLA RAMIAJAME VANDENYNE
Rabaule japonus iš trijų pusių 

atkirto MacArthuro kariuomenė, 
o amerikiečių laivynas užblokavo 
išėjimą iš uosto. Laivų ir sausu
mos aviacija nuolatine bombų 
kruša juos per keletą savaičių su
kapojo į skutelius. 50.000 japonų 
kareivių beprasmiškai mirė už sa
vo imperatorių, negalėdami pada
ryti didesnių nuostolių amerikie
čiams. Jeigu gen. MacArthuras 
būtų mėginęs keltis pačiame Ra- 
baul uoste, šios tvirtovės užėmi
mas būtų pareikalavęs daugelio 
amerikiečių gyvybių.

Prez.
Rooseveltas 
gen.
MacArthuro 
pusėje.

vasarą 
mieste

Paruošė VYT. KASTYTIS , te, kai aplinkui zvimbia japoniš-

Galutini sprendimą dėl Formo- 
zos ir Filipinų turėjo padaryti 
prez. Rooseveltas. Jį, reikia ma
nyti, buvo paveikusi MacArthuro 
politinė išmintis. Rooseveltas pa
sisakė už Filipinų išlaisvinimą.

Gen.
MacArthuras 
grįžta į 
Filipinus.

Spalio 20 d. gen. 
MacArthuro da
liniai išsikėlė Fi
lipinų grupei 

priklausančioje Leyte saloje. Ja
ponų karo laivynui amerikiečių 
lėktuvnešiai ir kovos laivai buvo 
sudavę skaudų smūgį Midway 
kautynėse. Todėl nenuostabu, 
kad Leyte salos pakrantės buvo 
užimtos be didesnio pasipriešini
mo, nes vandenyje vyravo ame
rikiečių laivynas, o padangę buvo 
užvaldžiusi amerikiečių aviacija. 
Patį Leyte salos užėmimą gero
kai užtęsė netikėtai atūžęs labai 
stiprus taifūnas, abiem pusėm su
trukdęs karo veiksmus. Kautynės 
Leyte saloje buvo baigtos prieš 
pačias Kalėdas.

Vos tik pirmiesiems daliniams

1944 m. 
Honolulu 
buvo sušaukta ka
rinė konferenci
ja, kurioje daly

vavo prez. D. Rooseveltas, jungti
nio štabo nariai, adm. Nimitz 
ir gen. MacArthuras. Pagrindinis 
konferencijos uždavinys buvo ap
svarstyti tolimesnius karo planus. 
Laivyno atstovai siūlė pulti For
mozą, o gėn. MacArthuras norė
jo keltis Į Filipinus.

Admirolai, pasinaudodami gen. 
MacArthuro įprastine strategija, 
mėgino įrodinėti, kad, užėmus. spėjus įsitvirtinti Leyte prietil-
Formozą, Filipinai bus atkirsti 
nuo Japonijos ir turės kapitu
liuoti.

Gen. MacArthuras nesutiko:
— Aš nežinau ar mums pavyks 

izoliuoti japonų kariuomenę Fili
pinuose, nes japonams būtų žy
miai lengviau izoliuoti mus For- 
mozoje. Filipinų salos yra žymiai 
svarbesnės kariniu atžvilgiu už 
Formozą. Per jas Japonija pasie
kia olandų Rytų Indiją, kuri yra 
pagrindinis žaliavų šaltinis jų ka
ro pramonei... Pagaliau mes ne
galime užmiršti ir politinio po
žiūrio. Septyniolika milijonų fili
piniečių yra ištikimi mūsų drau
gai. Jie ir dabar veda partizaninį 
karą su japonais. Ant mūsų pečių 
gula šventa pareiga ištiesti jiems 
pagalbos ranką. Mano ponai, mes 
turime keltis Filipinuose! Gyve
nime yra įsipareigojimų, kurių 
nepatartina būtų užmiršti. Filipi
nai yra Amerikos teritorija.

šioje gen. MacArthuro strate
gijoje, be abejonės, dideli vaid
menį vaidino jo pažadas filipinie- 
čiams: “Aš sugrįšiu!...” MacAr
thuras niekada nemėgo laužyti 
duoto žodžio.

kos kulipkos...
Sugėdinti fotografai griebėsi 

foto aparatų. Jie turbūt prisimi
nė gen. MacArthuro atvykimą į 
Borneo salą, kai į krantą jis išsi
kėlė su pirmąja pėstininkų vilni
mi. MacArthuro sąmojų tada pra
lenkė taikli vieno kuopos vado 
pastaba:

— Generole, grįžkite atgal i už
nugarį, nes aplinkui mus skrai
dantis švinas, kurio didžioji da
lis yra skirta jūsų kudašiui, per 
klaidą atsimuš i mūsų niekuo ne
nusikaltusius kūnus!...

— Jeigu pats to pageidauji, ka
pitone, aš grįžtu atgal, bet, žinai, 
norėčiau japonus pamatyti. — aš 
juk taip pat su jais kariauju ...

Po Leyte salos užėmimo prezi
dentas Rooseveltas MacArthurui 
suteikė penktąją generolo žvaigž
dutę, kuri yra augščiausias laips
nis amerikiečių kariuomenėje.

Luzonas
amerikiečių Pagrindinės japo- 
rankose. . oonų kariuomenės 

j ė g o s buvo su
trauktos didžiojoje Filipinų salo
je — Luzone. Taigi, Leyte užėmi
mas tebuvo Filipinų išlaisvinimo 
oradžia. Kautynės dėl Luzono bu
vo paskutinė gen. MacArthuro 
pravesta operacija kare su Japo
nija. čia jis dar kartą juodu ant 
balto pademonstravo savo strate
ginius gabumus. Iš Leyte salos

tyje, į krantą iškėlė koją gen. 
MacArthuras. Gauja karo kores
pondentų jau laukė jo smėlėtoje 
pakrantėje. Kai jis brido į kran
tą, virš jo galvos dar zvimbė ja
ponų artilerijos sviediniai, kulip- 
kos taškė vandenį ir pureno prie-1 MacArthuro daliniai užėmė ma- 
tilčio smėlį. Nusigandę korespon
dentai ir fotografai, užmiršę pieš
tukus ir foto aparatus, suvirto į 
artimiausias sviedinių išraustas 
duobes. Gen. MacArthurą lydėjęs 
admirolas greit pasekė jų pavyz
džiu. Gen. MacArthuras, žiūrėda
mas į žemę apsikabinusį laivyno 
atstovą, šyptelėjo:

— Puiku, admirole, kad pats, 
tiek metų praleidęs šarvuotuose 
laivuose, ant plikos žemelės dar 
neprarandi savisaugos instinkto!

Kai admirolas atsistojo, gen. 
MacArthuras kreipėsi į korespon
dentus:

— Mano ponai, mūsų laisvoji 
spauda jus čia, atrodo, atsiuntė 
istoriniam momentui užfiksuoti. 
Jeigu jūs norite nuotraukų, gal 
jau geriau kuriam laikui užmirš
kite tas smėlio duobutes, nes aš 
neturiu jokio noro pozuoti ir ant
rą kartą atbristi į . Leyte pakran-

žytę Mindoro salelę netoli pieti
nės Luzono pakrantės. Japonai 
nirmą kartą panaudojo savižu
džius lakūnus — kamikazi. Su 
bombų kroviniu į amerikiečių lai
vus smingantieji lėktuvai padarė 
nemažų nuostolių laivynui, pa
skandindami ar sužalodami virš 
30 karo ir transporto laivu.

Laivynui vadovavęs admirolas 
Halsey neslėpė savo susirūpini
mo:

— Gal geriau būtu invaziją į 
Luzoną atidėti, kol iš JAV at
plauks daugiau laivų? ...

— Ne, — atsakė gen. MacAr
thuras. — Už pasiruošimą Luzono- 
invazijai mes sumokėjome bran
gią kainą. Invazijos atidėiimas 
būtų didelė klaida, nes tokiu at
veju didžiulius laivu nuostolius 
turėtumėm patirti antrą kartą.

— Bet mums reikia daugiau 
karo laivu išsikeliančiai kariuo-

įtaka paveikė ne tik šiame krašte į vaikai, aristokratų vaikų nėra, 
auganti prieaugli, bet ir vyrės- i Mūsų prieauglis bręsta vidurinio- 
riiuosius. Užmiršę iš kur atėjome sios ir žemosios klasės draugystė
je ’--c šokome grobti auk-'jc. pasisavindamas ir didelę dalį 
są, kaip, tie užkeiktieji vienuoliai tų klasių moralės bei papročių.

Vieną kartą paklaustas, ar no
rįs. karo, Bismarkas atsakęs, kad 
karo tikrai nenorįs, bet norįs per
galės. Hitlerio programinėje kny
goje karas apibūdintas kaip tau
tos pirtis, taigi pageidaujamas, 
kaip valomoji priemonė, bet pra
dėjęs karą, Hitleris vertė atsako
mybę ant lenkų, žydų ir Churchil- 
lio ir tuo “rodė” savo “pacifiz
mą”, “meilę taikai” ir “neapy
kantą” karo žiaurumams. Šian
dien ir Chruščiovas galėtų duoti 
panašų atsakymą į Bismarko: jis 
karo nenorįs, bet pergalės siekiąs 
visomis turimomis priemonėmis. 
Kubos krizėje Chruščiovas tikrai 
parodė, kad jis karo nenori, bet 
prieš tai pakartotinai, ir garsiai 
sakė norįs, kad komunizmas lai
mėtų pergalę visame pasaulyje.

Naujos rūšies klasių kova-
1960 m. Chruščiovas pasisakė 

už. koegzistenciją valstybių su 
skirtingomis socialistinėmis siste
momis, bet netrukus koegzistenci
ja buvo šitaip paaiškinta: “Skir
tingų socialinių sistemų valstybių, 
koegzistencija yra/ naujos rūšies 
klasių kova tarp socializmo ir ka
pitalizmo”, vadinas, ir koegzisten
cija yra kova, karas. Reikią, sau
gotis pasaulinio karo, tačiau ko
munistai visame pasaulyje įparei
gojami “viską daryti, kad kapita-

“Kaukazo legendose”. Juo toliau, 
juo daugiau ir daugiau atsiranda

~~~- ----
tuviškasis' žibutėlfš," kurios liko

Siūlomos gimnazijos įsteigimo 
klausimas, žinoma, sunkus. Gal

šeimų, kuriose užgeso tikrasis lie- net neįmanomas. Jei taip, jei ne-
pajėgiame savo vaikams įkurti

*
menei paremti. Jų patrankos tu
rėtų nušluoti Luzono pakrantėse 
įsitvirtinusius japonus.

— Man atrodo, kad šį kartą tai 
galės padaryti patys pėstininkai. 
Kadangi mūsų rankose yra Min
doro salelė Luzono pietuose, ja
ponų generolai pagrindinio išsi- 
kėlimo lauks pietiniame Luzone. 
Tokį sprendimą jiems siūlo žmo
gui įgimta logika.

— Dėl to aš ir noriu turėti 
daugiau laivų!...

— Admirole, pramatydamas 
japonų planus, aš negalvoju kel
tis Luzono pietuose. Pagrindinį 
smūgį mes jiems duosime šiauri
niame Luzone — toje pačioje 
Lingayen įlankoje, kur jie patys 
išsikėlė prieš trejetą metų, mane 
priversdami trauktis į Bataano 
pusiasalį...

— Betgi...
— Luzono- pietuose mes dėl 

akių iškelsime keletą mažesnių 
dalinių. Japonų generolai, galvo
dami, kad prasideda rimta inva
zija, savo kariuomenę iš šiaurinio 
Luzono permes į: pietus, o mes ta
da jiems kirsime per nosį šiaurė
je, kur bus palikti tik silpni dali
niai. Jie nesudarys rimtesnio pa
vojaus išsikeliančiai kariuome
nei. Paskui, žinoma, japonų ge
nerolai bus priversti savo pagrin
dines jėgas grąžinti į šiaurę, ap
nuogindami pietines Luzono pa
krantes. Tada mes be didelio var
go galėsime iškelti stambesnius 
pėstininkų ir marinų vienetus Lu
zono pietuose. Nujautimas man 
sako, kad šį kartą mums nereikės 
daug karo laivų pakrantėse įsi
tvirtinusiems japonams nušluoti. 
Pakrantėse sėdėti jie neturės lai
ko. Jie bus priversti bėgioti iš 
šiaurės į pietus ir iš pietų į 
šiaurę...

Gen. MacArthuro planas pavy
ko šimtu nuošimčiu: Lingayen 
įlankoje į pakrantę išsikeliantieji 
amerikiečiai nesusilaukė rimtes
nio pasipriešinimo. Aštresnės 
kautynės prasidėjo vėliau, kai 
MacArthuro kariuomenė pajudė-

jo į salos vidurį. Tada ji jau turė
jo lygias kortas" su japonais, nes į

aristokratiškos gimnazijos, tai ne
same aristokratai; Tokių ir ne
vaidinkime. Didelis kiekis išger
to brangiausio konjako bonkų 
mūsų dar nepadaro aristokratais. 
Ta pačia proga reikia pridurti, 
kad dr/j. Grinius, savo kultūros 
kongreso paskaitoje, liet, gimna
zijos reikalu padarė dvi klaidin
gas prielaidas. Pirmoji prielaida 
yra teigimas, kad JAV įkurtoji

krantą buvo iškelti tankai, artile-! liet, gimnazija beveik niekuo ne
rija ir kiti sunkieji ginklai, kurių | patarnautų Kanadai. Antroji ne-

i paprastai pasigendama invazijos • reali idėja yra siūlymas bandyti 
pradžioje. steigti gimnaziją Quebevo provin-

• Vienas garsiausių Sov. Sąjun
gos aktorių yra Innokenty Smok- 
tunovsky. Ar su tokia pavarde jis 
patektų į Holyvudą? Ten jis tuoj 
pasidarytų Kent Smoke.

Mokslas dabar su
traukia hemoroidus 

be skausmo tr 
nepatogumo

Surastas vaistas, kuris palengvina 
skausmus bei. niežėjimą ir sutraukia 

hemaroidus.
Toronto, Ont. (Specialiai)— Pirmą 
kartą mokslas atrado, naują gydomą
ją priemonę sutraukti hemoroidus ir- 
palengvinti skausmą bei, niežėjimą. 
Tūkstančiams pagelbėjo ši nebran
gi priemonė, privačiai savo namuo 
se be jokio vargo ar nepatogumo.

Daugeliu atvejų buvo švelniai pa
lengvinti skausmai ir ištikrųjų atslū
gimas (sutraukimas) įvyko.

Nuostabiausia^— kad, rezultatai bu
vo tokie, kad išgiję pareikšdavo:. 
“Hemaroidai iš vis jau ne proble
ma!”.

Paslaptis šios naujos gydymo prie
monės (Bio-Dyne) — atrasta gar
saus mokslinio instituto.

Dabar ši nauja gydymo priemonė 
yra pasiūloma Žvakučių (supposi
tory) arba tepalo (ointment) pavi
dale vadinamu Preparation H.
Klauskite šio vardo vaistų visose 

vaistinėse — pinigų grąžinimo ga
rantija.

Pirmą

mPAKUiOs H

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

PAS MUS PUIKIAUSIOS GĖLĖS-----
★ Puokštės nuotekoms bei įvairioms kitoms progoms
★ europietiikomę ir konodilkome snliuje.

★ įvairiausių ruiių skintos gėlės bei vasonoi s® gėlėmis.
★ Mes turime gintaro irkitokių iitlirbinių dovanoms.

Kalbame taip pat vokiškai Ir rusiškai.

ULQJtjs]

cijoje.
2. Nesant galimybių įsteigti ir 

išlaikyti bent vieną pilnai lietu
viškos dvasios gimnaziją visoje š. 
Amerikoje, liaukimės apie tai 
kalbėję ir eikime prie mažesnio! 
projekto — liet, bendrabučių 
steigimo. Bendrabutis reikalingas 
tik trečdalio tų sumų, kurios rei
kalingos gimnazijai, o jis visdėlto 
atsiektų nemažą dalį gimnazijai 
skirtų tikslų. Toje vietoje tenka 
tik apgailestauti Kanados LB 
krašto valdybos pirmininko pa
reiškimą, kad net ir bendrabučių 
įsteigti nebeįmanoma. Jeigu, du 
liet, vienuolynai to nesiėmė pada
ryti, tai kažin ar tai jau ir turėtų 
būti kelio galas?

3. Tuoj pat susirūpinkime liet, 
šeimos gelbėjimu, šiai. temai, 
kaip kardinalinei visame lietuvy
bės išlaikyme, galėjo būti paskir
tas visas kultūros kongresas. To 
nepadaryta, tad siūlau PLB val
dybai pačiai ar ką nors įgaliojus 
artimoje ateityje suruošti studijų 
dienas šeimos reikalų nagrinėji
mui.

lizmas silpnėtų ir savo veikimo 
plotą siaurintų”.

Galutinė pergalė be 
pasaulinio karo
Komunistinėje perspektyvoj'e 

ši dvilinkė strategija galinti taiką 
išlaikyti ir tuo pat laiku pasiekti 
galutinę pergalę; mat, Leninas 
yra pasakęs, kad Vakarų pašau-. 
Jis esąs išvidinių priešingumų su
draskytas ir. dėltoj negalįs išveng
ti greito ir fatališko žlugimo. Po
etiškais. Maotsetungo žodžiais ta
riant, “rytų vėjas pergalės vaka
rų vėją”, arba “imperialistinis 
priešininkas — tai popierinis tig
ras”. Šias savo frazes Maotsetun- 
gas 1957. m. Maskvos konferenci
joj. išvertė į prozą^ būtent: “Prie
šui kovoje įveikti-, mes jau-per-ei
lę metų plėtėm principą: strategi
niu požiūriu niekinti visus savo 
priešus, bet takto-atžvilgiu* į-juos 
rimtai, žiūrėti. Karas; tegali eiti 
etapais, tai. yra; atskiromis: kauty
nėmis turi būti: vedamas; ir prie
šas turi būti šalinamas, atskirais 
kąsniais, atskirais gabalais”, tad 
atrodo, kad Maotsetungo teorija 
nuosekliai vykdoma — Korėjpj, 
Vietname, Tibete, Laose,, dabar 
Indijos užpuolimu. “Mušti priešą 
vyras po vyro...”

Chruščiovo taktika.
Chruščivas aiškiai nepritaria 

pavojingoms Maotsetungo iliuzi
joms dėl tariamo kapitalistinio 
nasaulio silpnumo. Pasaulinei tai* 
kai išlaikyti tai yra svarbu, bet jis 
iš savo, realistiško principo neda
ro realistiškų išvadų, kad- taika 
tolimoj perspektyvoj tegalima 
tuo atveju, kai išnyks priešingu
mas tarp Rytų ir Vakarų, šalta
jam karui pašalinti Chruščiovas 
nesiima visų priemonių; jis. daž
nai net pakursto ugnį, tarp Rytų 
ir Vakarų. Jei jis to nedarytų, ne
būtu kilusi; nė Kubos, krizė, Kuba 
nebūtų buvusi privesta prie karo 
kranto ir Berlyno krizęs nebūtų. 
Berlyno ir Kubos krizės kilo iš to, 
jog Chruščiovas grasino vienaša
liška akcija, nesilaikė pasirašytų 
sutarčių. Chruščiovui šūkis “nei 
karas nei taika” reiškia ne ką ki
tą, kaip nuolatinę komunizmo, ko
vą už vyravimą visame pasaulyje, 
kovą visomis priemonėmis., išsky
rus pasaulinį karą. Chruščiovas 
pasitraukė nuo. Kybos, bet jo pa
sitraukimas nereiškia kovos nu
traukimo, kaip Laoso “neutraliza
vimas” nereiškia komunistų ne
utralumo, kaip Pekingo Įsakymas 
savo kariuomenei okunuotoj In
dijos teritorijoj laikinai sustabdy
ti karo veiksmus nereiškia taikos. 
Tai tereiškia principą, “nei karas 
nei taika” — nuolatinę kovą ir 
vietinius karus, bet tik ne pasau
lini kara.4. W

Santiaga. — Suimtas buvęs SS 
karininkas W. Rauff. V. Vokieti
jos vyriausybė reikalauja ji. iš
duoti; kaltinamas 90.000 žydu nu
žudymų II D. karo metu. Čilės 
vyriausybė nėra linkusi jį. per
duoti. Vokietijai.

Įvairūs
• • • • į Lietuva, Latvijąsiuntimai Estija, Ukraina

|* |ZSiunčiame ___ Jūsų sudarytus ir ap-is ixanaaos. paprastu» oro pasru draustus įvairius 
siuntinius. Turime pardavimui įvairią medžiagą ir kitą prekią.

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

Gyvena ne Toronte, prašome savo sudarytus iki 17 svarų gryno svorio 
siuntinius, bei užsakvmus reikmenims iš Europos valstybių, siųsti mums 
paštu ar ekspresu. Apmokėsite gavę mūsą pranešimą. Mūsą patarnavi
mas greitas ir sąžiningas. .

LIETUVIŲ ĮSTAIGA

BALTIC EXPORTING CO.
849 COLLEGE STREET, TORONTO, ONT., CANADA 

Telefonas LE. 1-3098
DARBO VALANDOS: pirmadieniais — penktadieniais nuo 9 vai. ryto iki

7 vai. vakaro. Seštadeiniais nuo 9 vak ryto iki 5 vai. po pietą

105 Cannon St. E., Hamilton Ont. Tel. JA. 8-6686, 
Ponia V. Juraitis.

SAVININKAI S. ir A. KALŪZA

I *
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— Niekas nebuvo ėjęs prastesniu keliu 
kaip aš: kas matė šitaip kreivai važiuoti, jog 
negali praeiti provėža, štai kodėl aš svirdu
liuoju, — visu balsu prabilo šermukšnis.

Šioje pilnatyje, pasižiūrėjęs į jį, kiekvie
nas ir būtų taręs, jog mato svyruojant sausą, 
apdžiūvusį šermukšnio medį, kurio pačioje 
viršūnėje dailiai raudonavo išsirpusi kekė.

Dabar jis turėjo sustoti ir atsipūsti: žmo
gus ne arklys, kad plaktųsi per sniegą be at
vangos. Jis pasigraibė užantyje ir išvilko bon- 
kelę. Jam pakvipo sudaigintais rugiais ir bu
rokų rašalu, tačiau jis buvo pakantus ir negei
dė nebūtų daiktų: viską galima gerti, ką jis 
ir padarė.

Provėža laikinai pasidarė platesnė, ir šir
dis atsigavo tarsi atšildytas paukštis — šer
mukšnis atsismaukė kepurę, nes ji, atrodė 
spaudė balsą, o jis norėjo dainuoti gerai ir 
balsingai, kad girdėtų pačiame Mitravos dva
re, iš kur jis išėjo dirbęs visą savaitę ir kur 

. jam nepasiūlė pasilikti prie Kūčių stalo. Dar, 
girdi, kalbėjo taip, lyg jis veržtųsi namo, ir 
kad tai labai padoru, nes kiekvienas gyvis 
nori būti savo gūštoje tokį šventą vakarą. Di
delis čia šventumas jam vienam, puiki ta jo 
gūžta!

Ir sumokėjo tokiais linksmais pinigais: pir
mą kartą jis pamatė sidabrinius litus ir jie 
buvo tokie juokingi, smulkūs, kaip šnapso la
šeliai — pirštais negali jų nulaikyti, tai kaip 
sutūrėsi, kad nepabėgtų? Jis paliko juos ku
metyne, kur virė svaigų marmalą, ten, kur li
tai negalėjo išbyrėti — jie paūžė neblogai, keli 
vyrai, ir dar kelionei Įsidėjo, atseit, Kalėdoms.

Pamažu jis pradėjo darytis piktas — no
rėjo grįžti atgal ir atsiimti tą mažąjį sidabrą: 
juk jis buvo nelengvai dirbęs, ir ne trumpai, 
bet žinojo iš ilgos patirties, jog niekas neat
gauna nė aukso, nė popieriaus, atiduoto už 
gėrimą. Jis tegalėjo irtis į namų pusę.

— Palauk, tuojau prasidės plentas, — nu
ramino save, — kelias bus sumuštas ir nepūs 
tas bjaurybė vėjas.

Taip ir buvo: vos tiktai įžengė į Kretingos 
plentą — iš abiejų pusių atsistojo miškas —- 
neužmatomai augštos eglės stovėjo lyg suly
dytos, taip tankiai suaugę, jog vėjas tegalėjo 
tiktai nagus nusidraskyti, jeigu mėgintų pra
lįsti. Gi iš viršaus, jo galybė buvo menka — 
galėjo kaip lydeka po ledu narstyti.

— Nebuvo taip jau blogai, — tarė jis, ir 
nutęsė pradėtą pirmą posmą:

Du balandžiai klane gėrė, 
Begerdami sudūmojo — 
— Ar čia gerti, ar negerti, 
— Ar negerus nuplasnoti. — *

— Gerti, — nutarė šermukšnis, ir dar kar
tą užsivertė burnelę. Ir tuo akimoju pažvelgė 
į karčiamą.

Šitaip vadinti tai tik niekinti gerą karčia- 
mos vardą. Juk čia buvo buvus gera užeiga: 
ponai sustodavo pailsinti arklius, lenkai ir 
maskoliai, gi žydelis rinko pinigus, kol vieną 
naktį ruskis muitininkas sudegė spirite, ir žy
das iš baimės pasitempė arklidėje. Daugiau 
nieko ypatingo neįvyko, bet kažkodėl ta kar- 
čiama nuėjo niekais, paskui pati užsidegė; te
liko baidyklės, kurios kartais praeinančius už
puldavo, bet važiuotų nejudino.

Ir ko dabar jis pasižiūrėjo į tą pusę — lyg 
būtų pašauktas? — barė save šermukšnis. Ir 
atsakė: — Aš nebijau, aš negeriu spirito, ir 
manęs neužkurs. O kad aš pėsčias — tai kas 
kam darbo, gal aš žirgus ilsinu! — Ir jis pra
dėjo žengti ten, kur reikėjo, į Darbėnus.

Iliustracijos dail. Viktoro Bričkaus

Bet ir daugiau atsirado einančių: jis gir
dėjo kaip čerškėjo sniegas, lyg kas raižė pen
tinu, tačiau ėjo pėsčias, šermukšnis susijuo
kė: yra tokių kaip aš, ne vienas — gal bus 
linksmiau dviese.

Ir tuojau jis suprato, kodėl buvo atsisu
kęs be reikalo į karčiamos pusę: tai ne buvusį 
šnapsą užuodė, tai girdėjo traškant mūrų vi
duje. Ir dabar, ar ne tas pats išlindo ir eina 
paskui šermukšnį? — Negali nuvaryti iš vie
šo kelio, bet nėra reikalo nė į bičiulius siūly
tis tokiam durniui, kuris buvo sustojęs pail
sėti, kur tik baidyklėms tedera. — šermukšnis 
pasitaisė kepurę, ir ėmė žengti guviau.

Gal nebuvo ir čia labai lygaus kelio, kad 
jis juto, lyg šiek tiek krypuotų į šalis, tačiau 
tai jokia kliūtis vyrui eiti greitu žingsniu. Jam 
nepatiko, kad už jo nugaros kažkas ėjo, lyg 
karvė, lyg nukritęs raitelis, brėždamas penti
nu. Juo toliau, juo labiau ėmė įkyrėti, kad 
velkasi neatsitikdamas, ir jis neiškentė — 
atsisuko.

Apsivilkęs ilgu apsiaustu, apmuštu kailiais, 
ir užsidėjęs dideliais kraštais skrybėlę, ėjo 
toks pat augštas, kaip ir šermukšnis. Mėne
sienoje, pilnatyje jie pasižiūrėjo į vienas kitą, 
šermukšnis susigėdo, kad buvo įtaręs tokį tur
tingai apsivilkusį poną esant kokiu biesu.

— Tai kas ponui atsitiko, kad eini pėsčias 
ir dar iš paskos? — tarė šermukšnis. Jis ne
norėjo labai nusižeminti, ir todėl prakalbo 
drąsiai. Užklaustasis atsakė: -

— Aš ir laukiau, kad atsisuktum, aš mėgs
tu, kad mane pirma užkalbina — lengviau de
rėtis. ” -

— Aš nevarau jokių, prekybų, — supyko 
šermukšnis, — nėra ko juoktis iš vargšo žmo
gaus. Jeigu praradai žirgą, tai ne tuščiame 
plente jieškok kito — eik kur matai žiburį, o 
jeigu raginsi mane padėti vogti — nė nepra

dėk: kartais gal ir aš paimu kokį nieką ne 
savo — vinį, ar ne vietoj padėtą pusbonkį, bet 
jau dėl pelno nevogsiu.

— Man nereikia arklio — dar tau galiu 
duoti, o kad einu pėsčias, tai su kuo deriesi, 
toks ir būk. Aš perku kitką. —

— Negi sielos įsigeidei, — susijuokė šer
mukšnis, — neveltui išlindai iš prakeiktos vie
tos, — ir baimingai pridėjo: — gali eiti atgal, 
mano sielos negausi.

— Ar aš sakiau ką apie sielą? — sako tas 
su apsiaustu, — bet aš matau, jog pažįsti ma
ne — dar geriau, mažiau aiškinti. Nebijok dėl 
savo menkos dūšelės — aš tenoriu kitko: par
duok man savo Kalėdas.

— Kalbėk žemaitiškai, — sušuko šer
mukšnis, ir vėl atsismaukė kepurę; turbūt ji 
buvo kalta, kad jo galva maišėsi.

— O kaip kitaip aš kalbu, jeigu tu supran
ti ir man atsakinėji? — sako skrybėlėtasis. — 
Tu girdėjai: aš noriu pirkti tavo Kalėdas.

— Turbūt apsiėdei drignių, — sako šer
mukšnis, — kad vis ne ten pataikai: aš nė viš
tos nepjoviau: eik į dvarą, eik į Mitravos poli- 
varką — ten pilnos kamaros gėrybių: ir šnap
so, ir vyšnios, ir slyvos spirite užmerktos ... 
— Jis apsilaižė, buvo bekišąs ranką prie savo 
ruginės, bet susilaikė: nei vienam gerti, nei 
tam velniui duoti.

— Tu manęs nemokyk kur ko jieškoti; 
dvare bus kita kalba. Aš noriu tavo Kalėdų. 
Kokia nauda tau. buvo iš tų, kurias turėjai, 
ir kur dėsi kitas? O gali gauti už jas neblogą 
kainą.

— Na, ir ką jau taip labai gero? — sako 
šermukšnis, — jeigu jau leistis į derybas, tai 
ką siūlai?

— Ko nori? Žinoma ko. Tu pragėrei viską 
gyvenime — ir merginą, ir ūkelį — vadinas, 
kas yra brangiausia tau — degtinė. Gausi de
vynias bonkas. Ir jeigu taip laižaisi — gali 
būti ir vyšninė, ir iš miesto, kad ir iš pat 
Kauno.

— E, doram vyrui nėra ko teptis su sal
džiais gėralais, gera ir naminė. Bet tiktai de
vynios bonkos?

— Kur mano neprapuola — duosiu visą 
vežimą — stačiai, kaip į monopolį atveš tau. 
Dar ir varpelę alaus pridėsiu.

— Mažai, — sako šermukšnis. — ir ūmai 
taria labai rimtai: — Juk jeigu tu prekiauji, 
tai žinai, kai siūlai, tai daugiau ir prašo. Aš 
nesuprantu kam tau prireikė mano Kalėdų, 
bet matyt labai jau užsigeidei — tai ir mokėk. 
Gal ir man daugiau per visą amžių nebus tokio 
arklių jomarko, kaip sako čigonai. Nori — 
mokėk, ir tai daug. Ar gali padaryti, kad ma
no šulinys niekuomet neišsektų, ir kiek sem- 
siu, tiek bus vis šnapsas — ir geras, labai ge
ras, triskart valytas. ~ •

— Tu ėsi gobšas, — sako tas, kuris stovi 
priešais po pilnačių, tarp miškų,, Kretingos 
plente, ir kalba šermukšniui, — bet aš esu 
duosnus — kas to nežino: imk šulinį, ir duok 
Kalėdas.

— Bet, ką aš darysiu su šuliniu, jeigu 
nebus duonos? Aš senstu, ir man vargas grįž
ti iš darbo pėsčiam naktimis, kaip dabar, tokį 
vakarą, kai kiti gerai gyvena.

— štai kodėl aš ir užkalbinau tave — aš 
pažįstu, kaip tu jautiesi šitokį vakarą; aš te
noriu atimti nereikalingą daiktą. Tai ko tu 
daugiau nori? Kad turėtum duonos nedirbda
mas ir galėtum gerti nepasitraukęs iš kiemo? 
Imk, tik neprašyk perdaug — žinai, kaip bai
gės žvejui su aukso žuvele — nebe vesk manęs 
iš kantrybės.

— Mane juokas ima, — sušuko šermukš
nis, — koks tu velnias, jeigu neturi kantrybės. 
Bet aš nesu gobšas -— man užtenka už tokį ne
didelį daiktą, užtenka. Gerai, kad nekaulijai 
sielos — nieko nebūtų buvę, bet dėl Kalėdų 
— sutarta. Tik aš nesuprantu, kaip aš tau ga
liu jas atiduoti?

— Labai paprastai. Tu užmirši, kad jos 
yra, kad jos kada nors išviso buvo. Nebus sun
ku, patikėk, tu sau sėdėsi šiltai troboj žiemą 
ir vasarą kieme, valgysi ir gersi — ir būsi pa
tenkintas — jokio vargo, jokio galvojimo.

— Taip, — pasakė šermukšnis, — tiek 
jau to. Aš švęsiu Velykas dvigubai. Ir Sek
mines.

— Galėsi, — tarė velnias, — galėsi. Tu 
būsi labai gudrus, jeigu tai sugebėsi. Na, de
rybos baigtos — tu eik namo ir rasi ką žadė
jau, ir tuo pačiu mirksniu aš būsiu pasiėmęs 
tavo Kalėdas.

Jis nuėjo atgal į karčiamos pusę, ir ūmai 
šermukšnis sušuko — taip garsiai, kad ėmė

kristi sniegas nuo artimiausių eglių 
Palauk! - -

— Ko? — atsisuko tas su apsiaustu, — 
ką dar sumanei išvilioti magaryčių? Aš ne
duodu priedo prie sutarto dalyko.

— O, ne. — tarė šermukšnis, jau būda
mas blaivus, — tu apgavai mane, tu norėjai 

mane apgauti, tavo visos sutartys yra mela
gingos. Tu žinojai, jeigu prarasiu aš Kalėdas, 
nebus nė Velykų. Juk negali būti nieko be 
Pradžios. Tu vistiek norėjai nupirkti mano 
sielą, bet melavai sakydamas ne! — Tu ne
gausi mano Kalėdų! Negausi — gali atsiimti 
savo prekes, nelabasis! — šermukšnis nusi
suko, ir ėmė bėgti, kiek galėdamas.

Jis girdėjo, kad vėl už nugaros ėjo, bėgo 
— ir į nugarą, į ausį šaukė ir siūlė, vis pridė
damas naujų gėrybių. Dabar velnio balsas jau 
buvo prašymas ir saldus gundymas — jis ne
norėjo paleisti žmogaus nė už ką. Tačiau žmo
gus bėgo ir šnibždėjo:

t- Ne!
Ir tada, kai šermukšnis užduso bebėgda

mas, atsisuko, o velnias linksmai susijuokė:
— Aš žinojau, aš žinojau, kad tu gersi iš 

mano šulinio.
šermukšnis įkišo drebančią ranką į užantį, 

ištraukė puspilnę bonką, ir iš visos jėgos pa
leido velniui į snukį.

— Tu dar sutiksi mane, — subliovė tas, 
kuris stovėjo juodas prieš blizgantį sniegą ir 
skaistų mėnulį, — bet žmogus jo daugiau ne
bijojo?

Jis žinojo, kad velnias nebuvo atsitraukęs, 
nes žmogus keliavo visą naktį. Be jokio reikalo 
jis pasuko iš plento" į mišką — tarėsi einąs 
trumpesniu keliu: klaidžiojo, lyg vedžiojamas. 
Jo kojos permirko ir į kiaurąjį batą kažkas 
taip skaudžiai įstrigo, kad turėjo sustoti: nie
ko baisaus, — pasakė šermukšnis, — tai tik
tai pernykštė pušies čiūtė. — Nenumetė jos, 
ne, įsidėjo į kišenę, tarytum liudijimą šios 
nakties įvykių.

Jis klaidžiojo iki išgirdo varpus, ir tada 
pažino, kad buvo prisiartinę^ visai prie mies
telio. Dabar jis ėjo tiesiai, nebeklysdamas ir 
netrukus pamatė žiburius: visi buvo 'sukilę, • 
nes Bernelių Mišios artėjo, ir kiekvienas ruo
šėsi skubiai, kad nepavėluotų.

Nepavėlavo nė šermukšnis. Jis negalvojo, 
kad jo apdaras darbinis, kad jo kojos šlapios, 
snieguotos iki blauzdų, kad nesiprausęs ir jo 
barzda, kaip pušies kiminai, kabo aplinkui 
skruostus. Jis klūpėjo ir meldėsi, kaip nebuvo 
buvę nuo vaiko metų; buvo turtingas ir laimin
gas: jis buvo išgelbėjęs savo Kalėdas. Ir be
simelsdamas jis galvojo: turbūt labai nerūs
tauja Dievulis, kad šermukšnis nebuvo labai 
vertingas ir doras. Jam šią naktį buvo padėta. 
Juk negalėjo jis vienas, garsusis parapijos gir
tuoklis būti toks stiprus, kad pats atsilaikytų 
prieš velnią. Ir jo siela jam pačiam atrodė re
gima. tokia skaidri, kaip negali būti joks 
stiklas, nei ledas, nei mėnulis.

Štai todėl jis buvo lygus kiekvienam, kad 
turėjo sielą. Todėl jis artėjo su kitais aplan
kyti Prakartėlės. Su maldingom moterėlėm, 
rimtais padoriais ūkininkais, su dorais jaunuo
liais. su nekaltais vaikais. Jis priėjo klupsčio
mis. žiūrėjo į Prakartėlę, į paprastus pieme
nis. atvykusius prie Kūdikio su meile. Jie 
kiekvienas buvo kažką atnešę, bent savo avi
nėlius atvedę, kad Vaikelis pasižiūrėtų, ir jam 
pasidarė graudu, kad jo rankos tuščios. Jis 
jieškojo po vieną kišenę ir kitą — gal nors 
vienas smulkus, toks dailus sidabrinis litas 
dar buvo išsigelbėjęs, tačiau juto ir žinojo, jog 
ne. Jis teužčiupo-drėgną, papurusią Jjernykš*—■ 
čia pušies čiūtę, kuri buvo Įlindusi į jo pado 
skylę — nieko daugiau.

Jis juto, kaip jo pirštuose Čiūtė buvo ta
rytum gyva — lyg jo kūno ir sielos dalis. Jis 
išėmė ją ir paguldė šalia Kūdikio guolio.

VALDOVAS IR SLAPTINGIEJI 
BETLĖJAUS KELIAUNINKAI

(Atkelta iš 1 psl.) 
parašytame apie 30 metų prieš 
Kristų, beviltiškai sušunka, jog 
romėnų pasaulis esąs jau ant pra
žūties kranto ir kad jo žmonėms 
būtų daug geriau išsikelti į pa
slaptingąsias vakarų okeano sa
las, kuriose jie vėl galėtų sukurti 
sau aukso amžių. Betgi Virgilijus 
Horacijui atsako savo 4-toje ek- 
logėje, jog į netrukus gimsiantį 
kūdikį esančios sudėtos pasaulio 
viltys reiškiančios išgelbėjimą, o 
ne pražūtį. Ir labai nuostabu, kad 
šie Virgilijaus žodžiai - yra taip 
artimi Izaijo pranašystei apie 
Mesiją, jog daugelis mokslininkų 
mano jį buvus perskaičiusi didžio
jo pranašo raštus. Ir tai gali būti 
tiesa, nes iš sibilinių knygų pati
riame (Sibilė — senovės graikų' 
ateities pranašautoja; jos burtai 
ir pranašystės yra surašytos į 
knygas, vert.), kad žydų pranaša
vimai ir lūkesčiai buvo žinomi ir 
jų kaimyninių tautų tarpe. Paga
liau juk žydų raštai daugiau kaip 
prieš 200 metų buvo išversti į 
graikų kalbą, kuri buvo supranta
ma visame ano meto rytų pasau
lyje. Galėjo tad juos pasiskaityti 
ir Virgilijus.

PAGONIMS NEBUVO 
SVETIMAS SENASIS ' 
TESTAMENTAS
Taigi ar negalėjo ir išminčiai 

apie žydų pranašystę patirti kad 
ir iš vadinamos skaičių knygos: 
“Užtekės žvaigždė iš Jokūbo’’... 
(Skaičių knyga yra viena iš Sen. 
Testamento knygų, kurioje pra
našas Balaamas, daugeliu atvejų 
pagoniškai nusiteikęs, išpranaša
vo žvaigždės patekėjimą iš Jokū
bo ir valdžios kilimą iš Izraelio, 
vert.). Juk labai didelis žydų skai
čius gyveno Persijoje apie 500 
metų. Ir jų tenai buvo nemažiau 
kaip pačioje Palestinoje. Dėlto ir 
išminčiai papildydavo savo moks
lo žinias netik iš šventųjų chal- 
dėjiškų knygų, bet buvo uolus ty
rinėtojai ir žydų Šventraščio. Juk 
net ir mazdėjinė religija su savo 
gražiuoju Šviesos Karaliaus 
mokslu argi neprimena ištraukų

iš žydų psalmių? (Mazdėjinė, reli
gija buvo senovės iraniečių reli
gija, sukurta jų mitologinio pra
našo Zoroastro, vert.). Be to, iš
minčiai dar buvo gerai susipaži
nę šu astronomijos ir astrologijos 
mokslais. O astronomijos pra
džios taip pat tenka jieškoti Ba
bilonijos lygumose.

ŠIMTMEČIUS GYVENO
TARP ŽYDŲ
Taigi šie išskirtini vyrai gyve

no krašte, kuriame, kaip minėjo
me, žydų tautiečiai gyveno dau
giau kaip 500 metų. Tenai, kaip 
ir Londonas, kiekvienas svarbes
nis miestas turėjo savo “East 
End”. Kai persų karalius Kyras, 
užkariavęs Babiloniją 528 m. pr. 
Kr. leido žydams grįžti į savo 
kraštą, nemažas jų skaičius grįžo. 
Betgi didesnė dalis — ne. Pasitu
rintieji gerbė sionizmą kaip ide
alą, bet nepraktišką dalyką, šia
me savo tremties krašte jie išplė
tė didelę savišvietos veiklą bei 
pažangą, kuri ir davė pagrindą 
babiloniškajam žydų talmudui, 
savo gerumu prilygstančiam Je
ruzalės talmudui.

Jeigu mazdėjinės tikybos išpa
žinėjai savo senuose raštuose ir 
nieko nebūtų radę apie gimsiantį 
žydų karalių* tai jie, nors tai dar 
nėra galutinai nustatyta, galėjo 
pasinaudoti savo bendra žiniją, 
kuri galėjo būti tikslesnė nei pa
ties Izraelio, laukiančio “kilsian
čios žvaigždės iš Jukūbo”. Be to, 
anuometinio pasaulio palinkimas 
į judaizmą buvo labai paplitęs 
nei istorikai iš pradžių manė. 
Todėl ir Zoroastro išpažinėjai ga
lėjo būti patys gerokai palinkę į 
vienos augščiausios dievybės gar
binimą.

BETGI TOJI
ŽVAIGŽDĖ?...
Ar nebūtų sukrėsta visa dan

gaus kūnų sistema, jei kažkokia 
žvaigždė imtų keliauti dangaus 
skliautynais, idant nepaklystų 
kažkokie keleiviai, einą iš Persi
jos į Palestiną? Na, žvaigždėto 
dangaus Kūrėjas juk gali praves-

Į ti kelią beribėje erdvėje taip, kad 
keliauninkė žvaigždė nesutrikdy
tų visatos tvarkos. Bet verčiau 
pažiūrėkim, ar šv. Raštas sako, 
kad žvaigždės keliavo per dangų 
matomai ar ne? Jei taip, tai klau
simas išspręstas, nes Dievui nėra 
nieko negalimo. Išminčiai, atėję 
į Jeruzalę, tarė: “Mes matėme Jo 
žvaigždę rytuose ir atvykome Jo 
pagarbinti”. Taigi, nė žodeliu jie 
neužsimena apie tai, kad žvaigž
dė būtų juos lydėjusi. Visdėlto 
kartą tenka pabrėžti, kad jie ją 
vadino Jo žvaigžde. Vadinasi, tai 
turėjo būti koks nors šviesus dan
gaus kūnas, kurį jie pažino kaip 
ateinančio žydų karaliaus pasiun
tinį. Kaip jie jį atpažino, Evan
gelija nesako. Gal iš kokių burtų 
ar šventų knygų, gal iš kokio tie
sioginio ar netiesioginio apreiš
kimo, sunku pasakyti. Bet viena 
yra aišku, kad jie ją atpažino, ir 
tuo mes turime pasitenkinti.

Netenka abejoti, kad Dievas 
panaudojo žvaigždę nurodyti vie
tai, kurioje išminčiai rado Vai
kelį ir Jo Motiną. Kaip tai įvyko, 
mes tiksliai nežinome. Sv. Matas 
sako: “Ir štai žvaigždė, kurią jie 
išvydo rytuose ėjo pirma jų ir 
sustojo, kur buvo Kūdikis”. Ka
dangi žvaigždė, kaip ir saulė, te
ka, leidžiasi ,ir kuria nors kryp
timi keliauja, tai, galimas daik
tas, ir ši žvaigždė savo kelyje pa
siekė horizontą virš Betlėjaus 
olos, arba kokiu nors kitu nuos
tabiu būdu nurodė šiems rinkti
niams piligrimams vietą, kur “žo

O.

dis tapo kūnu ir gyveno tarp mū
sų”. -

Tas, kuris pašaukė visas žvaidž- 
des iš gilybių, kuriam nereikėjo 
nieko daugiau, tik ištarti: “Teat- 
siranda šviesa, ir šviesa atsira
do”, — norėjo, kad dangaus gel
mės apreikštų Jo garbę žemėje 
Jo numylėto Sūnaus gimtadieny
je, kuris Kūrėjo planuose jau bu
vo, o pasaulio dar nebuvo.

Laisvai vertė A. K.

Trys nauji šventieji
Gruodžio 9 d. Romoje popie

žius Jonas XXIII paskelbė naujus 
šventuosius: 1. Petrą Julių Ey
mard, prancūzą, malūnininko sū
nų, įsteigusį šv. Sakramento vie
nuoliją, kuri dabar turi 16.000 na
rių; jo šventė — rugpj. 1 d.; 2. 
Antaną Marijų Pucci, italą, 45 
metų, buvusį klebonu ir davusį 
pagrindus katalikų veikimui; jo 
šventė — sausio 12 d.; 3. Pran
ciškų Mariją da Camporosso, ita
lu kapuciną; jo šventė — rugsėjo 
17 d.

B. AUDRONĖ

ŽODIS
Viešpaties Angelas 
Pasveikino Mergaitę — 
Ji tarė — 
Teesie.
Ir žodis Viešpaties 
Ant kryžiaus kabo.
Tai aš Jį prikalu 
Taip skaudžiai, 
Tai aš viena — 
Gi sūpauti žadėjau 
Kūdikiu ant rankų — 
Visas dienas, . 
Visas dienas.

Kalėdų vygė
Pasupkite, Kalėdos, 
Baltų balčiausią vygę 
Pasupkite, Kalėdos, 
Į žemę šią atvykę.

Čia tiek šalnų
Ir gruodo
Erškėčių tiek prisėta — 
O, Viešpatie, sužeisi 
Mažytę savo pėdą.

Kaip eisi Tu
Be kelio,
Kur poilsio sustosi? — 
Nerasdamas sau vietos 
Nei rūmuos 
Nei namuose.

Panešim Tave mažą, 
Priglobsime nuo vėjo — 
Skambėkite, Kalėdos — 
Jau Viešpatis atėjo.

K.L.B. KRAŠTO VALDYBA
K.L.B. KULTŪROS FONDAS
K.L.B. SALPOS FONDAS
K.L.B. INFORMACIJA

Visiems Kanados Lietuviams linkime linksmų 
Kalėdų Švenčių ir laimingų Naujųjų 1963 metų

PRAKARTĖLĖS
(Atkelta iš 1 pusi.) 

tada gyvenęs Avinjone, įvedė 
prakartėlės mintį Provence sri
tyje, pietinėje Prancūzijoje. Is
panijos karalius Karolis III mė
gino pats drožinėti įvairias Betlė
jaus figūrėles, kurioms karalienė 
pasiūdavo drabužėlius.

Vokietijoje prakartėlė pirmą 
kartą pasirodė 1603 m. Miunche
ne šv. Mykolo bažnyčioje. Po to 
šis paprotys paplito po visą kata
likišką Bavariją ir Tirolį.

Nors įvairiuose kraštuose pra
kartėlės figūrėlės dažniausiai pa
ruošiamos liaudies menininkų, ta
čiau prisidėjo ir garsūs skulpto
riai. Medžiaga, iš kurios figūrėlės 
gaminamos, labai įvairuoja—me
dis, švinas, stiklas, molis, vaškas 
ir t.t. Dydis taip pat labai skirtin
gas — nuo kelių colių figūrėlių 
iki už žmogų didesnių statulų.

Prakartėlės Romoje
Prakartėlės ypač įspūdingai 

paruošiamos Romos miesto baž
nyčiose. Romėnų šeimos per visą 
Kalėdų švenčių laikotarpį lanko 
įvairias bažnyčias, besigrožėda- 
mos Betlėjaus įvykių vaizdavimu. 
Bene įspūdingiausiai Romoje pra
kartėlė paruošiama Arą Coeli 
pranciškonų bažnyčioje. Norint 
pasiekti šią ant Kapitoliumo kal
vos viršūnės pastatytą bažnyčią, 
tenka užlipti daugiau kaip 100 
laiptų. Visdėto ši bažnyčia susi
laukia daugiausia lankytojų. Pra
kartėlės statulos čia yra beveik 
natūralaus žmogaus ūgio. Nors 
kiekvienoj prakartėlėj yra ir Kū
dikį Jėzų atvaizduojanti figūra, 
bet šios prakartėlės Bambino 
apipintas įvairiomis legendomis 
bent 300 metų senumo, visas ap
rengtas brangiais drabužiais, ap
dengtas medaliais bei brangeny
bėmis.

Romos vaikai prieš Kalėdų 
šventes savo pageidavimus išreiš
kia ne Kalėdų seniui, bet Kūdikė
liui Jėzui. Savo laiškuose jie iš
vardina savo gerus darbelius, pa
siryždami ateity būti dar geresni. 
Be to, išreiškia jie ir savo pagei
davimus, kokių dovanų lauktų 
švenčių proga. Paštas tuos visus

ATSIRADIMAS
laiškus, adresuotus Kūdikėliui 
Jėzui, nukreipia į Arą Coeli baž
nyčią ir čia jų dešimtys tūkstan
čių sudedama prie prakartėlės 
Kūdikio. Nuo Kalėdų iki Trijų 
Karalių kasdien šioje bažnyčioje 
specialiai paaugštintoje vietoje, 
netoli prakartėlės, Romos berniu
kai ir mergaitės sako Kūdikėliui 
Jėzui savo prakalbas ir deklamuo
ja eilėraščius.

Popiežius taip pat turi prakar
tėlę, kurią laiko savo privatinėje 
bibliotekoje per ištisus metus. Šv. 
Tėvui Jonui XXIII šią stiklinių 
figūrėlių prakartėlę padovanojo 
Venecijos stiklo gamintojai.

Prakartėlių rinkiniai
Didžiausią įvairių prakartėlių 

rinkinį turi Bavarijos muzėjus . 
Miunchene. JAV taip pat yra di
delis prakartėlių rinkinys. Alex
ander Girard, amerikietis archi
tektas ir senienų rinkėjas, apie 30 
metų praleidęs kelionėse po įvai
rius pasaulio kraštus, surinko 
apie 150 prakartėlių iš įvairių ša
lių ir vietovių bei skirtingų laiko
tarpių. Visa tai patalpinta jo pa
ties muzėjuje Girard Foundation 
of Santa Fe, New Mexico, šiemet 
tas rinkinys Kalėdų proga yra at
vežtas į William Rockhill Nelson 
Gallery of Art. Kansas City, Mo. 
Lankytojams bus prieinama per 
visą gruodžio ir sausio mėnesius.

Prakartėlės Lietuvoje
Į Lietuvą prakartėlės atkelia

vo 18-19 š. per Tėvus jėzuitus, ku
rie, šalia kitų darbų, ėmė ruošti 
ir religinius vaidinimus. Pradžio
je prakartėlių statulos buvo me
dinės, žmogaus didumo, įvežtos iš 
Italijos. Austrijos Tirolio arba 
vietoje padarytos. Vėliau jos bu
vo pakeistos mažomis, darytomis 
Bavarijoje, Tirolyje ar Lenkijo
je. Nepriklausomybės metais pa
plito kambarinės prakartėlės — 
mažo formato, šalia kalėdinių eg
lučių. Vienos jų buvo užsieninės, 
kitos — vietos dievdirbių dary
tos. šis paprotys nepranyko nei 
okupacijų metais. Ir dabar jos 
įrengiamos, kiek bolševikinės vai- - 
džios leidžiama, bažnyčiose ir pri
vačiuose namuose.

i
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SV. KALĖDŲ, NAUJŲ METŲ IR 
PARAPIJOS 3 METŲ GYVAVIMO SUKAKTIES 

PROGA NUOŠIRDŽIAUSI SVEIKINIMAI 
IR GERIAUSI LINKĖJIMAI 

visiems mieliems parapijiečiams — organizacijų 
nariams ir vadovybėms, parapijos komitetui, 

draugams ir pažįstamiems.
Tegu gerasis Dievas gausiai Jums atlygina už Jūsų viso
kią pagalbą ir laimina mūsų visų bendras pastangas lie
tuviškos parapijos baruose.

Didžiai Jums visiems dėkingas,
Kun. Dr. J. GUTAUSKAS, 

šv. Kazimiero parapijos klebonasDelhi, Ontario.

$

VISUS HAMILTONO LIETUVIUS

KALĖDŲ ŠVENTES IR NAUJŲ METŲ PROGA

SVEIKINA

Hamiltono Apylinkės Valdyba

Šv. Kalėdų sveikinimai v
Lietuviams Draugams

Telaimina visus Jus Dievas ir suteikia žmonijai, taiką. 
Mes meldžiame ir ilgimės jos. Prašykime pavergtie

siems laisvės dovanos, kad jie greit sulauktu jos 
1963 NAUJAISIAIS METAIS.

Nuoširdi Jūsų draugė

EDITH HYDER 
Radijo kbmėntatbrė

Pavergtoje tevyneje
sakoNAUJI ŠMEIŽTAI , Kaipgi, mes deginame kurą!

Sovietinė valdžia straipsniais, nuo- vairuotojas. O kai kolūkio pirmininkas 
traukomis stengiasi Įrodyti tariamai veža akmenis savo statybai, tai ne tik 
artimus Lietuves dvasininkų ryšius su kurą degina nemokamai, bet dar ir 
buv. nacių okupacine valdžia, su lie- darbadienius. rašo kolūkio statybiiim- 
tuviais partizanais, šnipais ir pan. kams...” Baudžiauninkai jau buvo 
žurnalas “švyturys” nr. 21 paskelbė išnaudojami ir caro laikais, 
reportažą “Firma — šv. Tėvas, Jo
hann Kipp ir Co. adresas: Vatikanas - 
Lietuva”. Vienoje nuotraukoje pavaiz
duotas arkiv. J. Skvireckas laiminęs 
prese X Smetoną (esą, arkiv. Skviręc 

laAninęs ir vokiečių karius...) 
kitose parodomi kunigai: Ylius, J. Le 
lęšius. Tėvas Kaz. Čepulis; paskelbta 
popiežiaus rašto Lietuvos prezidentui Į 
1927 m. fotokopija: aiškinama, kad 
J. Kipas buv. Jėzuitų gimnazijoje ger
manizavęs lietuviškąjį jaunimą. Kito
mis nuotraukomis Įtaigojama, kad lie
tuviai dvasininkai prisidėję prie 
tizanų veiklos, kaikurių šeimų 
dymo.

SUNAIKINTA 10.000 ŠUNŲ
Vilniaus radijas, pasidžiaugęs 

džioklių laimėjimais (pvz. geras buvęs 
kiškių derlius, š.m. buvę sumedžioti 
23 šernai), paminėjo ir Lietuvoje val
kataujančius šunis bei kates. Ikišiol 
Lietuvoje esą jau sunaikinta 10.000 
šunų ir daugiau kaip 4.000 kačių. Už • 
valkataujančių plėšrūnų sunaikinimą 
jau išmokėta 33.090 rb. premijų. Nusi
skundžiama brakonieriais. Kaune dir
bąs milicijos viršila Orlovas spalio 
pabaigoje Babtų miške norėjęs me
džioti šernus, tačiau pasirodžius me
džiotojams, pasišalinės. Tikimasi, kad 
milicijos pareigūnai atvėsinsią Orlovo 
medžioklines aistras. *

LIETUVOS PAVERGIMO
SUKAKTIS
Kultūros ministeris J. Banaitis per 

Vilniaus televiziją ir radiją plačiai 
kalbėjo apie 1965 m. numatytą minėti 
25 m. sovietinio režimo Lietuvoje Įve
dimo sukakti. Esą, šventė truksianti 
dvi dienas ir. be dainų šventės ir or
kestrų pasirodymo, būsią šokiai ir žai
dimai. Ministeris. ragindamas uoliai 
ruoštis pavergimo sukakčiai, siūlė re
formuoti lietuvių taut, drabužius; pa
darė priekaištų, ypač moterų tauti
niams sijonams, kurie esą nepatogūs 
ir pan. ’ E.

PARODA KLAIPĖDOJE
Sovietų S-gos dailininkų s-ga Klai

pėdoje surengė Rusijos Federacijos 
ir visos eilės sovietinių respublikų dai- • 
lininkų parodą. Kaikurios klaipėdie
čiu visuomenei parodytu paveikslu te- 
mos: tol. Rytu žvejai, sovietiniu ir Ha: “Norėčiau pasakyti, kad jaučia* 
Kubos jūreivių pokalbis. Afrikos Gvi- ■ »■.«« laoai oiaelis susidomėjimas mūsų 
nėjos valstybės žmonės ir pan. 1

par- 
išžu- 
E.

nie-

E

MOZARTO OPERA VILNIUJE
Akademinis operos ir baleto teatras 

Vilniuje pastatė vieną paskutiniųjų 
Mocarto operų — “Visos jos tokios”, 

i Šalia artistų V. česo ir I. Ylienės, so
lisčių B. Leonaitės, J. Misiūraitės, R. 
Tumalėvičiūtės pagrindines partijas 

į atliko jaunieji teatro dainininkai — V. 
Daunoras, E. Kaniava, V. Noreika, T. 
Slankauskaitė ir L. šalčiūtė. Operą re
žisavo J. Gustaitis, dekoracijas paruošė 
debiutante dailininkė D. Ūsaitė, diri
gavo L. Survila, kuris ligšiol buvo ži-

SUDBURY, OHL i
LB VALDYBOS PRATESIMAS. - 

Šv. Kalėdų ir N. Mėtų proga visus 
Bendruomenės narius sveikiname ir 
linkime daug laimės. Taip pat nuošir
džiai dėkojame už didelę paramą lietu
viškuose reikaluose bei parodytą gra
žų vieningumą per 1962 m.

Naujos valdybos rinkimams kandi 
datų telkimas vyksta sėkmingai. Rin
kiminę datą pranešime vėliau.

Birutę Grygutytę, atvykusią iš toli-j 
mo Suvalkų trikampio sveikiname kaip 
naują Bendruomenės narį ir linkime į 
pasisekimo naujose gyvenimo sąly
gose bei šeimyninės laimės.

K. Daunio, mūsų Bendruomenės vi
suomenininko, sesutė Agnieška Dauny- 
tė-bauriienė, gyv. JAV neseniai mirė. I 
Bendruomenės ir v-bos vardu mielą 
Kazimierą nuoširdžiai užjaučiame.

LB apyl. valdyba
LIETUVAITĖ IŠ PUNSKO — Biru-; 

te Grigutytė atskrido lėktuvu kaip su
žadėtinė pas Justą Stankų. Buvo su-: 
ruoštos šaunios sutiktuvės pas St. E. Į 
Tolvaišus, o vėliau jas suruošė Justas s 
pas P. A. Mazaičius, kur A. Mazaitie- 
nė su A. Baltutiene šeimininkavo. Ta 
proga iš Hamiltono atvyko visa Justo 
giminė: mama, Albinas Stankus su 
žmona, seserys — A. Gureckienė ir 
St. Kobelienė su šeimomis. Sutiktuvės 
praėjo labai jaukioj ir nuoširdžioj lie
tuviškoj nuotaikoj.

Vis daro klaidų
Britanijoj 1960 m. dėl gydy

tojų klaidų ar neapsižiūrėjimo 
mirė 670 ligonių. Dėl netinkamų 
vaistų prirašymo mirė 150 asme
nų; įvyko 59 nelaimingi atsitiki
mai operacijų metu, dėl perdidė- 
lės vaistų dozės mirė 117, dėl ne
tinkamo anestfetikos panaudoji
mo — 344.

Manoma, kad JAV ir Kanadoje 
panašių gydytojų klaidų nuošim
tis yra kiek didesnis.

Policininko laiškas Kalėdų seneliui

MM •
f Mays

GERASIS SENELŲ Mes ir vėl švenčiame Taikos Karaliaus gimimo 
šventę. Įkvėpki kiekvienam vairuotojui broliškumo dvasią, kad jis 
būtų atsargus ir neužmirštų kitų savo draugų vairuotojų dabar ir : 
per N. Metus. Apdovanoki juos sumanumu ir kantrybe. Paliki jiems 
išminties žvakutę, kad matytų savo bei kitų vairuotojų poreikius ir 
apšviestų jų kelius nakties tamsoje. Apdovanoki kiekvieną pėsčiąjį 
saugumo lazdele, kad kelyje neužkluptų nelaimė. Būk, Seneli, šiais 
metais ir pats atsargus; yra tiek daug vairuotojų, kurie net nepagal
voja, kad gali užmušti ir Tave.

Su geriausiais saugumo linkėjimais —
Sgt. R. M. JOHNS,

Metropolinio Toronto saugaus eismo įstaiga

KANADOS SAUGUMO LYGA PRIMENA:
Nupjauk eglutės kamieną Įžambiai.
Laikyk kalėdinę eglutę įstatytą vandenyje.
Nestatyk eglutes arti ugniakuro, radijatorių, televizijos ar kitų 
šiluminių Įtaisų.

4. Nevartoki žvakių papuošimui, o tik elektrines lemputes su gerais 
laidais.

5. Išeidamas iš eglutės kambario išjunki jos šviesas.
6. Nuimki eglutę kol dar neperdaug sausa.

1.
2.
3.

VANCOUVER, B.C.
20b tiEttJviv. — Čia tarp % mi-Įti pagyvinti veikimą arba prieiti ki

li jono gyventoju yra apie 200 lietuvių, tų išvadų, 
skaitant senuosius ir naujuosius atei-

Lietuviai pasaulyje
Valstybės

J. RAJECKAS SU PONIA Vašing- 
tone dalyvavo: E. Rooseveltienės pa
minėjime episkopatų katedroj, popie
žiaus sukakties minėjime katalikų 

i un-te, latvių nepriklausomybės šventė
je, Gvatemalos ambasadoriaus pri-

(baigė medicinos mokslus ir gavo dak
taro laipsnį.

Ypatingai tuo džiaugiasi naujojo 
daktaro motina; nes ji, būdama našlė, 
parodė daug pasiaukojimo sūnų leis
dama į mokslus.

“LAIKO” SPAUSTUVĖ atšventė
J'*'f JT“ *

ėmime, Baltųjų Rūmų Kalėdų eglutės dešimties metų sėkmingos veiklos su- 
kaktį. Per tą laiką spaustuvė yra iš- 

j leidusi 13 knvgų ir, šalia paties dvi
savaitinio laikraščio “Laikas”, dar 
spaudžia 10 kitų ispaniškų laikraščių 
ir žurnalų.
. KARIUOMENĖS ŠVENTĖ Buenos 
Aires paminėta lapkričio 24 d. Lietu
vių salione. Šventę surengė Argenti
nos Atsargos Karių ir Kovotojų S-ga, 
A. Balčiūnui pirmininkaujant. Meni- 

; nėję dalyje pasirodė šv. Cecilijos cho-

apeigose ir kt.
| PREL. M. KRUPAVIČIUS vieton 
Kalėdų ir N. Metų sveikinimų Kultū
ros Fondui paaukojo $25. K. Fondas 
dėkoja gerb. prelatui ir prašo taip 
pat kitus lietuvius pasekti jo pavyz- 

Į džiu.
į KUN. DR. J. PRUNSKIS “Ateities” 
žurnalo vajaus proga vajaus k-tui pa
aukojo $50, kurie bus panaudoti ge- _ - ____ _______|__ _____
riausiai pasirodžiusiems atskirų vie- raš, vad. muz. V. Rymavičiaus; akom- 
tovių vajaus organizatoriams bei tai- į ponuojant E. Mikučionienei. Choras 

sugiedojo Argentinos ir Lietuvos him
nus, paskui 
šą” ir tris dainas.

PROF. P. KRAPAVICKAS su Fran- 
co-Argentinos istorikų misija išvyko 
į Egiptą, Graikiją, Italiją ir Turkiją 
bei kitas senojo pasaulio valstybes

Niagara pusiasalis
KALĖDŲ EGLUTĖ. — St. Cathari 

įneš B-nės pastangomis, vaikų eglutė 
skaitant senuosius ir naujuosius atei- NAKVOSU IŠLEISTUVĖS _  Lap- ivvks gruodžio 30 d. Slovaku salėje
vitis. Tačiau lietuviškoj veikloj, arba w djb suruoštos įronei ir Page ir WeUand Ave. sankryžoj. Pra- 
ąteihnkancių į parengimu^ tiktai apie: Stasiui Nakvosams išieistuvės. Gaila, džia 2 v p p Programa išp Idvs Nia- 
30. Sen. ateiviai daugiau buriasi tarp . . p' p'
saves ir prie naujuju mažiau priside- dh- - 5 - f ’ garos pusiasalio skautai ir skautės,
da. na o dypukai taip skubinasi su- kurie į§vvksta f Dėdės Samo žeme Maloniai kviečiame is Niagara Falls ir 
kanadeti kad net ųematanciam sunku; Los Angeles B Nakvosienė buvo ir St- Catharines visus tėvelius su vaiku- 
isivaiz uo i. pi s is ne urime yr’i§juo metu KLB v-bos narė ir per me- čiais dalyvauti punktualiai, nes kale
nęs nei kunigų, nei savo kampo netu-; , nasidarbavus
rime, tad ir jaunUha, kurio turime • . T ° E “ . .
apie 80. turime lietuvybei nurasvti, o Z * , \ •* i -
vaiku kaltinti negalime — kalti tik ... / . ... t• x' ® • x i- x sizeide koja ir išbuvus dvi savaites tėvai, nes neįstengiame net lietuvis-« ‘ ... , , ■.
r . t * •> x- t x i- x-- St. Paul ligoninėje dabar gydosi na-.!kos mokyklbs išlaikyti. Inteligentijos; muose 
turime nemažai, tačiau šie, atrodo, j * ..........................
daugiausiai tik. savo rateliuose spie-; NAUJOS ŠEIMOS. — Per paskuti- šokių ir enerascių. 
čiasi, o visuomenės darbai palikti nius 2 metus sukurtos dvi lietuviškos 
žmonėms, net lietuviškos mokyklos; šeimos, abi iškviestos iš Lenkijos lie-: 
nelankiusiems. • tuvaitės. Ed. Gumbelevičius ir Elena

t Sakalauskaitė jau augina sūnų Ra- biavimą su Wellando B-ne. Abiejų
NAUJA B ENDRUOMENĖS -VAL- j muti, o L; Vilenčikiehė atsivežė jau- B-nių. pirmininkai turėjo posėdi, ku- 

DYBA. — Šiuo momentu dar tebe- • na ir labai gražią dukrą, kuri tikimės riame aptarė bendradarbiavimo būdus 
veikia KL Bendruomenė, nors i meti- • padės mums ir lietuviškoj veikloj. įr rac}o reikalinga sušaukti abiejų
ni susirinkimą lapkričio 18 d. teatsi- JAUNIMAS. — Gaila, kad mūsų B-nės valdybų posėdi.
lankė vos 13 žmonių. Išrinkta laikina jaunimas beveik vienas kito nepažįsta, šiais metais B-nei i pagalbą atėjo 
v-ba iki Vasario 16 minėjimo. į kurią nes gyvenant toli vieniems nuo kitų ir įsijungė į šalpos darbą šie visuome- 
ieina: Balys Vileita pirm L Vilenči- lankant skirtingas mokyklas, nėra ninkai: F. Janušonienė, Pr. Meškaus-

i progos susitikti. Be gimnazijas lankan- kas ir J. Kolainis. Minimi asmenys ir 
‘.';čių apie tuziną moksleivių, turime ir praeitais metais šalpos reikalus tvar- 

vičius ir K. Skrinskas. Po minėjimo; un-tą lankančių, tačiau jie parengi- kė. Išvardintiems asmenims reiškiame 
Krs. didžiausią padėką.

Šiuo metu yra renkamos aukos Va-
• sario 16 gimnazijai paremti. Maloniai 
prašome pagal išgalės paremti šį vajų. 

Bendruomenės valdyba

kininkams.
PREL. I. ALBAVIČIUS, Cicero, III.

$v. Antano parapijos klebonas, vaikų 
laikraštėlio ‘^Eglutės” leidiniui pa
aukojo $325.

B. GAIDŽIUNAS, buv. “Dirvos” vyr. 
redaktorius, Clevelande atidarė impor- 
tuotų ir vietinės gamybės maisto ir i studijoms. Iš studijų kelionės sugrįš 
delikatesų krautuvę.

PROF. DR. R. VISKANTA lapkri
čio 26 d. skaitė paskaitą “The Ameri
can Society of Mechanical Engineers” 
metiniame suvažiavime Statlerib vieš
butyje, Niujorke. Jis profesoriauja 
Purdūe un-te.

EDV. LITVINAS, 14 metų išgyve
nęs Maroke, lapkričio 25 d. atvyko į 
Čikagą. Nuo Casablankos į Niujorką 
su sustojimais laivu plaukė 16 dienų. 
Su juo kartu atvyko žmona Juozapa. 
Abu apsistojo pas pusbrolį T. Petkų.

A. RUKUIŽA, miškininkas ir buv. 
miškų žinybos administratorius, dabar 
gyvenąs Berwyn, Ill., gruodžio 16 d. 
atšventė 75-tąjį gimtadienį.

J. J. ŠIAUČIŪNAS, iš Kingston, Pa., 
daro žygius, kad Valiuko paruoštoji 
knygą “Lithuania — Land of Heroes”

"Geležinio Vilko mar-

apie kovo mėn. pradžią.
A.A. GENRIKAS ŠIMKŪNAS mi- 

rė lapkričio 9 d. Avellanedos polikli
nikoje. Velionis buvo* daug nusipel
nęs Arg. Lietuvių Susivienijimo vei
kėjas. Gimęs 1904 m. Pandėlio par., 
Rokiškio apskr. Lietuvoje kurį laiką 
mokytojavo. 1929 m. su žmona Albina 
Baublyte, atvyko Argentinon. Visą 
laiką dirbo “Noticias Graficas” laik
raščio administracijoje.

Land of Heroes’

Australija
LIETUVIAI AUSTRALIJOJE — 

nuo 1832 m. Australijos lietuviai iš
leido religinės, visuomeninės ir kul
tūrinės veiklos metraštį. Jis apima 
apie 130 m., nes pagal J. Vanago duo
menis, pirmieji lietuviai į Australiją 
atvykę 1832 m. Australijos Lietuvių 
dr-ja buvo įkurta 1929 m. Nuo 1950

patektų į to miesto viešuosius knygy-1 m., atvykus tūkstančiams naujųjų at- 
nuš.

VYT. DUMSKIS iš Melbourne, Aus
tralijoj, atvyko į Los Angeles gyventi

Be . du senelis yra paruošęs visiems vaiku- 
nes! čiams dovanėliu. Taip pat kviečiame 

l visus Niagaros pusiasalio lietuvius pa- 
i žiūrėti turtingos programos, kuri su
sidės iš vaidinimo, dainų, muzikos.

nomas kaip vienas geriausių orkestro kienė sekrt.. Naujokas, Ed. Gumbele 
fleitistų.

BILIETAI Į TURGAVIETES ; nutarta apeliuoti i tautiečius ir kvies- muose beveik nedalyvauja. 
Kolūkietis, atvežęs ką nors parduoti:

Į Kauno ir kitų miestų turgavietes, 
pirmiausia turi nusipirkti Įėjimo bilie
tą. Kauno centrinės turgavietės dvie
juose paviljonuose dirba šeši mėsos 
kapotojai. Už kilogramą sukapotos mė
sos turgavietė pasiima 3 kapeikas. Mė
są atvežęs parduoti kolūkietis mėsos 
kapotojams turi “primokėti” pinigais 
arba natūra, nors kiekvienas iš jų gau
na 30-40 rb. mėnesinę algą. Dykaduo- 
niavimu duoną pelnosi P. Čalovas, E. 
Morkūnas ir kiti kontrolieriai, kurių 
pareiga yra tikrinti ar visi kolūkiečiai 

į nusipirko Įėjimo bilietus. Pagal komu
nizmo biurokratinę sistemą, kiekviena 
turgavietė dar turi direktorių, buhal
teri ir statistiką. Visiems šiems nerei-Į 
kalingiems žmonėms : v 
Įėjimo Į turgavietes bilietai.

LIETUVIAI VATIKANO 
SĄNTARYBOJE 
“Tiesa

WINDSOR, Ont
VEIKLI BENDRUOMENE. — Ne 

gausi Windsore lietuvių Bendruome- 
; nė yra pagarsėjusi savo veiklumu, čia 
jau dukartu buvo suruošta Kanados 
Lietuvių Diena. Ypač IX Kanados 
LD pasižymėjo geru organizuotumu 
ir programos išpildymu 1962 m. rug
sėjo 1-3 d.

Windsoro lietuvių Bendruomenei 
jau dveji metai sumaniai vadovauja 

i E. Butavičienė.

SUDIEV, CHORVEDŽIUI! — 
Windsoro lietuviai turi ir savo cho

rą, kuriam 6 metus sėkmingai vado
vavo J. Sodaitis. Choras yra pasiekęs 
gana augšto lygio ir buvo kviečiamas 
koncertuoti ir i kitas lietuvių apylin- i 
kės, k.a. Delhi ir kt. Chorą J. 
tis paruošė savo dideliu ryžtu, 
nė kantrybe ir švelniu elgesiu, 
jo jis chorui savo laisvalaiki 
kio atlyginimo. Mylėjo jis savo 
o choristai — j
gruodžio 11 d. išsikėlė į JAV. Nuliū
do choristai, netekdami mylimo vado
vo. nuliūdo klebonas kun. Lengvinas, 
netekęs vargoninko, nuliūdo visa 
Windsoro lietuvių Bendruomenė.

Gruodžio 9d. buvo suruošta atsi
sveikinimo vakarienė. Palinkėta J. 
Sodaičiui gerai ir laimingai Įsikurti 
naujoje vietoje. Choristai net kelis 
kartus jam sugiedojo “Ilgiausių me-

Sodai- 
geleži- 
Auko- 
be jo-: 
chorą.

Deja, J. Sodaitis

eivių, minėtoji dr-ja persiorganizavo 
į Bendruomenę. Pasak “Tėviškės Ai
dų”, su didžiąja lietuvių imigracija į 

i. - - , . , . . ,.. ’ Australija, prasidėjęs šakotas lietuviuJis yra linotipininkas ir jau pradėjo rei§kįmasįs 
dirbti savo specialybėje. Vėliau at
vyks ir jo žmona su dviem dukterim

Britanija
“EUROPOS LIETUVIS” praneša, j užuojTutu.“ 

kad Manchesteryje, po ilgos ligos,: 
mirė dr. Pawelo Czajkowskio našlė 
Luba Czajkowska, buvusi Biržiškienė. 
Palaidota Mostono kapinėse lapkri
čio 17 d.

KUN. J. BUDZEIKA, MIC. iš Čika
gos lapkričio 14 d. atvyko i Londoną, 
kur darbuosis liet, parapijoj. Jis ki-

ST. ŠILINGO, buv. Lietuvos min., 
dukros gyvena Adelaidėje. Jam mirus 

I Lietuvoje, dukros S. Pusdešrienė, R. 
: Kubilienė ir V. Rupinskienė gavo daug

BENDRUOMENES VALDYBA yra!jęS iš Seinų krašto. Paskutiniu laiku 
užsimojusi išplėsti didesni bendradar-' gyveno Čikagoj.

LIUCIJA ŠEŠTAKAUSKAITĖ iš 
Melbourne, baigusi ten un-tą, jau ku
ris laikas tarnauja JT Niujorke. Mo
kėdama daugelį svetimų kalbų, ji ne
sunkiai užsitarnavo JT vadovybės pa
lankų dėmesį ir dabar dar 6 mėn. pra
tęsė savo buvimą JAV.

TEIS. GRAŽINA BIVEINYTĖ, ku
rį laiką dirbusi advokatūroj Sydnėju- 

< Ti - I - i ie’ rūkiusi vykti į Europą teisių stu-A. NAMAJLŠKAI išvykus į JAV,!dijom agilinti
liet, parapijos sekretoriaus Londone 
pareigas perėmė J. Babilius, kuris JAUNIMO VASAROS STOVYKLĄ 
su šeima yra praleidęs keliolika metu sausio 13-25 d. organizuoja Adelaidės 
JAV ir vėl grįžęs Britanijbn. : ateitininkai vasarnamiuose Mylor kal

nuose prie ežero 124 akrų ploto miš- 
ke- Mokestis £3. Stovyklos viršininkas

FLORENCIJA MERCEDES - SRUO- , j - «GINIS Kordobos un-te baigė chemi- TĖVAI MARIJONAI Adęla.deje ga
jos fakulteta daktarės laipsniu. Turi;v? v,e .°.s v?’sk.uP° P^virtinirną savo 
tris diplomus: mokytojos, farmaceu- i yęnuohjos įsteigimo Ateinančiais me
tės ir biochemikės. Tėvelis Sruoginis jta,s »®vicijatą, jei-
gyvena Rioja mieste. Sūnus taip pat gu atsirastą kandidatų į vienuolini 
lanko augštaja mokvkla. gyvenimą. T marijonams pervestas

ir a.a. kun. J. kungio testamentu pa-
L. PETRONIS, V. Popelytės ir A. i liktas Christie Beach sklypas. 

Petroniu sūnus, La Platos un-te už- i Paruošė Pr. Al.
* ♦ X

DĖMESIO VERTI FAKTAI
a _ ____ SAVAS DIEV^AMIS. — 1962 m.
algas * apmoka I windsoro lietuviai Įsigijo ir nuosavą 

: bažnyčią. Pirko buv. gyvenamą namą, 
kurį pertvarkė bažnyčios reikalams. 
Visus pertvarkymo, staliaus ir dažy
mo darbus atliko vienas Windsoro lie- 

davė savo korespondento tuvis be jokio atlyginimo už darbą, 
pasikalbėjimą su Kauno arkivyskupi- j Tas lietuvis yra labai kuklaus būdo 
jos ir Vilkaviškio vyskupijos valdyto- ir nemėgsta pagyrimų. Jis pastatė ir 
ju kan. dr. J. Stankevičiumi. Iš pasi- sąlygą, kad jam niekas už atliktą dar- 
kalbėjinio paaiškėja, kad santarybos; bą nepareikštų viešai padėkos žo- i tų 
posėdžiuose be kan. Stankevičiaus da- džio, kitaip pažadėjo 
lyvavo kan. P. Bakšys ir vertėju Vii- Kad neįvyktų nesusipratimų, todėl ir padėtis, 
niaus kurijos kancleris kunigas S. Ma- čia to lietuvio pavardė neskelbiama. Daug kas ir iš lietuvių jau ilgesnį 
žeika. Kan. J. Stankevičius apgailės 
tauja. kad dėl ligos Į Romą negalėjo ius tvarko naujai atvykęs j Windsora • buvo be darbo ir J. Sodaitis. 
atvykti Telšių vyskupijos apaštališka- kun. Lengvinas. i A. Biveinis
sis administratorius vysk. Petras Ma
želis. Susidaro įspūdis, kad kalta ne- 
vien liga, bet ir komunistų organai, iš
duoda išvažiavimo vizas. Apie savo pa
tios kan. J. Stankevičius prasita- . i

SVARBAUS BALSAVIMO DUOME-fmas surinko maždaug po lygų skaičių 
nuvva __ -___ ——-____ ____ ____ ____  NYS. — Didelę audrą Londone šukė- balsų Už ir prieš, tačiau labai nežy-Į
nėjos valstybės žmonės ir part. E. kraštu. Daugelis net lietuvių apie mū- lęs vandens fluoridatimo klausimas iš-: mia dauguma buvo pasisakyta prieš

PAMINKLAI TIK RAUDONIEMS kraštą turėjo keisčiausias pažiūras spręstas neigiamai: iš penkių balsavu- juos. Didele dauguma — trys prieš 
Vilniaus m. vvr. dail. L Laurušas ir skleidė fantastiškiausius prasimany- S*W pasisakė pries ir tik du už. vieną pasisakyta už miesto garinio šil-

per Vilniaus radi ja kalbėjęs apie sos- mus- Dabar turime progos papasakoti ^er e^ę metų nė vienas kitas reika- dymo praplėtimą. Kaip buvo tikėtasi,
tinės dekoravimo darbus pripažino jiems tiesą apie mūsų gyvenimą, darbą nebuvo taip sukėlęs visus ant ko- burmistru išrinktas ligšiolinis Stro- 
kad dar neretai pasitaiko blogai de
koruotų vitrinų, žemos meninės ver
tės restauravimu, Mekoravimų. Dar vis 
Vilniuje nesą judančios dinaminės 
šviesos reklamos. Esą. visur Vilniuje 
reikalinga dailininkų ranka bei talka.
vis'asPbetonint^TkuIntū^aTmi^to’par* Liet’,v<*s š'Tentov?- Essl nakties metu jis susidomėjimas balsavimu kaip ši SUSĮS vokiečiu pramonininkas 
kuX i^SscĮpJts UuiSJ kaL ■Pc5i.a,aHS. !"^oriuko P.a«a,ba Prožek- karta. Viso to rezultatas — prieš van------- - —- <

v ij/ir. dni cirnih ! toria’s apšviečia bažnyčios bokštą. B’i- dens fluoridavimą pasisakė .pusantro - -------
ir Pric stip. karto daugiau balsuotojų, negu už. .. . mK, ii?1 Virink! tnrin rūs garsiakalbiai, nulieti nauji betono Vandens fluoridavimas Londonui bū- k,a ‘r.1?8-6 savo R

Si '*’«**’• k«P^ia- I tų kainavęs: $48000 pats įrengimas __ ______

DARBO ŽMONĖMS
ONTARIO

PROVINCIJOJE
sustreikuoti”.

Dvasinius Windsoro lietuvių reika-

Šiais metais sunki yra vvindsoriečių 
Mieste siaučia nedarbas, i

laiką “atostogauja”. Paskutiniu laiku

LONDON, Ont.

mus. Dabar turime progos papasakoti Per eilę metų nė vienas kitas reika- ds'mo praplėtimą. Kaip buvo tikėtasi

ir pamaldas. Esame tos nuomonės, kad kaip dabartinis vandens fluoridavi- nach. anksčiau tarnavęs Kanados ka 
reikia vienus kitiems geriau pažinti.. mo klausimas. Buvo Įsteigta net spe- Fališkojoj raitojoj policijoj. Kiti narei 

ciali organizacija — Piliečių Teisių gūnai, su mažais pakejtimais, perrink 
ATLAIDAI ŠILUVOJE Draugija, kurios vienintelis tikslas — ti irgi daugiausia tie patys. Balsavi
A. Kadžiulis, mėgindamas išjuokti pasipriešinti vandens fluoridavimo įve- mas Įvyko gruodžio 10 d. D. E. 

Šiluvos atlaidus “Tiesos” puslapiuose, dimui. Dėl tos pat priežasties niekad 
duoda įdomių duomenų apie šią didžią- paskutiniais metais nebuvo toks dide- New Delhi. A. Krupp, gar
specialaus motoriuko pagalba prožek- kartą. Viso to rezultatas — prieš van- lankėsi Indijoje. Pareiškė, kad 

Rourkela plieno ynone gerai vei
kia ir 1966 m. savo gamybą pa- 

____________ _ __ ____ ________ __ įkels iki 1.8 milijono tonų kasmet, 
atlaidus, nepaisant komunistinės pro- jp dar kasmet apie $14.000 jo priežiū- Ten dirba daug vokiečių specia- 
pagandos. vis dar atsilanko didelis ra. Sekmadienio kino teatro klausi- listų. 
skaičius žmonių. Lyduvėnų vieškelyje 
dažnai galima matyti moteris, einan
čias keliais. Keliais taipogi einama ap-! 
link bažnyčia ir balta Marijos statulą.

“Baltrtškių” kolūkio pirm. K. Mierkio Šventoriuje pardavinėjarni šventųjų
įvesta tvarka: “Kai mašina važiuoja ’ oaveikslai. čia taip pat gausiai parda- 
turgun su kolūkio gyvuliais ir dar pa-! vinėjamos vaškines žvakės, knHas ti- 
ima bent vieną kolūkietį, tai kolūkio-; kintieji dedą ant altoriaus.
čiui reikia pinigus susimokėti. —I —vkst— į

mc Žemaitės, Basanavičiaus bei kitų 
žymių žmonių, gyvenusių ir dirbusių 
Vilniuje, biustus. E.

KOLCK1EČIAI SUNKESNI 
Už AKMENIS
J. Grilauskas stebisi Zarasų rajono

Pagal Ontario žmogaus Teisių Kodeksą visi 
mūsų piliečiai yra laisvi ir lygūs savo kilnumu 
bei teisėmis. Jei kas nors mėgintų atimti Jūsų 
teises, atsiminkite, kad Provincijos Įstatymai 
yra Justi pusėje. Toliau patieksime keletą ži
notinų faktų. .
AMATU MOKYMAS — Suteikiamos galimybės 
asmenims išmokti naujų amatų ir darbdaviams 
paruošiami specialistų kadrai ateities reikala
vimų patenkinimui.
DARBO VALANDOS — Reguliarios darbo va
landos pramonės Įmonėse yra ribotos ligi 48 
vai. per savaite.
MAŽIAUSI ATLYGINIMAI — Dirbančioms 
moterims yra nustatytas minimalinis savaitės 
atlyginimas.
DARBO SANTYKIAI — Yra nustatytos sąly
gos, kaip darbininkų unijos gali tapti pripažin
tais darbininkų atstovais ir kaip sprendžiami 
ginčai, kyla tarp darbdavių ir darbo unijų ko
lektyvinių derybų bėgyje.
PRAMONĖS STANDARTAI — Darbdaviai ar
ba darbininkai, arba abeji, betkurioje pramo
nės šakoje nustatytoje zonoje, gali pareikalau
ti tos zonos pramonės darbdavių bei darbininkų 
konferencijos, kurios metu būtų ištirtos bei ap-

VENUS
GĖLES VISOKIOMS PROGOMS — vestuvėms, 

gimtadieniams, laidotuvėms ir 1.1.
Pristatome i narnos. Kalbame lietuviškai.
Tel. LE. 4-4645, po 6 v. v. tel. LE. 3-4037 
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HOn. H. Leslie Rdwnfree, Q.C, 
Minister of Labour

Kiekvienam

svarstytos darbo sąlygos,.vyraujančios toje pra
monės šakoje ir būtų sutarta nustatyti tos zo
nos pramonės darbininkų darbą valandas, die
nas bei atlyginimus.

SAUGUMAS — Yra vykdomi griežti saugumo 
reikalavimai, kad jų pagalba būtų apsaugoti 
tiek asmenys pramonėje, tiek ir visuomenė nuo 
pramonės nelaimių.
APMOKAMOS ATOSTOGOS -
pramonės darbininkui yra garantuojama ma
žiausiai viena savaitė apmokamų atostogų už 
kiekvienus jo darbo metus.
ŽMOGAUS TEISĖS — Pilnai remiamas kiek
vieno asmens tvirtinimas, kad jis yra laisvas ir 
lygus savo kilnumu bei teisėmis, neatsižvel
giant i jo rasę, tikybą, spalvą, tautybę, protė
vius arba kilmės vietą.
TARNYBŲ AGENTŪROS — Asmenys, vedą 
tarnybų radimo agentūras, turi gauti leidimą iš 
tarnybų agentūrų prižiūrėtojo.
ATLETIKA — Yra prižiūrimi tiek mėgėjų, tiek 
profesionalų boksas bei imtynės, taip pat ir 
mėgėjų sportas. Remiamos atletikos bei fizinio 
lavinimo programos, kurias vykdo bendruome
nės ir auklėjimo įstaigos.

ONTARIO DEPARTMENT OF LABOUR
. S YORK STREET. TORONTO
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Karti dr. J, Stankevičiaus žodis iš Komos

KALĖDŲ ŠVIESA IR MEILĖ TELYDI MUS
Kalėdų pasveikinimas Kauno arkivyskupijos 

ir Vilkaviškio vyskupijos tikintiesiems
Mieli Kauno arkivyskupijos ir 
Vilkaviškio vyskupijos 
tikintieji!
šiuo metu esame toli nuo Jūsų, 

bet širdžiai atstumų nėra. Kalė
dose esame kartu su Jumis ir 
sveikiname Jus Gimimo Šventė
se. Sveikiname iš Romos, nuo šv. 
Pietro karsto. Čia mes esame kar
tu su šv. Petro įpėdiniu Popie
žium Jonu XXIII, su visos Katali
kų Bažnyčios Tėvais ir aptariame 
visuotinės mūsų Bažnyčios gyve
nimą. Aptariame, kaip reikėtų 
taikoje gyventi, dirbti ir melstis 
katalikams, kad, kaip sako apaš
talas Povilas, kiekvieno tikinčio 
žmogaus sieloje Kristus įgautų 
paveikslą (Gal. 4, 19), kad visi pa
saulio žmonės gyventų meilėje ir 
taikoje.

Augalas tikrąjį ir pilną pa
veikslą gauna tada, kai jis išsi
skleidžia saulės spinduliuose. Ir 
žmogaus sielos išsiskleidiinui yra 
reikalingi spinduliai. Kūdikis iš
siskleidžia savo tėvų meilės spin
duliuose; jaunuolis išsiskleidžia 
Tėvynės saulės spinduliuose; 
bręstąs ir subrendęs žmogus jieš
ko dar gilesnės gyvenimo pras
mės, dar platesnio savo prigim
ties išsiskleidimo.

Kai į mūsų žemę pirmosiose 
Kalėdose nusileido dieviškosios 
šviesos spinduliai Kristaus asme
nyje, rytų kraštuose augo ir 
brendo trys mokslo vyrai. Moks
lo šviesa per žvaigždes, per 
Žvaigždžiu atspindžius juos atve
da prie Betlėjaus Kūtelės. Toje 
šviesoje jie pamato gilesnę gy
venimo prasmę ir vyksta nusi
lenkti naujojo gyvenimo Skatin- 
tojui ir Kūrėjui, nešdami dovanų: 
aukso, smilkalų ir myros. Būda
mi prie Betlėjaus Kūtelės, jie pa
juto, kaip sako Apaštalų Darbų 
knygos autorius, kad Dievas “yra 
netoli nuo kiekvieno mūsų” (Apd. 
17, 27). Kristaus žvaigždės spin
duliuose ir Dievo artumoje auk
sas turi pavirsti meile, smilkalai 
— kūrybingu darbu ir myra — 
žmogaus kančių pašventinimu, ši
tiems dalykams įgyvendinti yra 
re'ikalinga pastovi taiką. Visi ge
ros valios žmonės neapkenčia ka
ro kaip baisiausios nelaimės; visi 
kūrybingi žmonės ilgisi pastovios 
taikos. Visos žemės tautos turi pa
dėti vienos kitoms, o ne kariauti. 
Pirmosiose Kalėdose ir suskamba 
dangaus angelų giesmė, skėlbiah-

ti ramybę geros valios žmonėms. Į jaučia turįs įsipareigojimų. Ar 
Naujos dieviškos taikos ir ramy- mes jaučiame įsipareigojimų Ka
bės šaltinis — Betlėjaus Kūtelė, ledų švenčių proga? Dievas taip

Kad žmogus galėtų pažinti įvai- išaugština žmogų, kad Kūrėjas 
rius daiktus ir suprasti įvairius 
gyvenimo reiškinius, jam reika
linga atitinkama šviesa. Žmogus 
tos šviesos jieško kurdamas 
mokslą, statydamas techniką, per
tvarkydamas gyvenimą. Pavargęs 
gyvenimo keleivis Kalėdose užsu
ka į Kūtelę ir čia, pirmame tų da
lykų pajutiriie, pamato labai pa
prastus, labai kasdieninius daly
kus: neturtingą šeimą, apsuptą 
piemenų ir gyvulių. Visu tuo 
džiaugiasi ir stebisi vaikai; visa 
tai apsvarsto suaugę žmonės. Vie
ni į visa tai žiūri su aštrios kriti
kos druska, kiti — tiesos ir mei
lės kūryba. Tiesoje ir meilėje 
mes čia pamatome dieviškojo gai
lestingumo nusileidimą ant mū
sų žemės. Meilės apaštalas Jonas 
skelbią: “Nės Dievas taip mylėjo 
pasauli, kad davė savo viengimu- 
sįjį Sūnų, kad kiekvienas, kurs ji 
tiki, nežūtų, bet turėtų amžinąjį 
gyvenimą” (Jono 3, 16). Amžina
sis gyvenimas mumyse sukuria
mas pagal Kristaus nustatyta tvar
ką Bažnyčioje, apie kurią Tautų 
apaštalas Povilas sako: “garbingą 
Bažnyčią, neturinčią sutepimo, 
raukšlės ar ko kita panašaus, bet 
kad ji būtų šventa ir nesutepta” 
(Efez. 5, 27). Bažnyčia yra šventa, 
kad joje pasiliekąs Kristus yra 
šventas; Bažnyčia yra šventa, kad 
ji turi galios pašventinti kiekvie
ną, kuris jai priklauso; Bažnyčia 
yra šventa, kad mės joje siekiame 
švehtumb. šv. Povilas apie mūsų 
Bažnyčią ir joje pasiliekanti ir 
mūs pašventinusi Kristų skelbia: 
“Nes visai Dievo pilnybei patiko 
apsigyventi jame ir per jį sude
rinti visa su savim, ar kas yra že
mėje, ar danguje, darant jo kry
žiaus krauju taika” (Kolos. .1, 
19-20).

Jeigu Kristus į žemę būtų at
ėjęs kaip mokslininkas, daugelis 
Jo būtų nesupratę; jeigu Jis būtų 
atėjęs kaip žemės valdovas—dau
geliui Jis būtų buvęs neprieina
mas. Jis ateina kaip Kalėdų Kū
dikis. kad visiems būtų. prieina
mas ir kad Jo kalba visiems būtų 
suprantama. Tame Kūdikyje yra 
visa Dievo didybė, bet kartu ir 
didžiausias žmogaus paprastu
mas.

Kiekvienas garbingas žmogus

ledų švenčių proga? Dievas taip

priima tvarinio pavidalą ir žmo
nių tarpe pasirodo kaip žmogus. 
§v. Povilas mus ragina: “Turėki
te savyje tokius jausmus, kokius 
turėjo Kristus Jėzus” (Pilyp. 2,5).

Kokiu būdu mūsų jausmai gali 
atitikti Kristaus jausmus, iš ku
rių ir tikras krikščioniškas dėkin
gumas trykšta? Kai šeimą aplan
ko kūdikis, tėvai Krikšto sakra
mente tą kūdikį tuojau apvelka 
Kristaus nekaltybės ir Kristaus 
jausmų rūbu; kai kūdikis-vaikas 
pradeda orientuotis gyvenime, tė
vai artimiausiu vaiko draugu pa
kviečia Kristų Atgailos ir Eucha
ristijos sakramentuose ir paveda 
jį dieviškosios Motinos Marijos 
globai rožančiuje ir škapleriuose 
— Marijos medalikėlyje; Sutvirti
nimo sakramente jaunimo jėgas 
atgaivina šventosios Dvasios sak
ramentas, “Nes Dievo meilė mū-

Vienoje sovietų okupuotos Lietu-; 
vos bažnyčių įrengta prakartėlė. j 
Tos parapijos klebonas yra nu
kentėjęs.

mentinę didybę, pastovumą ir 
šventumą. Tikintieji žmonės tai 
laiko labai svarbiu dalyku. Ir ti
kintieji tėvai ir jų vaikai i naujos 
šeimos sukūrimą žiūri kaip i 
šventovę, i kurią einama per pa
šventinimą.

Ir štai, mieli Tikintieji, vakar 
sėdėjote prie Kūčių stalo, laužėte 
vienybės, ištikimybės, pastovumo 
ir amžinosios meilės aplotkėlę, 
atleidote vieni kitiems visokius 
Įžeidimus ir pasiryžote gyventi 
kaip tikri broliai, kaip tikros se
serys; pasiryžote būti geri vaikai, 
’eros dukros; pasiryžote būti ge
ri ir pavyzdingi tėvai; pasiryžote 
būti geri kaimynai; pasiryžote bū
ti geri mielosios mūsų Tėvynės 
sūnūs ir dukros. Prie Kūčių stalo 
mūsų sąmonėse ypatingai išryš
kėjo šv. Jono Evangelisto žodžiai: 
“Jei kas ... matydamas, kad jo 
brolis turi reikalo, uždaro jam sa
vo širdį, kaipgi pasiliks jame Die
vo meilė?” (Jono 3, 17).

šia proga vertėtų • išgirsti ir 
Kristaus žodžius apie nelaimin
gus šios žemės vaikus, kurie yra 
Kristaus broliai ir sesers: “Nes 
aš buvau išalkęs, ir jūs mane pa
valgydinote; buvau ištroškęs, ir 
jūs mane pagirdėte; buvau sve
čias, ir jūs mane priėmėte, buvau 
nuogas, ir jūs mane pridengėte; 
ligonis, ir jus mane aplankėte” 
(Mato 25, 35-36). Žmonės kenčia, 
kai neturi ko valgyti ir kuo apsi
rėdyti. Bet žmogus dar labiau 
kenčia, kai niekas jo nemyli; kai 
niekas jo neužkalbina geru žo
džiu.

Daugelis iš Jūsų savo pasiryži
mus ir kilnius dėkingumo ir 
krikščioniškosios meilės jausmus 
dar pašventinote kalėdine išpa
žintimi ir eucharistiniu susivie
nijimu su dieviškuoju Betlėjaus 
Kūdikiu. Dieve duok, kad visi 
Jūsų kilnūs norai pavirstų gyve
nimu, kad tikėjimo šviesa Jumy
se skaisčiau nušvistų, kad atsi
naujintų Jūsų širdžių jausmai ir 
labiau išryškėtų Jūsų kūrybinės 
galios mokslo, technikos, žmoniš
kumo ir gyvenimo pažangos lai
mėjimuose lengvinant žemiškąją 
kelionę. Visi mes turime ką nors 
padaryti, kad visiems lengviau 
būtų gyventi žemėje. Labiausia 
žmonių gyvenimą palengvina 
meilė. Tad ir užbaigiame meilės 
apaštalo Jono žodžiais: “Myli- 
miausieji, mylėkimės vieni kitus, 
nes meilė yra iš Dievo; ir kiekvie
nas, kurs myli, yra gimęs iš Die
vo ir pažįsta Dievą ... Jei myli
me vieni kitus, Dievas pasilieka 
mumyse, ir jo meilė yra mumysesu širdyse išlieta šventosios Dva

sios, kuri mums yra duota” (Rom. tobula ’ (1 Jono 4. 7 ...).
~ , rTI t • T 1 • V V . • t Tz n I Ari,. ZIYTI ziziz, v* I z

Jūsų

TORONTO MIEŠTO R. BURMISTRAS

Ta proga dėkoju visiems bičiuliams už paramą ir drauge 
su jumis visais žvelgiu i ateities darbus bendrai visų 
gėrovei —

KALĖDŲ ŠVENTĖS IR NAUJŲ METŲ PROGA 
SVEIKINU JUS, MALONŪS TORONTO LIETUVIAI 

IR KARTU JUNGIU 
NUOŠIRDŽIUS SAVO LINKĖJIMUS 

ATEINANČIAIS METAIS KILTI GEROVĖJE IR 
DAR GLAUDŽIAU DALYVAUTI BENDRAME 

MIESTO GYVENIME.

Psichologinės pastabos

Pripažinti ir nepripažinti veikėjai
šekelis vienoj srity, jub labiau jis 
nori atsiimti kitoj. Todėl, jei yra 
pvz. vienas komitėtas ar vienas 
fondas, tai šitoks nėhušisekėlis 
organizuos kitą komitetą ar fon
dą, kur jis galės įrbdyti SAVO 
sugebėjimus ir susilaukti kitų 
pripažinimo.

Slapta kbVa
Dažnai tie žmonės dengiasi 

partinių ar idėjinių interesų var
du, bet greičiausia ir jiė per tiek 
metų yra apmiršę tuos partinius 
interesus. Pats svarbiausias va
riklis yra jieškbjiinas pripažinimo 
— įvertinimo.

Dar blogiau, kai labai menkų 
sugebėjimų žmohės, jieškodami 
būdų pasireikšti, veržiasi į visuo- 

i meninį darbą. Tada, aišku, anks
čiau ar vėliau jie sulaukia kriti- i_ -J _ i* cc___ z

Politiniai, kultūriniai ir visuo
meniniai vaidai nėra vien nekul
tūringas karščiavimasis. Tų vai
dų priežastis glūdi ir žmogaus psi
chologijoj.

Tarp kitų įgimtų troškimų ci
vilizuotas žmogus tūri didelį norą 
turėti visuomenėj vienokį ar kito
kį pripažinimą, nori būti įvertin
tas. To pripažinimo jis jieško šei
moj, draugų tarpe ir visuomenėj. 
Vieni to pripažinimo siekia dar
be, karjeroje, kiti kultūriniuose 
laimėjimuose, treti materialinėje 
gerovėje, ketvirti politinėj ir vi
suomeninėj veikloj.

Įvertintieji — patenkinti
Jei žmogus dirba savo pamėg

tą darbą, pagal savo gabumus ir 
išsilavinimą, jis jaučia savo pil
ną ar dalinį įvertinimą. Jis jaučia 
įvertinimą iš augštesniu savo vir-1 . J . .. . ,.s .
šininkų, bendradarbių a'rba iš pa- ko?.ir ^priešinimo is jau pri
siektų rezultatų. Juo labiau žmo- pazirjtU puses. Viešai yra sako- 
gus vra įvertintas savo tiesiogi- ^ad visi gali dirbti, visiems 
niaine da'rbe. juo mažiau jis be- uzteks darbo ir V1S1 bus Įvertinti, 
jieško kitų įvertinimų.

Vietinių gyventojų visas gyve-i 
nimas ir sukasi daugiausia apie j 
darbą ir darbovietę. Ten kur jis 
dirba, ten jo interesai, klubai,

Bet faktas yra, jei vienas organas 
sudarytas su keliasdešimčia pro
tingų ir gabių žmonių, dar vie- 
rtam ir gabiam žmogui ten nebė
ra vietos. Jei jis prisidės prie 
bendro darbo, jo niekas nėpaste- 
bės, bet jis tikrai išgarsės suda
ręs naują organą (žmogaus noras 
išgarsėt toks didelis, kad jei ki- " 
taip nesugeba, padega pvz. baž
nyčią).

Ateivių liga
Todėl visą laiką kalbėti apie 

viehybę įr vieniems kitus kaitin
ti beveik nėra prasmės. Ypatingai 
tada, kai ta NEvienybė yra tipiš
ka imigrantų psichologinė liga. 
Jei mes iš anksto sutiktumėm su 
faktu, kad mūsų tarpe niekada 
šimtaprocentinės vienybės nebu
vo ir negalės būti, daug gėriau sa
vo laiką sunaudotumėm konkre
čiam darbui, o ne tuščiom kalbom 
ir pastangom visus suvienyti.

Slapukas

EGLUTĖ TURI BŪTI SAUGI
_______ , _____ 5 Nepuoškite eglutės iš anksto. Pa- 

draugai, socialinės pramogos ir dėkit ją šalton vieton, kol bus reika- 
non___________________________ linga. Laikykit ją vandeny. Niekad jos

ONTARIO

linkėjimai

ONTARIO DEPARTMENT OF HEALTH
How. J. F. Roberts, Q.C., LLD. How. Metthew 8. Doymowd, M.D., C.M.
Prime Mmisfct Minister of Heolth

mm!

Švenčiu
sveikinimai ir

MES LINKIME JUMS 
SVEIKATOS IR

LAIMINGŲ 
NAUJŲ METŲ

METŲ BĖGYJE BŪVO MALONŲ IŠDIS
KUTUOTI SVEIKATOS REIKALUS ON
TARIO PROVINCIJOJE SU JUMIS PER 
MOŠŲ REGULIARIAS SKILTIS ŠIAME 
LAIKRAŠTYJE.

MES ŽIŪRIME PIRMYN Į ATEINAN
ČIUS METUS SU PASITIKĖJIMU, KAD 
VĖL GALĖSIME INFORMUOTI APIE 
SVARBIUS SVEIKATOS REIKALUS 
MŪSŲ PROVINCIJOJE.

5, 5). Todėl, kaip rašo šv. Povilas: 
“Neliūdinkite šventosios Dvasios, 
kuria jūs esate paženklinti atpir
kimo dienai’’ (Efez. 4, 30),

Jaunų širdžių meilė yra toks 
kilnus dalykas, kurio negalima 
palikti nepašventinto. Todėl Mo
terystės sakramente gamtinė 
žmonių meilė iškeliama į sakra-

Kalėdų šviesa ir meilė telydi 
mus visas mūsų gyvenimo dienas.

Kan. dr. J. Stankevičius, 
Kauno arkivyskupijos ir 
Vilkaviškio vyskupijos 

Valdytojas..
Rašyta Romoje, 
laukiant 1962 metų Kalėdų.

Neįvertinti jieško__
Bet mūsų pabėgėlių masės, 

kultūrininkai, inteligentai yra 
dažnai nublokšti i sąlygas, kurios

nedėkit i praėjimą. Visokie papuoša
lai, o ypač medvilnės dalykai, turi 
būti ugniai atsparūs, ir elektros vie
los neturi būti perkrautos. Patikrinkit 
eglutės apšvietimus, ar nėra sudaužy-

apšvietitno gali paliesti metalinę eglu
tę. Instrukcijos paruostos pramoni
ninkų, gaminančių apšvietimo įrengi
mus, gali būti nerūpestingai perskai
tytos ir nepaisomos rengėjų. Jei pla
nuojate didesnį apšvietimą savo na
mui, pakvieskite nusimanantį elektri
ką. Po švenčių nuimkit visą išorinį--------------------- — —-- 7----- ~ ------ —---------- 7-- - —----- W ? - . . * t 

nei jų dvasinio, Uei socialinio, nei tų lempučių, ar tvarkoj izoliacija, ar įrengimą ir padekite kitiems metams.
tvarkoj jungikliai. Meskit lauk suga- Palikti apšvietimo Įrengimai lauke'ga- 
dintus apšvietimo Įrengimus. Pirkit Ii greit sugesti nuo vasaros karščiu, 
eglutės apšvietimą tik išbandytą ir pa
tikrintą 
tion Testing” laboratorijos. Toks Įren
gimas turi CSA ženklą didelę raidę O

LIETUVIŠKIEJI ĮVAIRUMAI
AL. GIMANTAS

Venclova apie enciklopediją pristatyti. Mat, niujorkiškių ko- 
Išeivijos lietuviams jau arte- munistų “Laisvė ’, tai ne maskvi- 

- nė “Pravda”. “Laisvėje” pasitai- 
dimo pabaigtuvių, sovktinamoje ko minčių ir žodžių, pavojingų
jant prie Liet. Enciklopedijos lei-

sovietiniams piliečiams, net ir to
kio augšto rango pareigūnui kaip 
Justas.
Lenkija paskirta sunaikinimui
Vokiškojo “Der Spiegei” žur

nalo sukeltos dulkės dar vis nesi
sklaido. dar vis atneša naujus at
garsius, kurie jau spėja persiristi 
ir per Atlantą. Dabar labai suju
do sukruto amerikiečiai lenkai. 
Pasirodo, minėtas vokiečiu žurna-

Lietuvoje dar vis kalbama, žada
ma, atidedama, diskutuojama ir, 
deja, nieko nepadaroma enciklo
pedijai išleisti. Nepadeda ir oku
pacinės valdžios valstybės para
ma. etatai, lėšos, įsakai ir nuta- 
rimai. Atrodo, vietinė lietuviškoji 
iniciatyva stengiasi. “Vyr. bro
lis”, tikriausia, nėra patenkintas, 
kad maža, bet pakankamai gaji! 
ir kultūringa, lietuviu tauta, be-! 
ne vienintele sovietuose, panoro i. naąkplhA vaivnri11Oc Atlanto savosios enciklopedijos. Paskelb- las Paskelbe kaikunuos Atlanto 
tas A. Venclovos laiškas komunis
tinėje “Laisvėje”, iš kurio suži
nome, kad —
Jos pobūdžta’ vieni’Jno?ėję °leSi i ,nėmis į tu0 “kirsti kelią sovie- 
ja £tu tautų enciklopedijų pa^S^piktoa™ kad’tie^'et 

2 UetuvaJorisS^a’Si^ jų rezoliucijoje
miką, geografiją, meną.‘’literatu- /įįS S-»o°s nariai
3i..!r±±Unkupatrijoti- 
kejus, mokslo, meno ir literatu-:. i—
ros žmones ir 11 Pasaliau esą ines organizacijos dabar rašo pro- 
nusistatyta leisti pastarojo pobū- i ^eSjmas ^ašingtono^istei- 
Skaiams'M^kiS^X^“"'8- Primindami ir pabrėždami. 
reiKaiams ousiąs isieibiab kokiu , , “President Kennedv has fre- eŠSlSafST ųuentlv’stressed tbe^eed^for hų. 
enciklopedinis žodynas. Taigi, tu- ;r)inn „„„ ir (ho
res būti atiduota ir įprastoji 
duoklė bolševikinei okupacijai ir 
jos veikėjams. Be to, ten negali 
pasirodyti knygelė, na. kad ir į 
apie morkų ar raudonųjų būro-j 
kėlių auginimą.

Ir Paleckį cenzūruoja
Stalininio ir dabar nemadingo 

režimo uolus palikuonis Justas 
Paleckis, nors iš vardo yra Sov. 
Sąjungos “prezidento” pavaduo
tojas. bet pasitikėjimo perdaug 
neturi. Tai matyti pvz. iš J. Palec- Į 
kio laiško R. Mizarai, kuris buvo 
išspausdintas raudonojoj “Lais
vėj”. Iš jo ir sužinome J. Palec
kio skundą; “... Kažkodėl kurį 
laiką negavau “Laisvės” ir “Vii-; 
nies”. matyt, ryšium su paaštrė
jusia padėtimi, ir buvau jų išsi
ilgęs ...” Atseit, sovietinis pašto 
cenzorius, nesidrovėjo net ir Pa
leckiui adresuotų laikraščių ne

visuomeninio gyvenimo nepaten
kina. Inteligentui žmogui fabri
kas nėra vieta, kur jis galėtų rasti 
visokeriopą pripažinimą, bendra-! 
vimą ir savo asmenybės užpildy-Į ___ __________________ ___ _
mą.Dažnai net ir augštesnės pozi- i su 'kitomiš raidėmiTsA? ” 
cijos darbas imigranto nepaten-į išjunkite eglutės apšvietimą, kai iš- 
kina. Tiesa, jis gauna pakenčia-! einate iš kambario. Pirkit tik patikrin- 
ma alga ir dirba baltamarškinio itus elektrinius papuošalus su CSA 
darbą, bet su savo bendradarbiais i ženklais, kurie taip pat rodo ar šie 
kultūriniame ir visuomeniniame' apšvietimai tmka vartoti lauke. Lau- 
gyvenime neturi nieko bendro. jko ^vietimai tun turėti laikiklius uaiouuvuju„io.

Labai daznai žmogus stengiasi i saugoti nuo drėgmės; vieios turi būti clJ°Je es^ užregistruota daugiau

Saugumo dovana Kalėdų šventėms 
Cahada Standards Associa- yra reikalinga visai šeimai, ir ji nie-

užpildyti tą dvasinę tuštumą jieš- stor°eSnės, negu vielos viduje. Niekad 
kodamas pripažinimo savoj bend- neįrenkite elektrinio eglutės apšvieti- 
ruomenėj: Ir labai dažnai juo mo ant metalinių Kalėdų eglučių. Pa- 
žmogus jąjlčiasi didesnis nenusi- vojinga, nes metalinės dalys linijos

S-gos gynybos planus, nurodė, i 
kad JAV - Sov. Sąjungos karo at-j 

•ZneikloDed7ia°tik- veJu numatyta Lenkiją totališkai 
Kurilaika ėie ginS kartu su visais žm0‘
K.url iaiKą ėję ginčai aei, . . . . .

i mane action even ir war, and the pi 
murder of innocent people and | 

j the destruction of their country | 
į is incompatible with American £ 

; ideals”. |
Jei “Der Spiegel” paskelbtos pi 

žinios yra tikros, jos nemažiau Iii 
aliarmuojančios būtų ir mums, ĮĮi 
lietuviams, pirmoje eilėje pačiai iii 
Lietuvai, nes realaus konflikto į pi 
atveju, nei vandenilinių bombų pi 
veikimas, nei radiacija nepaisys iii 
jokių sienų. Aišku, jei Lenkija iii 
tikrai skirta totaliniam sunaiki- pi 
nimui. ką bekalbėti apie Lietuvos iii 
gyventojų išlikimo galimybes... iii 
Kad Vilnius, kartu su kaimyni- pi 
nių kraštų sostinėmis, būtų vie- Iii 
naš pirmųjų karo taikinių, jau Įp 
buvo rašyta mūsų spaudoje^ pasi- ĮĮĮ 
naudojant amerikiniuose žurna- Įį? 
Juose paskelbta informacija ir že- i pi 
mėlapiais. Įdomu, kokia ir ar iš- ■ pi 
vis bus lietuviškoji reakcija? I ĮĮĮ

kad negali būti užmirštama. C.Sc.
E. Kelson

Moterys padeda
De Gaulle laimėti

Prancūzų politikai De Gaulle 
laimėjimus rinkimuose priskiria 
moterims balsuotojoms. Pranzū-

moterų balsuotojų negu vyrų ir 
jos, norėdamos pastovesnės vi
daus politikos, atiduoda savo bal
sus už De Gaulle.

A. NEVINS. MM

Buk laimingas, Konradai!
Gyveno kurpius, vardu Kon- — Praeitą naktį, — Konra- 

radas. Būdamas vienui vienas das pradėjo aiškinti, — Vieš- 
ir labai neturtingas — nenusi- pats pasirodė sapne ir tarė, jog 
mindavo. Jis visiems ir visada aš nebūsiu vienišas šv. Kalėdų 
turėdavo džiugų, raminantį žo
dį. Atsiėmę pataisytą apavą 
žmonės išeidavo iš kurpiaus 
pirkelės linksmesniais veidais, 
palengvėjusiomis širdimis.

Dabar — Kalėdų metas. Tai 
laikas, kai šeimos sueina dides
nėn artumom susiderina ir iš
lygina turėtus nesklandumus. 
Tačiau Konradui — ta pati vie
natvė. Jis vienas, tarytum pirš
tas. Pagaliau. Kalėdų šventasis 
rytas! Kaimynai galvoja:

— Koks vienišas tas senelis, 
kaip jam liūdna vienam!... — 
Sugalvojo aplankyti ji. Konra
dą randa bekasantį sniegą apie 
savo namelį. Ir koks kaimynų 
nustebimas — senelio veidas 
pilnas džiaugsmo ir pasitikėji
mo! Jis sveikinasi su kaimy
nais, tarytum norėdamas ir 
jiems bent dalį to džiaugsmo 
perduoti...

Kai suėjo į trobelę, kaimy
nai spoksojo ir stebėjosi rūpes
tingu jos išouošimu. Jie rado 
šventiškai išpuoštą, pilną ža
lumynu — eglėšakių ir gėlių 
patalpėlę. Kalėdiniai papuoši
mai, atrodė, netgi praolėtė pir
kelės dydi. Jie kabojo švitėda- 
mi palubėj, tarvtum sakyte sa
kydami: “Ir čia Kalėdos!” ...

Viename pirkelės kampely
je stovėjo papuoštas ir padeng
tas valgiais dviems asmenims 
stalas. Kodėl dviems? Atrodė. 
Konradas laukė svečio. Ant 
stalo oadėtos lėkštės, nors se
nos, blizgėjo nuo rūpestingo iš
valymo.

— Kas žada ateiti pas jus?— 
klausė kaimynai.

dieną. Jis sakėsi Pats aplanky
siąs. mane ir būsiąs mano sve
čiu. Tad štai kodėl aš taip iškil
mingai pasiruošiau! Viskas pa
rengta — aš laukiu Jo atei
nant ...

Kai kaimynai grįžo namo, se
nelis kurpius sėdosi prie mažo 
langelio ir tyliai ėmė laukti. 
Minutės virto valandomis, bet 
niekas nepasirodė.

— O jeigu tikrai ateis Vieš
pats? Kaip aš turėsiu elgtis? 
Ką darysiu? Numazgosiu Jam 
kojas, išbučiuosiu vinimis per
vertas rankas, pasidalinsiu 
plotkele su Jud?

Bežiūrint pro langelį ir be
laukiant, elgeta praslinko pro 
šalį. Sudriskusiais drabužiais, 
pavargęs, sušalęs žiemos vėju
je ... Konradas skubiai išėjo 
iš savo pirkelės, pagriebė elge
tą už rankos ir paprašė užeiti 
pas jį. Abu suėjo į šiltai pakū
rentą ir išpuoštą trobelę. Kon
radas elgetą pavalgydino ir da
vė geresnius, naujai pataisy
tus, batus, kad nešaltų kojų.

Kai elgeta išėjo, gatve pra
ėjo sena moteriškė, sunkiai 
nešdama ant pečių glėbelį ža
bų. Konradas vėl išbėgo lau
kan. nuėmė sunkią naštą nuo 
moteriškės pečių ir įsivedė į 
vidų. Moteris taipogi pasistip
rino senelio paruoštu kalėdiniu 
maistu ir sušildė sąnarius. 
Konradas ja palydėjo, pagel
bėdamas nešt krovinį, ir sugrį
žo atsal. Jis ir vėl sėdėjo prie 
langelio. Ir vėl laukė ... Da
bar jis užgirdo lauke verkianti 
vaikuti. Išbėgęs laukan pama-

tė mažylį, beklampojanti snie
gu — pasimetusį ir išsigandu
sį... Truputėlis pašildyto pie
no ir švelnūs senuko žodžiai 
tuojau apramino mažąjį ir jis, 
besipasakodamas kaip ir kur 
pametęs mamą, net žaisti pra
dėjo senelio trobelėje. Neilgai 
trukus, kaimynų pagalba, Kon
radas vaikutį sugrąžino jo mo
tinai.

Senelis Konradas vėl atsisė
do prie langelio ir vėl laukė ... 
Deja, diena jau ėjo visiškai va
karop. Saulė pasinėrė kažkur 
toli, toli — sniegynuose ir 
trumpoji žiemos diena baigė
si. “Kur gi bus nuklydęs, ža
dėjęs atvykti ir taip lauktas 
Svečias?” — galvojo senelis.

Susirūpinęs ir pavargęs Kon
radas suklupo ant kelių mal
dai:

— O, Viešpatie; kas sutruk
dė Tave aplankyti mane?... 
— jis meldėsi balsiai, klausda
mas prislėgta širdimi. Deja, 
niekas ir nieko neatsakė ...

Nieko nesužinojęs, nuėjo se
nelis gulti. Užmigo. Sapne už- i 
girdo balsą: 8

— Konradai, neliūdėk ir ne
galvok, kad aš neatėjau! Tris | 
kartus aš šiandien buvau prie i 
tavųjų durų ir visus kartus .tu 
buvai man labai geras ir drau- | 
giškas. Mano šešėlis tris kar- | 
tus praslinko tavo trobelės | 
grindimis... Aš buvau elgeta | 
sušalusiomis kojomis ... Bu- iO 
vau moteris, sunkios naštos | 
slegiama ir alkana... Buvau pį 
vaikutis, paklydęs ir pasime- | 
tęs. o tu, Konradai, visiems pa- | 
gelbėjai... Būk laimingas, 1 
Konradai!...
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Laisvai išvertė 
Pr. Aiženas *
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Senasis ir naujasis menas

KALĖDINĖS TEMOS DAILĖJE
Kristaus gimimo tema teikė 

įkvėpimo didžiausiems talentams 
šimtmečių eigoje. Kiekvienas jų 
savaip vaizdavo tą temą, atskleis
dami įvairiausius aspektus. Pvz. 
vien gimusio Kristaus bėgimas į 
Egiptą, pasak Osterreicher Niu
jorke rinkinio, vieno didžiausių 
JAV, yra pavaizduotas 49 būdais. 
Bet tai tik dalis to, kas yra su
kurta per ištisus šimtmečius įvai
rių srovių dailininkų.

Vienas populiariausių Kristaus 
gimimo vaizduotojų yra 13 š. gar
senybė Giotto. Mūsų laikais gar- 

* sėja dail. G. Hitchcock. Lyginant 
abiejų vaizdavimo būdus, matyti, 
kaip pasikeitė tapybos menas ir 
pačių Kalėdų mintis.

Giotto kūryboje veido išraiška 
yra suderinta su nuotaika. Jėzus 
vaizduojamas kaip laimingas kū
dikis, o Marija — globėja Kūdi
kio, kurio gyvenimas jau siekia 
nepapraston ateitin. Taip pat ma
tyti aštrūs spalvų kontrastai, aiš
kus skirtumas tarp žmonių, ir 
gamtovaizdžio. Iš Giotto paveiks
lų dvelkia jaukiai nuteikianti, 
dangiška nuotaika.

G. Hitchcock “Bėgimas į Egip
tą”, tapytas apie 600 metų vė
liau, yra daugiau realistinis, net
gi “žemiškas”. Motina ir Kūdikis 
pavaizduoti ramioj atmosferoj, 
veidų išraiškos beveik nematyti, 
ir visa kompozicija subėga į vieną 
ramią nuotaiką.

Kalėdų proga visų dėmesys pa
krypsta dar daugiau į Motiną Ma
riją ir Kūdikį. Ir čia matyti di
džiausias įvairumas. Pvz. kad ir 
Botticellio “Madona, Kūdikis ir 
šv. Jonas” — renesanso laikotar
pio kūrinys.— ir modernaus dai
lininko Salvadoro Dali “Llegato 
uosto Madona”, tapyta 1950 m. 
Botticelli, kaip ir ispanas Dali, 
buvo meistras tapybos technikoj, 
tačiau linkęs į tam tikrus iškrypi
mus, siekiančius sudaryti malo
naus judesio įspūdį. Visos jo Ma
donos yra kupinos grakštumo ir 
jaudinančio švelnumo. Jėzų jis 
visur vaizduoja kaip meilų, apva
lainą vaiką, užimantį paveikslo 
centrą. Kūrinyje “Madona, Kūdi
kis ir šv. Jonas” matyti dar Botti
celli pamėgimas piešti gėles, ber
niukų bei vyrų galvas, žiūrėda
mas i tokius kūrinius, kiekvienas 
aiškiai mato ir jaučia autoriaus 
mintį bei nuotaikas.

Kitaip yra su pvz. Dali kūriniu 
^Llegato uosto Madona”, čia ne
bėra ano paprastumo, meilumo, 
jausmo. Tuo kūriniu autorius pra
byla simboliškai ir yra daugiau 
teologiškas, pasižymįs minties 
gilumu. Marija ir Jonas yra paki
bę ore, kad išreikštų dvasingumą. 
Kūdikis matyti Madonoje, o Kū
dikyje — eucharistinė duona. 
Priekyje žuvis, reiškianti žvejų 
dovaną Kristui. Mat, žuvis krikš
čionybėje nuo seno turi religinę

reikšmę, be to, Dali tėviškė yra 
žvejų uoste Llegat, Ispanijoj.

Taigi, pastarasis paveikslas tur
tingesnis savo mintimi, simbolin- 
gurnu, paslaptingumu, bet neturi 
senųjų dailės meisterių meilaus 
jaukumo, lengvumo, žaįsmingu- 
mo. Visdėlto, kaip ten bebūtų, ši
toks kalėdinės temos vaizdavimas 
mūsų dienų žmogui yra kažkaip 
artimas ir drauge svetimas. Jieš- 
kantieji jausmo bei nuotaikos ir 
dabar labiau vertina Botticelli ir 
pan. dailininkus, o norį dailėje 
įžvelgti gilesnio tikėjimo apraiš
kų, neabejotinai linksta į Dali ir 
pan. kūrėjų pusę, kurie pajėgia 
vesti į pačią religinės misterijos 
širdį.

NAUJOS FORMOS DABARTINĖJE MŪSŲ POEZIJOJE
Formos klausimas literatūroje 

yra nemažiau painus, negu dailė
je. Kaip nesinori priimti abstrak
taus ekspresionisto, kuris, atrodo, 
paneigia šimtmečiais išpuoselėtas 
dailės tradicijas, taip sunku su
prasti ir dabartinį poetą, jeigu jo 
eilėse nerandame savybių, pagal 
kurias esame įpratę atpažinti po
eziją: ritmo, rimo, specialios jaus
mingos “poetiškos” kalbos. Eilė
raštis, sakome, turi skambėti, dai
nuoti, žavėti savo žodžių muzika, 
sužadint kilnius jausmus. Kas 
taip rašyti nenori ar nemoka — 
ne poetas.

Kitaip sakant, poezija mums 
yra gražus žaisliukas laisvalaikio 
valandai, arba būdas pabėgti nuo 
“pilkos gyvenimo tikrovės” į sva
jonių ir idealų šalį, čia ir atsive
ria bedugnė tarp poeto ir skaity-

RIMVYDAS S1LBAJORIS

s 
$

Madona, Kūdikis ir šv. JonasBotticelli

- A■

Llegato uosto MadonaSalvador Dali,

Trylika apsakymėlių vaikams
B. Vaivorytės kukliai iliustruo- 

. ta knyga “Nardžio pulkas” yra 
svarus indėlis i mūsų vaiku lite
ratūrą. Ją sudaro 13 apsakymė
lių ir rečiau vartojamų žodžių 
paaiškinimai. Knygos autorė, ma
tyt, yra dirbusi Lietuvos kaimo 
pradžios mokykloje, nes puikiai 
pažįsta mokyklinio amžiaus kai
miečių vaikų sielą, jos reiškimą
si mokykloje ir už jos sienų ir 
moka gyvais vaizdais tai parodyti. 
Skaitant šią knygą, kyla klausi
mas, ar Amerikoje — JAV ir Ka
nadoje — gimusiems lietuviu
kams bus suprantami tokie did
miesčių vaikams svetimi dalykai, 
kaip arklys, karvė, ožka, avis, žą
sis ar šiaudų stirtai, šieno kupe
tos, dalgis, grėblys, vadelės, bo
tagas, apinasris ir daug panašių 
dalykų. Nemačiusiems tų objektų 
gyvų, sunku suprasti juos iš kny
gos, kur net nėra jų paveikslų. 
Antra vertus, ši knyga skiriama 
lietuviukams, gyvenantiems ne 
Lietuvoje ir ypač ne Lietuvos kai
me, o daugiausia Amerikos did
miesčiuose, ir parašyta tam, kad 
knygos skaitytojai, ją skaityda
mi, jaustųsi lyg esą Lietuvoje, 
kad geriau įsisąmonintų Lietu
vos gyvenimo sąlygas ir vaizdus. 
Miestuose gimusiems ir augan
tiems vaikams artimesnis yra au
tomobilis ir motociklas negu ark
lys; fabrikas suprantamesnis ne
gu ragių laukas; sporto aikštė su
prantamesnė ir artimesnė negu 
karvių ganykla, betgi jei apsaky
mams* siužetai bei vaizdai būtų 
imami iš didmiesčio gyvenimo ir 
jo mokyklos, tad knygos tik kalba 
tebūtų lietuviška, o visas fonas 
nieko bendro su Lietuva ir lietu
vybe neturėtų, todėl reikia Vai
vorytės knygą laikyti sveikintinu 
mūsų' vaikų literatūros faktu: ši 
knyga prisidės prie vaikų sąmo
nės lietuviškumo praplėtimo.

Apsakimėliuose glūdi ir viena 
kita didaktinė išvada—netiesiogi
nis moralinis skaitytojo pamoky
mas, kaip elgtis, ką daryti ir ko 
nedalyti. Autorė duoda aiškiai sa
vo skaitytojams suprasti, kad pvz.

daug svarbiau vardo diena negu 
gimimo. J. Gs.

Bale Vaivorytė, “NARDŽIO
PULKAS”. Saleziečių leidinys. 
Castelnuovo Don Bosco, Asti, 
Italija, 1962 m. 160 psl.

tojo, nes poetas kaip tik labai do
misi tikrove, o tai, ką mes kasdie
niu gyvenimu vadiname jis atpa
žįsta kaip iliuziją. Ir tai netik 
šiandien. Jau Maironis griovė su
lenkėjusių inteligentų ir bajorė
lių iliuzijas, atidengdamas lietu
vių tautos egzistavimo ir jai lais
vės reikalingumo tikrovę, šią tik
rovę jis pergyveno kaip nepapras
tai gražią ir kilnią, ir todėl jo ei
lės pulsavo lakiais ritmais ir poe
tiškais vaizdais. Dabarties gi poe
tai griauna mūsų iliuzijas. Mes 
turime pinigų, mums šilta, sotu, 
ir atrodo lyg būtume namuose, o 
iš tikrųjų esame benamiai, prisi
plakėliai, išmėtyti po svetimas že
mes. Poetai šiandien tą tikrovę 
pergyvena kaip tragišką, chaotiš
ką, persunktą beprasmybės grės
me, ir užtat jų eilės blaškosi ne
rime, neberanda skausmui kran
tų. nesutelpa ritmuose, rimuose, 
taisyklinguose posmeliuose. Argi 
galima begalinį praradimo skaus
mą apkarstyti jambais? Štai Ny
kos-Niliūno ketureilis posmelis:

Giliai name, išsigandusių šešėlių 
/apsuptas, sau daužė galvą tėvas, i 

-Apsikabinęs sieną, lyg prikaltas, 
/šaukėsi dangaus.
Jo spazmiškai suspaustos rankos 
/laikė keletą prisiminimų, o rau- 
/da jo. man atėjus,
Buvo siaubingas šauksmas žemės 
/išauginto ir sulaužyto jos, moti- 
/nos, žmogaus.

Poezijos turinys yra tikrovė. Šičia 
ji ne maironiška; ne maironiška 
ir forma. Tiesa, galima būtų mė
ginti šį Niliūno pergyvenimą 
Įsprausti į tradicinių formų rė- 

i mus, bet nuo tų pastangų pats 
i pergyvenimas pasikeistų — pasi
darytų subendrintas, visai į čia 

i vaizduojamą momentą nepanašus 
■ ir neišreiškiantis poeto atpažintos
tikrovės. Pavvzdžiui:

v

' Prislėgtas sielvarto sunkaus, 
Prisiminimus apkabinęs, 
Ten tėvas šaukėsi dangaus 
Prie žemės-motinos krūtinės.

Posmelis dabar skamba gana 
“maironiškai”, turi visus tradici
nius eilėdaros požymius, bet ni- 
liūniškos tikrovės jame nėra. Ta 
tikrovė susideda ne iš šitaip “su
drausminto” skausmo, bet iš “iš
sigandusių šešėlių”, iš galvos į 
sieną daužymo, iš to, kad tėvas 
“lyg prikaltas” (kaip Kristus: 
“mano Dieve, kam mane aplei
dai!”) stovi prie sienos, kad jo

t Maskva. — N. Chruščiovas, ap
lankęs abstraktinio meno parodą, 
pareiškė, kad toks menas rusų 
tautai svetimas. Esą nežinia, ar 
tai žmogaus rankos pieštas daly
kas, ar asilo uodegos. Sovietai ir 
toliau reikalauja iš dailininkų va
dinamo socialistinio realizmo, tar- 

1 naujančio.propagandai.

■f

Ir vėl 
lyja 
lietus.
Aš guliu 
taip 
ir klausaus,
kaip
lietaus 
lašai 
plyšta
ant 
kiemo,

Tautos Fondo Atstovybė 
Kanadoje

sveikina visus Tautos Fondo skyrius, įgaliotinius, 
aukų rinkėjus ir aukotojus visoje Kanadoje ir linki jiems 

LINKSMŲ SV. KALĖDŲ IR 
LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ.

lyg tai 
lytą 
i 
pat sielą.

Visa, kas trukdo poeto susikaupi
mui, yra nušalinta iš sąmonės, ir 
pasilieka tik paskiri žodžiai vie
nas po kito, kaip lietaus lašai, 
krentantys sielon. Ilgesnės eilu
tės, rimas, ritmas čia tik išblaš
kytų susikaupimą, ir lietus pasi
darytų tik abstrakcija, o ne nau
jas tikrovės atidengimas. Taigi, 
mes matome, kad šičia forma iš
plaukia iš vidinio pergyvenimo 
reikalavimų, o ne iš teoriškai nu
statytų taisyklių.

Galima net sakyti, kad dabarti
niai poetai visai neatmeta eilėda
ros teorijos, o tik savaip, naujo
viškai, supranta jos sąvokas. Pa
vyzdžiui, jeigu ritmas tradiciškai 
apibrėžiamas kaip reguliarus kir
čiuotų skiemenų pasikartojimas, 
o rimas — kaip panašiai skam
bančių žodžių atrinkimas eilučių 
gale pagal kokią nors reguliarią 
schemą, tai dabarties poetai gali 
ritmu pavadinti betkokį sistema- 
tišką pasikartojimą, kad ir tų pa
čių žodžių, o rimu — reguliarų ei
lučių užbaigimą panašiomis sąvo
komis. Tada susidaro tokie pos
meliai, kaip pas Algimantą Mac
kų:

Aš jau greitai nebūsiu, 
aš jau greitai užmigsiu: 
mano kraštas žiema, 
mano kraštas vidurnaktis, 
tik. mano krašto delne, 
mėnuliui šviečiant, 
žėri apsnigtas vaismedis.

i 
Pirmame posmelyje matome po-, 
rinius rimus, nes žodis “nebūsiu” 
išreiškia panašią mintį, kaip ir 
žodis “užmigsiu”, o “žiema” su 
savo šalčiu ir tamsa primena “vi-į 
durnaktį”. Taigi, tradicinę termi- j 
nologiją vartojant, galima sakyti,! 
kad posmelio rimo schema yra: 
aa bb. Iš kitos pusės, po du kartu 
pakartoti: “aš jau greitai” ir “ma
no kraštas” sudaro stiprų ir griež
tą “sąvokų ritmą”. Antrame gi 

šiltai

PO-j

rankos yra “spazmiškai suspaus- posmelyje, žodis “delnas1 
tos” (lyg būtu perkaltos vinimis), ir su meile apgaubiantis žėrintį 
ir kad žemė motina ji ir išaugino vaismedį, nustato ir eilučių skai- 
ir sulaužė. Kaip tik ta tikrovė ir čių: mėnesiena ir vaismedis žėri 
išdrasko abstrakčios minties rė- vidury posmelio, apgaubti dvejo- 
mus, sudarko eilučių ritmą, ir mis eilutėmis. Forma čia ne tik 
pergyvenimas pasidaro tikras, o išreiškia vaizdą, bet jį ir pakar- 
nedeklamacinis. toja.nedeklamacinis.

Tuo nenorima pasakyti, kad da
bartiniai poetai iš viso atsisako 
formos. Tas būtų neįmanoma, nes 
menas pats savyje jau yra kokia 
nors forma. Eilėraštis yra realy
bės suformulavimas. Iš to seka, 
kad jei realybė yra nauja, nauja 
turi būti ir forma. Štai tėviškės 
netekęs Jonas Mekas susikaupęs 
klausosi lietaus, lyg ir norėdamas 
įsitikinti, kad ir tremty yra mate
rialinė tikrovė, daiktų buvimas, 
kuriam galima priklausyti:

i*

Visi šitie nauji jieškojimai at
skleidžia poezijai naujus horizon
tus, o prieš skaitytoją pastato 
naujus uždavinius. Bedugnė tarp 
poeto ir skaitytojo turi būti už
lyginta ne tuo, kad poetas grįžtų 
f kasdienio žmogaus iliuzijas ir į 
jas išreiškiančias įprastas formas, 
o tuo, kad mes patys mokytumės 
iš naujų poeto jieškojimų suvokti 
mūsų naują tikrovę. Tikrovės su
formulavimas ir perdavimas ką 
Šekspyras išreikė žodžiais: “to 
hold, as it were, a mirror up to 
nature”, yra amžinas meno užda
vinys. Mūsų dabartiniai poetai jį 
paveldėjo is senųjų kartų ir sten
giasi jį vykdyti taip, kaip jų vidi
niai pergyvenimai jiems diktuoja. 
Tame glūdi ir mūsų literatūros 
tęstinumo paslaptis.

SV. KALĖDŲ IR NAUJŲJŲ METŲ PROGA 

SVEIKINAME DALININKUS IR NAMŲ LANKYTOJUS

LIETUVIŲ NAMAI
: 1129 Dundas St. W. Toronto, Ont. Tel. 531-9304 
■m

i.

JAVA SHOPPE restorano
savininkai U. ir J. BLEIZGIAI

sveikina su šventomis Kalėdomis ir Naujais Metais

visus atsilankančius bei draugus ir pažįstamus

555 BLOOR ST. W., Toronto. Telefonas LE. 2-0256

Visiems mūsų gerbiamiems klijentams 
LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ IR

LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ LINKIME

BERLIN Meat & Sausage

2210 DUNDAS ST. W. Telefonas LE. 5-3639

Nuoširdžiausius sveikinimus Kalėdų šventėms 
ir geriausius linkėjimus Naujiems Metams 

mūsų mieliems klijentams lietuviams 
siunčia

ESTO BAKERY
F. KRABI

136 SEARS ST., Toronto, Ont. Telefonas HO. 5-2607

JOE Barber Shop |
1109 QUEEN ST. WEST. TORONTO, ONT. |

^SVEIKINAME MIELUS KLIJENTUS IR PAŽĮSTAMUS į 
ŠVENTŲ KALĖDŲ IR NAUJŲ METŲ PROGA J

A. MILERIS ir sav. J. BUDREVIČIUS j

Lietuviška baldu dirbtuvė
EAST UPHOLSTERING

Telefonas WA. 2-7981, namu AM. 1-0537

Atsigaivinkite su
OSLO. — Garsi norvegų dainininkė 

Kirsten Flagstad mirė sulaukusi 67 m. 
amžiaus. Ji buvo pagarsėjusi kaip ge
riausia Wagnerio kūrinių išpildytoja.

Nu-Line interiors
Minkštų baldų krautuvė - dirbtuvė

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

Nauji baldai — pagal užsakymą 
Seni — pertraukiami, perstiliuojami 
Matracai, virtuvės stalai ir kėdės 

tiesiai iš fabriko 
Sąžiningai atliekamas darbas 

Sav. K. KAČIŲ LIS 
2462 Kingston Rd., Toronto 

Telef. AM. 1-7541
St. Catharines klijentams skambinti 

MU. 2-9154

Parsineškite dėžę 
MOLSON CANADIAN

lager beer 
šiandien.

MOLSON’S
INDEPENDENT BREWERS SINCE 1786

315

Atsivežant į 
Kanadą ar 
keliaujant

jums patars ir padės

V. BAČĖNAS
FOUR SEASONS TRAVEL LTD. 
109 Bloor SL Toronto 5 

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

MIELUS KLIJENTUS IR BIČIULIUS 

NUOŠIRDŽIAI SVEIKINAME 

ŠV. KALĖDŲ IR NAUJŲ METŲ PROGA

SAVININKAI

I. P. LUBIAI

THE OLD COUNTRY SHOP
Europietiškas šokoladas ir dovanos
355 Roncesvallcs Avenue, Toronto, Ont.

LINKSMŲ ŠVENČIŲ. IR 
LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ 
LIETUVIAMS LINKI

LAWRENCE G. ODETTE

KATALIKŲ LAIDOTUVIŲ NAMAI 
Moderniai įrengti. Ventiliacija.

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



1962, XU. 20. — Nr, 51.52 (67&6W .T£V IS KAS JUB D RI A.I
..."as=SESsss:sarss=s=sgaaBsaawat., ■.---■^:^l::-.-Lr^=g==s===ss5sss3x===s=s=s================^ l,''~^ a. * m » *

j ŽIBURĖLIAI
>«musu - fflaz'ie šie ms -r

Skyrių veda Birutė Mažeikienė, 204 Yarmouth Rd., Toronto, Ont. Tel. LĘ. 24644

Mes vajdinam

KALĖDŲ NAKTĮ
Kūčių vakaras. Dvi sesutės ruošiasi 

gult, Bet. Kūčių vakarą sunku užmigt. 
Tai paslaptingas, pilnas netikėtumų 
vakaras. Sesutės nori sulaukt dvylik
tos valandos nakties ir pamatyt, 
dedasi Kūčių naktį.

Onytė:
Jeigu dvyliktos sulauksim, 
jei iškęsim, neprasnausim, 
stebuklingų mes dalykų 
pamatysim, kai rodyklė 
rodys dvyliktą nakties.

Marytė:
Sako, kad tada, išties, 
atsibunda visi žvėrys, 
paukščiai, medžiai net ir lėlės 
šoka, linksminas ir meldžias, 
nes, matai, ir jie juk džiaugias 
užgimimu Jėzaus Kristaus!!

Onytė:
Sako, Kūčių naktį šaltą, 
kai aplinkui visur balta, 
žemę apgaubia ramybė — 
stebuklingoji galybė 
leidžia gyvuliams kalbėti.
O. vaikučiams, jeigu dori, 
išsipildo visi norai!

Marytė:
Reikia žvakę tik uždegti 
ir akis i ją Įsmeigti, 
tris kartus ratu apeiti, 
niekur žvilgsnio nenukreipti, 
kaire ranka sau per petį 
reikia permest juodą katę ...

Onytė:
Nuplepėjai! Tai juk burtai! 
Einame geriau prigulti. 
Laiko turime dar daug. 
Reikia mums tik susikaupt

■ ir gerai apsigalvoti 
ko labiausiai širdys trokšta.

Marytė:
Aš. žinau labai gerai 
ko aš trokštu nuo seniai.
Ir kadangi aš gera 
buvau visas tris dienas, 
aš manau, kad iš tiesų 
atpildo verta esu!
Bet kad dar geriau išeitų 
aš manau, kad nepakenktų 
sukalbėti porą "burtų.
........ sau per petį 
reikia permest juodą katę. 
Tris kartus i orą spjauti, 
apsisukus tuoj pagauti...
Tuo tarpu laikrodis pradeda mušti

kas

dvyliktą valandą. Pasirodo fėja (mote
riška pasakų būtybė, panaši i lietuviš
ka laumę arba deivę).

Fėja:
Aš esu geroji fėją, 
jūs, vaikučiai, geradėja. 
Savo norus tarkit tris . 
ir tuojau, kaipmat, nušvis 
jums didžiausios laimės dienos.

Abi:
Aš norėčiau, aš ... aš ...

Fėja:
Ne iškarto, tik po vieną/' 

Onytė:
Aš norėčiau pamatyti, 
dar geriau, pati nuvykti 

. i Betlėjų, kur Jėzulis 
prakartėlėj mažas guli. 
Kur karaliai trys garbingi ' . 
ir tarnai jų paslaptingi 
neša dovanas gražiausias 
Kūdikėliui garbingiausiam. 
0, kaip būčiau aš laiminga, 
jeigu šitą lagaminą 
su kalėdiniais žaisleliais 
aš galėčiau tylutėliai 
Jėzui prie lopšio padėti, 
i ausytę pašnibždėti, 
kad aš noriu ji mylėti, 
niekuomet nenusidėti,...

Fėja:
Išsipildys tavo norai

geras vaike. Būki dora 
būki linksma ir laiminga, 
tegu nieko tau nestinga.

Kreipiasi j Marytę.
Na, o tu, graži mergyte, 
ko norėtumei prašyti?

Marytė:
O, Jėzųlį mažą gulint 
aš mačiau ant paveikslėlio. 
Nieko Įdomaus ten nėra. 
Aš norėčiau būti snaige, 
kur kaip pūkas ore skraido. 
Dar geriau pavirsti lėle, 
šokt lig ryto blezdingėlę ... 
Būt gerai ir maišas aukso! 
Kad danties nereiktų traukti...
Dar—kad knygos kur prapultų,

Fėją;:
O, užteks, perdaug tų noru!
Išsipildys tiktai pora, 
nes matau, kad trečio noro 
tau prireiks, mergyt nedora, 
kai suprasi ir norėsi,

- būt gera pasižadėsi.
Fėją paliečia Onytę lazdele.

Tu keliauki i Betlėjų.
Už visus brangius aliejus 
tavo dovanos mielesnės 
bus mažajam Kūdikėliui,

Onytė pasigriebia lagaminą su 
žaisleliais ir greitai išbėga.

j Fėją į Manytę:
Na, o tu esi jau snaigė, 
kur. kaip pūkas ore skraido.
O. po to. pavirsi“ lėle.
šok ir džiaukis, lepūnėle!
Mąryiė nusimeta apsiaustėlį ir at

rodo jau kaip snaigė, apsirengusi bal
tais drabužėliais. Atbėga daug snaigių 
i sceną, ir visos, šoka snaigių šoki, dai
nuoja, puošia eglutę ir linksminas. Po 
snaigių ateina, lėlės: vienos vaizduoja 
jūreivius, kitos negrus, trečios olandiš
kas lėles, skudurines lėles ir t.t. Mary
tė irgi lėlė, su dideliu kaspinu plau
kuose^ Kiekviena lėlė iš pradžių šoka 
individualų šoki, tokio krašto, ar to
kio, charakterio, kuri ji vaizduoja. Tuo

tarpu visos kitos lėlės stovi ar sėdi 
lėlių pozose. Po solo šokių visos lėlės 
šoka bendrai. Joms bešokant vėl pasi
girsta laikrodžio dūžiai ir visos lėlės 
pasitraukia. Scenoje lieka tik Marytė, 
sukritus ant žemės lėlės pozoje, su
stingusiom rankom ir kojom, išplės
tom akim.

| sceną Įbėga Onytėj džiaugsmingai 
šaukdama:
Onytė:

O, Maryt, kaip aš laiminga! 
Aplankiau asai šlovingą 
Dievo Motiną ir Sūnų.
Nors ne ištaigingame rūme 
jisai guli — tik tvartely, 
bet jam lenkias net karaliai. 
Oj kad būtum tu pamačius! 
Bet ko tu akis pastačius, 
kas gi tau, ko tu taip spoksai? 
Ko kampe tu čia taip riogsai, 
kaip medinė lėlė kokia? 
Ach, teisybė, tavo tokie 
buvo norai. Tai nelaimė!
Ne juokais mane jau baimė 
ima, kad ir liks dabar lėle 
mano sesė ta paika.
Priėjus purto Marytę, mėgina pa, 

statyt, bet ta pasilieka vis. tpj pačioj 
sustingusioj pozoj,

Fėja, fėja, paskubėki, 
sesę gelbėt man padėki!
Ateina fėja ir. lazdele paliečia Ma

ryte. Ta pamažu pradeda judint ran-

Į Kultūrinėje veikloje

KALĖDINIAI PUPYTĖS NUOTYKIAI

S. Slavinskienė

Ir atėjo
Ir atėjo, jau. Kalėdos 
Tylią, šventą naktį, 
šypsos, mažas Jėzulėlis 
Ant Marijos rankų- 
Ten keliaują Trys Karaliai

- Į Betlėjų mažą, 
Linksmai gieda vargdienėliai 
Sveikas, gimęs Jėzau!
Ir nuliūdus juoda žemė 
Baltai apsiklojo,
Su sparneliais angelėliai 
Danguje giedojo.

Profesoriaus 
Juozo Bagdono

“AIDU ŽURNALO” vertintojų ko
misija savo posėdyje Niujorke 1962; m. 
gruodžio 8 <L nųtagę “Aj 
literatūros prenpjos už 
neskirti.’ Matyt, nerastą jį 
dinių.

J. NARŪNĖS GINTARO TAKAIS?’ 
jau išėjo iš spaudos. Tai Lietuvos 
vaizdai eilėraščiuose, gausiai iliustruo
ti mūsų dailipinkų paveikslų repro
dukcijomis. Eilėraščiai tinka vyresnio 
amžiaus jaunimui, o taip pat ir suau
gusiems. Turinys — patriotinės ir re
liginės temos; graži dovana švenčių 
progomis. Knygos kaina — $1.80

CANADIANA1962 — Kanados vąls- 
stybinės bibliotekos leidinys. Jame su
registruotos visos naujos knygos, at
siųstos bibliotekai. 10 nr. pažymėta 
A. Šapokos “Vilnius in the Life, of 
Lithuania”; Pr. Gaidamavičiaus, ‘♦Di
dysis nerimas”; A. Byros “Minčių tru
piniai”. Kąnadoj išeinančios, knygos, 
parašytos lietuvių autorių anglų, lie
tuvių ar kt. kalbomis, turėtų, būti siun
čiamos valstybės bibliotekai Otavoje: 
National Library, 330 Sussex Dr., Ot
tawa 2, Ont. Kitų tautybių yra tęn 
daug suregistruota..

LIETUVOJE BEGIAMAS. REDA
GUOTI “Lietuvių literatūrinės kalbos 
gramatikos” I t., į kurį įeina fonetika, 
daiktavardis, būdvardis, skaitvardis 
ir įvardis, žadama išleisti 1963 m. 
Gramatikos vyr. red. yra filologijos 
mokslų kand. K. Ulvydas, nepriklau
somo gyvenimo metais mokytojavęs 
Kauno jėzuitų gimnazijoje.

ELTA-PRESS nr .10, italų spaudos 
plačiai naudojamame biuletenyje pa
skelbta daug žinių iš Lietuvos; pla
ti dokumentinė medžiaga apie Lietu
vos religinį gyvenimą, dvasininkų sta
tistiką 1940 m. ir dabar, vyskupų li
kimą ir kt.

“INTERNATIONAL P E A S A N.T 
UNION” 1962 m. rugsėjo-spalio m. 
nr. Tarpt. Valstiečių S-gos Niujorke 
leidžiamame leidiny visa eilė straips
nių apie gyvenimą sovietijoje. Leidi
nio red. H. B. (Blazo) straipsnis “So
vietų valstybiniai ūkiai pergyvena gi
lia krizę”.

POVILAS RĖKLAITIS išleisdipo 
veikalą “ Ęinfuehrung in die Kunst- 
geschichtsforschung dės Grossfuęrs- 
tentums Litauen” Leidėjas Johann 
Gottfried Herder-Institut nr. 59. Mar
burg (Lahn) 1962, 217 psl.

ADELAIDĖS SAVAITGALIO MO
KYKLA baigė mokslo metus gruodžio 
15 d. Užbaigos iškilmėje mokiniai su
vaidino B. Sruogos 3 veiksmų eiliuotą 
poema “Gedimino sapnas”.

POETĖS VILNIETĖS O. Miciūtės 
vyras J. Sutovič, buv. Vilniaus gudų 
J. Luckeyičiaus muzėjaus direktorius, 
dabar rašo gudų vietinėj spaudoj ir-iš- 
eivianis skirtame laikraštyje “Holas 
Radzimy”. Ilgesni laiką buvo ištrem
tas

VILNIUJE PAMINĖTA POLITECH
NIKUMO 4Q melų sukaktis. Šiuo metu 
jame mokosi apie 2.000 studentą, o 
prieš 40 metų, jų tebuvę 112. Dėstoma 
12 specialybių: šiais metais Įvestos: 
radijo elektros Įrengimų montažas ir 
pramonės imoniu šiluminiai įrengimai.

ŽYMUS GUDŲ POETAS Maksimas 
Tankas (Euhen Skurka) dalyvauja Gu
dijos TSR delegacijoje Jungtinėse 
Tautose kaip jos tarėjas.

I DR. J. BALYS apie savaitę laiko dir
bę Pasaulio Lietuvių Archyve, persi
rašydamas dainas iš tautosakininke 

Mano rankos 1V2 Jtiozo Būgos sudaryto dainų rinkinio. 
w ru a-va J 5 } run. V. L. VALKAVICIUS, ryšium 

su savo neseniai išleista knyga “Far- 
Kkologų elgesio normos”, buvo pa

ėstas pasikalbėjimui radijo ir tele
vizijos programoj.
f DR, VYT. VĄRDŽIO, Wisconsin pro
cesoriaus, straipsnis apie specialius 
komitetus kongrese išspausdintas ame
rikiečių politinių mokslų žurnale 
“Midwest Journal of Political Scien
ce”. Straipsnis —, mokslinė studija, 

“užimanti apie 20 žurnalo puslapių, iš
leista ir atskiru atspaudu.

: IŠLEISTA PORTLANDO PAMINK
LO. A.TVJBUTE, kurioje išspausdinti 
Šie žodžiai: “The Lithuanian Shrine. 
[For the fallen heroes of liberty and 
[the martyrs of Communism. Erected 
Iby the Lithuanians of America”. Ki- 
įas įrašas lietuviškai: “žuvome, kad 
[būtumėt ląiaw”. Atvirutės išleistą 
■«.000 egz.
I LIETUVIU Ml AL D A K. NY G Ę 
^RŪPINTOJĖLIS” Brazilijoje paren
gė kun. J. Janilionis. Maldaknygė at
spausdinta dviejų leidimų: stambesnė 
1270 psl. ir plonesnė — 140-psl. 
; Pr. Al.
i KUN. DR. T. NARBUTO, “Lux 
[Christi” red;, knyga. “Marijos švento-, 
(vės Amerikoje” jau išleista. Joje apra
šyta 50.šventovių; 216 psl., iljustruo- 
įta. Kaina $2.50. Knygai išleisti stam
bią sumą paaukojo P. Gudelis iš.Day- 
Xqno, Ohio. Jis yra Lietuvos vyčių na- 
kys. Gaunama: Immaculata, R.F.D. 2, 
iPutnąm, Conn,, USA,
I PREL. F. BARTKAUS paruošta 
knyga “Kunigo paveikslas” jau išėjo 
įš. spaustuvės. Turinį sudaro popiežių 
j— Pijaus X, Pijaus XI, Pijaus XII ir 
•Jono XXIII raštai apie kunigystę. Tuos 
•raštus į lietuvių kalbą vertė prel. dr. 
ĮF. Bartkus. Įvadą parašė vysk. V. Briz- 
gys. Išleidimą finansavo Los Angeles 
įšv. Kazimiero lietuvių, parapijos klebo
nas kun. J. Kučingis savo kunigystės 

metų jubilėjaus proga. Knyga 152 
Įpsl., kaštuoja $1.50.
Š Kun. J. Kučingis visas pajamas už 
šią knygą paaukoja NPM seserų kon
gregacijos arkiv. Matulaičio senelių 
inamų ir jaunimo stovyklavietės staty
bos fondui.
[ ŠIAULIŲ “AUŠROS” MUZĖJUJE 

. avyko jaunųjų kraštotyrininkų ekspo
natų paroda. Jų buvę daugiau kaip 
200 ir vaizdavo: “revoliucinę” Meškui- 
jčių praeitį, vad. buržuazinių naciona
listų aukas Ginkūnuose; surinktos apy
linkės liaudies dainos, baudžiavos lai: 
<kų valstiečiu įrankiai. E.
Į PASIRODĖ NAUJAS LEIDINYS 
iapie pavergtuosius Pabaltijo kraštus 
U— Dr. M. Valters’o “Das Verbrechen 
įgegen baltischen Staaten” (Nusikalti- 
imas prieš Pabaltijo valstybes — At
lanta leidinys, 1962). Šį naują šauks- 
■mą Vakarams plačiau paminėjo įta- 

' jungas -ęvetčanr dienraštis' -“Neue 
iZuercher Zeitung” 319. nr. Laikraš
čio nuomone, šiame krizių pasauly 
jik retkarčiais prisimenamos Pabalti
jo valstybės. Turistai pastaruoju me
tu vykstą į Tiflisą ar Samarkandą, ta
čiau tik retas aplankąs Baltijos jūros 

! pakraščius, nes nesutinka įsileisti so- 
! vietai. Esą, kai italai žurnalistai lan- 
: kęsi Pabaltijo miestuose ir pasisakę 
: esą nekomunistai, vietos gyventojai 
i juos priėmę nepaprastai šiltai.

Dr. M. Valters yra latvių nepriklau- 
i somybės laikų veikėjas. E.

Marytė: 
Ai, aj, ai 
medinės, 
kojos būtų lyg sutinę, 
v.os galiu aš jas pakelti, 
šoną ėmė kažkur gelti, „ 
Nebenoriu būt lėle, 
daug geriau būt mergaite. 
Jos nemoka nei> kalbėtu 
nusibodo man tylėti, 
O be to, jau perseųa 
esu žąisti, su lėle.
Reiks geriau man paskaityti 
kokią, knyga, ar mąmytei 
pyragus padėti kepti.

Onytė:
Iš tikrųjų, reikią, bėgti 
sveikint mamą, sveikint, tėtį, 
jau; Kajėdų. rytas aušta,, 
greitai jau varpai, ims gausti, 
bažnytėlėm reik skubėti.

Uždangą
B, M,

J; Nąrūnė

Šviesi žvaigždė
Kas. įvyko, 
Atsitijto>

Šviesi-nušvito?
piemenėliai 
Mato: žėri, 
Spinduliuos 
Lūšna mažytė

O.- lūšnelėj 
Ęrakąrtėlė, 
Tąrp avelių 
Kūdikėlis.

Tai naujiena,

Gimė mažas 
Jėzulėlis!

Minios ėjo
Į Betlėjų 
Garbini Sūnų 
Atpirkėjų.

Piešė DALIA KVIETYTĖ
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Daktaras Narkūnas

Tokio vardo daktaras Lietuvoje nebuvo žinomas. Jis 
pagarsėjo Anglijoj ir Škotijoj. Apie ji rašė ir Amerikos 
lietuvių spauda 1901 metais. Miluko “Žvaigždė” spaus
dino net per tris numerius Londono lietuvių atsišauki
mą, kuriame aiškinta kaip dr. Narkūnas organizuoja 
tenykštę lietuvių parapiją.

Netikintieji bandė organizuoti katalikų parapiją
Londone jau 190Q m. buvę apie 9.000 lietuvių, bet 

jie neturėjo savo bažnyčios ir kunigo. Dr. Narkūnas at
sirado kaip tik tais metais. Jis buvo vienintelis sąmonin
gas “bedievis” tarp nesąmoningų tikinčiųjų. Daktaras 
organizavo “Šviesos” kuopeles, platino socialistinę spau
dą, kvėpė patriotizmą. Jaunuoliai, atvykę nuo Punsko 
ir Suvalkų Kalvarijos, buvo be aiškios tautinės sąmonės. 
Nūnai, dr. Narkūno Įtakoj, svėrėsi aiškion lietuvybėn, 
bet kartu ir bedievybėn.

Kaip tik tuo metu lictuviamss iškilo savos parapijos 
kūrimo reikalas. Dr. Narkūnas šį reikalą rėmė, nes rei
kėjo išjungti lietuvius iš lenkų bažnyčių. Jis organizavo 
parapijai kurti komitetą, parengė parapijos Įstatus, pa
rašė net brošiūrą “Parapija ir kunigas”. Kaip dr. J. Šliū
pas Brooklyne, taip dr. Narkūnas Londone kreipė visą 
ši reikalą “demokratine” kryptimi: patys žmonės turėjo 
valdyti parapiją ir kunigą. Londoniškių lietuvių atsišau
kimas kaip tik ir susirūpino, kad dr. Narkūno Įstatai 
nuves parapiją i komiteto diktatūrą.

Šiandien sunku suprasti, ko ši “bedievių” iniciatyvą 
siekė: gaivinti lietuvybę, pažaboti kunigus, nukreipti 
parapijas nuo katalikybės, ar tik suskaldyti tikinčiuo
sius? Pastarąjį tikslą šis užmojis tikrai .pasiekė.

Narkūno Įtaka Londone buvo patvari
Dr. Narkūnas po trijų metų paliko Londoną. Vėliau 

trumpam grįžo ir vėl išvyko,- bet palaikė ryšį su “Švie
sos" būreliais — susirašinėjo ir siuntinėjo socialistinę 
spaudą, leidžiamą Prūsuose ir Amerikoj.

Parapija Įsisteigė bė dr. Narkūno pagalbos, bet jo 
šviesiečiai neprisidėjo — liko nuošaliai, buvo net prie
šingi. Kolonija suskilo, ir Ši padėtis truko apie 36 metus. 
Naujasis klebonas kun. K. M. bandė visus apjungti, dėl
to visus lankė, kalbino dėtis į parapiją.

— Mes socialistai, — kalbėjo šviesiečiai, —. kaip da-

bar atrodys, jei pasidarysim bažnytiniais?
Kunigas aiškino, Ltd socializmas — tai politinė eko

nominė srovė. Anglijos socialistai nesą priešingi bažny
čioms. Socialinis pažangumas nesikryžiuojąs su religija.

— Kaip nęsikryžiuoja? Dr. Narkūnas buvo pažan
gus ir šviesus žmogus, o jis mums sakydavo — nereikia 
bučiuoti kunigui rankų, melstis, eiti bažnyčion, nes tai 

[ pasenę dalykai.
Dr. Narkūnas vis dar buvo švyturys šiems papras

tiems žmoneliams. Tačiau kunigo kalbinami kažkurie 
' pradėjo atslinkti bent i bažnyčios prieangi.

Galutinis dr. Narkūno įtakos lūžis Įvyko po šio ka
ro. Žmonės pamatė, kad šviesūs ir pažangūs žmonės — 
Įvairūs inteligentai, atvykę iš tremties, kaip tik eina baž
nyčion ir meldžiasi.

Buvę saviškiai demokratai jo nebekėlė viešumoj; buvę jo 
artimieji socialdemokratai paliko jj ramybėj, buvę vilti- 
ninkai ji užmiršo. Jis liko nuošaliai nuo visuomeninai 
bangavimu, telkėsi i savo darba medicinos fakultete — 
dėstė ir rašė tik iš šios srities, be kitko, tvarkė pirmykš
tės veiklos atsiminimus. Vienintelė sritis, kuria jis do
mėjosi šalia medicinos, buvo krašto blaivinimas. Apie 
1931 m. jis Įsteigė Blaivinimo Sąjungą, jai vadovavo ir 
leido laikrašti “Blaiviąją Lietuvą”. Šią sąjungą jam pavy
ko išlaikyti net II D. karo vokiečių okupacijos metais.

Kaip tik tuo metu teko ji pažinti. Jis prašė Kauno 
kuriją, kad ši deleguotų porą kunigų, i jo sąjungos cent
ro valdybą. Kurija delegavo St. Gruodi, SJ, ir šių eilučių 
autorių. Per posėdžius teko stebėti ŠĮ ramų, uždarą se
nuką. bet dar guvų savo rūpesčiais dėl Įsigalinčio, ypap 
per okupacijas, girtavimo. Be kunigų talkos, jam rodės, 
sunku pasiekti geresnių vaisių kovoje su šia blogybe.

Regimas dvasinis posūkio tremtinių, stovykloj;
Po penkerių metų ji vėl teko pamatyti Vokietijoj, 

Sclnvaebisch-Gmuendės stovykloj. Vieną rytą, paprastą 
dieną, laikiau vėlyvesnes Mišias. Tarp kitų žmonhj pri
ėjo Komunijos ir šis profesorius. Išeidamas iš koplyčios, 
mačiau, kaip jis dar klūpo ant grindų, nuolankiai sunkniu- 
bęs tarp suolų. Lyg netikėdamas savo akimis, ką ma
čiau, užsukau pas stovyklos kleboną kun. Pijų Karalių 
pasitikrinti. -

— Galiu pasakyti, kaip buvo, — kalbėjo klebonas. —

i

tl

Redagavo ir rašė 50 slapyvardžių
Dr. Narkūnas pradėjo medicinos mokslus Varšuvoj 

ir baigė Maskvoj. Tuo būdu jis pasisavino tiek lenkų 
pozityvizmą, tiek rusų socializmą. Kartu su Kudirka jis 
suplanavo pozityvistinę “Varpo” linkmę, šiame žurnale 
uoliai bendradarbiavo, o po Kudirkos net redagavo jį 
ir “Ūkininką”. Kartu jis talkino socialistams, vertė jiems 
brošiūras ir pats rašė straipsnius. Nebuvo toks aštrus, 
kaip J. Šliūpas, tačiau kibo kunigams Į skverną ir skel
bė laisvamanybę.

Dr. Narkūnas buvo dinamikos žmogus — panašios 
i Kudirkos ir Šliūpo. Kažin ar nedaugiau už anuos pri
rašė straipsnių ir išleido brošiūrų? Tikriausiai — daugiau Kartą vakare užėjo pas mane profesorius ir sako: 
redagavo laikraščių. Bet jo vardas neistrigo ano meto 
skaitytojams, nes buvo kaitaliojamas tarp 50 slapyvard
žių. Ir Narkūnas buvo ne jo tikroji pavardė. Anglijon 
jis buvo atsikėlęs, bėgdamas nuo rusų žandarų. Dėl re
voliucinės veiklos buvo tremiamas Į Viatkos guberniją, 
ir už tai pasitraukė Į Vakarus. Keliavo po Angliją, Ško
tiją, - Prancūziją, Šveicariją, Vokietiją ir Galiciją. Gal 
tas keliavimas praplėtė jo akiračius, gal turėjo progos 
palyginti vakarietinĮ galvojimą su slaviškuoju, o gal per 
tą laiką praūžė jaunystės audros, kad, grįžęs Lietuvon 
1906 metais, mažiau besižavėjo socializmu ir pozityviz
mu. Dar priklausė varpininkų — liaudininkų centro ko
mitetui, bet jau 1907 m. pasitraukė iš jo ir iš pačios par
tijos. Traukėsi iš šio fronto ir kiti buvę varpininkai — 
demokratai: A. Smetona, J .Tūbelis, J. Kubilius. Dr. Nar
kūnas dėjosi prie jų ir perėjo bendradarbiu Į Smetonos — 
Tumo redaguojamą “Vilti”. Pastaroji savo pasaulėžiūra 
buvo katalikiška, tačiau bendradarbiais buvo Įvairi. Sme
tona ir Tumas telkė vadinamus “pasyvius pirmeivius” — 
atsisakiusius kovos prieš religiją, bet dar nepriartėjusius 
religijai. ,

Iš politikos i profesorius ir blaivintojus
I Didžiojo karo metu dr. Narkūnas buvo rusų mo

bilizuotas ir tafnavo kaip gydytojas. Po karo, Įsikūrus 
Lietuvos universitetui, buvo pakviestas dėstyti vidaus 
medicinos. Politika nebesidomėjo, kaip ir politikai juo.

— Tu manai, klebone, kad aš netikintis?
— Žmonės taip mano.
— Netiesa. Aš niekad nebuvau netikintis. Inteligen

tas negali būti netikintis. Aš tik bažnyčion nėjau.
Kitą kartą pats klebonas užėjęs pas profesorių, bet jo 

neradęs, tik žmoną. Ši paaiškino, kad tokiu laiku profe
sorius niekad nesąs namie. Turis paprotį popiet vaikš
čioti 3 valandas. Dabar vaikšto dvi ir pusę, o likusį pus
valandi praleidžia koplyčioj.

Klebonas labai nustebo. Kitą vakarą vėl atėjo profe
sorius ir jo pagrindinis klausimas buvęs, kaip prieiti iš
pažinties. Nuo jaunystės nebuvęs — nebepamenąs, kaip 
viską atlikti. Pagaliau ką pagalvotų nuodėmklausis; bu
vęs profesorius ir nežinąs dalykų, kuriuos kiekvienas pa
prastas žmogus žino.

Jis priėjęs išpažinties per misijas, kurias stovykloje 
vedęs jėzuitas T. V. Gutauskas. Nuo to laiko kasdien 
dalyvaudavęs Mišiose ir priimdavęs Komuniją. Progo
mis užeidavęs pas kleboną teirautis vieno ar kito dalyko. 
Nebuvę tai dideli dalykai, bet jis norėjęs pasitikrinti, ar 
teisingai galvoja ir daro.

Jis išvyko iš Vokietijos 1951 m. Jūromis prasuko pro 
Londoną. bet nebeužsuko pas savo buvusius šviesieČius; 
nebepasirodė jiems savo pakitusiu veidu ir tikrąja Juozo 
Bagdono pavarde. Atvyko su žmona ir dukra į JAV, ap
sistojo Clevelande ir čia prieš keletą metų mirė.

t

Malonūs
"T ė viškes

: Žiburiu4 
skaitytojai

.‘Kas metų gale kreipiamės i 
! Jus su labai mažu prašymu ir 
; priminimu:

• PRAŠOME pratęsti T ž ” 
pęenumęrąta ateinantiems 
metams jau dabar, kad' jie 
lankytų Jus ir 1963 metais. 
Kurie dar esate neatsilygi
nę ur šiuos metus, būkite 
malonūs atsilyginti ir pratęs
ti jau šiandien, kad UTŽ” ne
sustotų. Jus, lankę.

• Užsisakę šiais metais 
papiginto vajaus metu, tiki
mės, susipažinote ir pamilote 
juos, todėl lauksite kas sa
vaitę j savo namus ir atei
nančiais metais. Jie lankys 
Jus, tik prašome neatidėti 
kitai dienai jų pratęsimo 
1963 metams.

ADRESAS:
Toronto 3, Ont., Canada. 
“Tėviškės žiburiai”, 
941 Dundas St. W.,

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

Ačiū visiems!
“Tž“ administracija

i

Atsiųsta paminėti
Mitteilungen aus baltischen Lebęn. 

nr. 3-39, September, 1962. Leidžia. — 
Baltische Gesellschaft in Deutsęhland. 
Adresas: Graefstrasse 72, Muenchen - 
Paging, W. Germany.

Commentationes Balticae, 1962. Me
tinė knyga, išleista Baltų Tyrimo In
stituto Bonnoje; VIII-IX t., 446 psl. 
Iš lietuvių autorių rašo A. šešplaukis, 
Herder und die Dainos, 47 puslapių 
studija.

Concentration Camps in the USSR. 
Išleido Ukr. Publishers, Ltd., London, 
Gr. Britain, 1962. Autorius V. Kosyk. 
108 psl.

The Shame of the Twentieth Cen
tury. Išleido Ukrainian Publishers, 
Ltd. London, Gr. Britain, 1962. 79 psl.

Kalendorius, 1963 metams. Kiekvie
ną dieną nuplėšiamas sieninis kalen
dorių?. Išleido NKK ir “Europos Lie
tuvis” Britanijoje. Daug Įdomių Įvai
renybių kiekvienos dienos kitoje lape
lio pusėje. Užsisakyti — Nida Book 
Club, 1, Ladbroke Gardens, London, 
W. 11, Gt. Britain.

Vytis, nr. 9, lapkričio mėn., 1962
Moteris, nr. 5, lapkritis - gruodis, 

1962 m. Turiny. T. K. Bučmys, Pra- 
kąrtėlės prieglobsty: dr. J. Grinius, 
Maironio reikšmė lietuvių tautai; Št. 
Yla, Dangus privilegijavo mūstj tau
tą, F. Oursler, Jėzus atnašaujamas 
Jeruzalės šventykloje; Ir. Grabošaitė, 
Jaunimas ir lietuvybė ir kt.

Laiškai- lieuviąms, nr. 12, 1962 m. 
gruodžio mėn.

Eglutė, nr. 10, gruodžio mėn. 1962 
metai.

Sv. Pranciškaus Varpelis, nr. 12, 
gruodžio mėn., 1962 m.

Saležiečių kalendorius 1963 m. Sie
ninis, kas du mėn. nuplėšiamas.

KJirushchov’s .Crimes in Ukrajnė 
1962. London, Gr. Britain. 93 psl. Išlei
do Ukrainian Publishers, Ltd.

Kan. A. STEPONAITIS

TĖVYNĖJE IR PASAULY
Ką tik išėjusi knyga, kurioje autorius pasakoja savo prisiminimus 
nuo carizmo iki bolševizmo. — Knygoje randame: Sūduvos lygūr 
moję, Carizmo varžtuose, Revoliucijos poveikyje, Didžiojo karo 
vėtroje, Laisvės prošvaistėje, Nepriklausomybės dienomis; Kg* 
talikiškoje akcijoje, Ant kalėjimo slenksčio, Bolševizmo smurte, 

[Antrojo karo sūkuryje, Už aksominės uždangos, Tarp Atlanto ir 
Pacifiko, Prie kryžiaus kelio.

Įrišta Į kietus viršelius, 319 psl., kaina $4.

Gaunama adresu:
FRANCISCAN FATHERS PRESS

910 WILLOUGHBY AVE., BROOKLYN 21, N.Y., USA.
....................... ........  .............. . ' i ■■■■■....... 1 11 . t



8 PSL. TRVI8KĖS ŽIBURIAI  1962. XII. 20. - Nr. 51 • 52 (675-676)
—..       1 ■ ....................... linini..."" ..........................................................................................rr ir Lim—in iii ...—......

su šv. Kalėdomis ir Naujais Metais

Montreaiio Aušros Vartų parapijos kunigai

Tėv. STASYS KULBIS, SJ

CLEAN-RITE

SAVININKAI

V. K. BLOCKIAI

ATLANTIC RESTORANAS

PRANO BARAUSKO
DRAUDIMŲ AGENTŪRA

COURTLAND PACKERS CO

Montreaiio Lietuvių 
Kredito Unija "Litas

MIELIEMS SAVO KLIJENTAMS IR BIČIULIAMS
LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ IR 

LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ

Linksmų Šv. Kalėdų ir 
Laimingų N. Metų

ZUZANA ir BRONIUS ŠCEPANAVICIAI 
REGINA ir DOVAS BENDIKAI

SPARTON 
CLEAN, and LAUNDR 

1232 King St W. 
Telefonas LE. 2-8715

BALTI C A 
CLEAN, and LAUNDR 

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

LINKSMU ŠVENTŲ KALĖDŲ ŠVENČIU IR 
LAIMINGŲ NAUJU METU 
NUOŠIRDŽIAI LINKIME MUSŲ MIELIEMS 
KLIJENTAMS, DRAUGAMS BEI BIČIULIAMS

ŠV. KALĖDŲ IR NAUJU METU PROGA 
SVEIKINAME SAVO DRAUGUS, KLIJENTUS 

IR PAŽĮSTAMUS

SAVO NARIAMS IR 
VISIEMS MONTREALIO LIETUVIAMS 

LINKI

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

Tėv. JONAS BOREV1ČIUS, S.J.

Tėv. KAZIMIERAS PEČKYS, S.J

Visus parapijiečius, 
Prisikėlimo bažnyčios ir vienuolyno 

geradarius bei rėmėjus ir 
visus kolonijos lietuvius

SV. KALĖDŲ IR NAUJŲ METŲ PROGA 
SVEIKINAME VISUS SAVO 

KLIJENTUS, DRAUGUS IR PAŽĮSTAMUS ? K

Gilaus džiaugsmo šv. Kalėdų Šventėje ir
Kristaus palaimos Naujuosiuose — 1963 Metuose 

konfratrams, mieliems parapijiečiams, bičiuliams i 
visiems lietuviams nuoširdžiai linki

ČIKAGOS VAIZDAI IR VARGAI
EDVARDAS ŠULAITIS

ČIKAGOS LIETUVIAI ir visi kiti, 
nežiūrint kokios spalvos bebūtų, nuo 
lapkričio pabaigos, vadinamos “kalaku
tų dienos”, gyvena kalėdinio laikotar
pio ženkle. Kai Čikagos Jaunimo Cent
re lietuviai baigė kultūros kongresą, 
miesto centre įvykęs paradas ženklino 
šventinio sezono pradžią. Tame para
de centrinę vietą užėmė į miestą at
keliavęs Kalėdų senis, čia draugiškai 
sutiktas daugelio tūkstančių čikagie
čių. Beje, šiame parade pasirodė ir 
lietuviai, atstovaujami “Ateities” tau
tinių šokėjų grupės vežimo, kurie ant 
judančios platformos išpildė tautinius 
šokius.

Kartu su kalėdinio sezono pradžia 
prasidėjo ir vadinamo “šapinimo” — 
dovanų pirkimo laikotarpis. Didžioji 
Čikagos State gatvė, puikiai išpuošta 
eglutėmis, lemputėmis bei kitais bliz
gučiais, traukia į save smalsuolius, ku
rie kartu praleidžia čia esančiose stam
biose krautuvėse nemaža dolerių dova
noms. Ir tas truks iki pačių Kalėdų; 
nuo ankstyvo ryto iki vėlyvo vakaro 
čia juda, skuba, klega žmonių minios. 
Kiek čia daug nervų paliekama, kol 
ryšuliukai atsiduria pirkėjų rankose!

KALĖDINĖ NUOTAIKA vyrauja ir 
garsiajame Čikagos Pramonės ir Moks
lo muzėjuje, kur nuo gruodžio pra
džios yra išstatytos įvairių tautų eglu
tės ir vyksta kalėdinės programos. Eg
lučių tarpe ryškiai išsiskiria ir lietu
viškoji, papuošta iš gėrimui skirtų 
šiaudų padarytų žaisliukų. Tokie skir
tingi eglutės papuošalai kitataučiuose 
bei amerikiečių spaudoje iššaukia ne
menką atgarsį.

Pažymėtina, jog šiemetinių pasirody
mų ciklas šiame muzėjuje buvo atida
rytas lietuvių programomis gruodžio 
1 d. Lietuviai davė 4 pasirodymus. Čia 
programą atliko “Ateities” šokėjai ir 
jų atžalynas — jaunimas: pašoko taut, 
šokių ir pavaizdavo Kūčių bei Kalėdų 
papročius. Tą dieną muzėjaus valgyk- 

galima gauti lietuviškų

savo tradiciniais pasirody-

loję buvo 
valgių.

Lietuviai

mais muzėjuje yra gerai vertinami mu 
zėjaus vadovybės ir pelno nemaža rėk- 
lamos amerikiečių publikoje.

KAI AMERIKIEČIAMS prieškalėdi
nis laikotarpis yra daugiau triukšmo ir 
nervų gadinimo metas, lietuviuose jis 
dar bandomas išlaikyti rimtyje, kurios 
reikalauja adventinis susikaupimas. 
Jeigu pavieniai tautiečiai gal ir “nusi
deda” šiai rimčiai, tai organizuotai jo
kių prasižengimų nesimato. Advente 
vengiama rengti balius su šokiais, o 
pasitenkinama rimtų, kultūringų prog
ramų suruošimu.

Gruodžio 8-9 d. savaitgalis pasižymė
jo dviem rimtais įvykiais: pianisto 
Antano Smetonos piano vakaru ir sol. 
Monikos Kripkauskienės dainų reči
taliu.

Iš Clevelando atvykęs jaunasis A. 
Smetona rado šiltą priėmimą gausioje 
čikagiečių auditorijoje Jaunimo Cent
re. To paties susilaukė ir vietinė sol. 
M. Kripkauskienė, kurios pasiklausyti 
į Jaunimo Centrą atvyko gražus būrys 
čikagiečių.

Jungtinės Tautos 
bankrutuoja?

JT balansas atrodo liūdnai. 
Kongo operacijom yra $77 mil. 
skolų. Rusija yra skolinga $23 
mil., Prancūzija — $9 mil. Ne
viena jų skolų nemokės. 58 kitos 
valstybės nėra savo duoklės su
mokėjusios. Iš Kongui išleistų 
$257 mil. JAV sumokėjo $114 
milijonų.

Vid. Rytų operacijom Sov. Są
junga yra skolinga $15 mil. Iš 
viso išleistų $124 mil. JAV yra 
sumokėjusios $58 mil. Vid. Rytų 
ir Kongo operacijos kas mėnesį 
kainuoja $11,5 mil. Jeigu taip eis 
ir toliau, tai vasaros viduryje JT 
lėšos bus visiškai išsisėmusios. 
Kanada ir kitos valstybės siūlo, 
kad nesumokė j usiom skolų vals
tybėm būtų atimta balsavimo 
teisė.

Dr. Emilijai Norvaišienei 70 metų

RIMTESNIU ĮVYKIU reikia laikyti 
ir “Aukso žąsies” — 3 v. komiškos pa
sakos premjerą, Įvykusią gruodžio 15 
d. ir jos pakartojimą — gruodžio 16 d. 
Įdomu, kad šios pasakos autorė, rėži- 
sorė bei aktorė buvo montrealietė Bi
rutė Pūkelevičiūtė. Be jos čia vaidino 
ir kitas Montreaiio gyventojas Leonas 
Barauskas.

Tai yra gražus Montreaiio — Čika
gos bendradarbiavimas, davęs progą 
pasidžiaugti lietuviško teatro jau išal
kusiai Čikagos publikai.

O DABAR JAU LAUKSIME šv. Ka
lėdų su visais jų linksmumais, šios 
šventės metu ir po jos Čikagoje irgi 
netruks Įvairių pramogų.

Tuo tarpu šios skilties skaitytojams 
ir bičiuliams norisi palinkėti kalėdinio 
džiaugsmo ir giedrios nuotaikos. Ti
kiuosi, kad ir po šv. Kalėdų* galėsime 
toliau dalintis mintimis apie Čikagą, 
vadinamą “pasaulio lietuvių sostine”.

Adolfo Hitler Brazilijoje

Ilgos konferencijos, 
menki rezultatai

Viena iš politikų savybių yra 
tuščios kalbos, štai keletas pavyz
džių. Atominės kontrolės reikalu 
jau tariamasi 16 metų. Rezultatų 
jokių. Nusiginklavimo konferen
cija vyksta jau 15 metų, Berlyno 
problema sprendžiama 14 metų, 
atominių bandymų kontrolės kon
ferencijos vyksto jau 5 metai, Ko
rėjos sujungimo klausimas spren
džiamas jau 17 metų. Rezultatai 
vis tie patys — nulis.

Rūkyti lovoje 
draudžiama

Kanadoje ateityje bus kalėjimu 
baudžiami tie, kurie gulėdami lo
voje rūko, šis įstatymas atsirado 
dėlto, kad šių metų paskutiniame 
ketvirtyje iš 726 gaisrų 171 buvo 
sukeltas lovoje rūkančiųjų, taigi 
daugiau kaip ketvirtadalį gaisrų 
sukelia rūkytojai lovoje.

Gyd. E. Norvaišienei, gyv. To
ronte, šiemet suėjo 70 metų. Ju
biliatė lietuviškoje veikloje pra
dėjo reikštis dar būdama Min
taujos gimnazijoje, kurioje tuo 
metu mokėsi nemažas skaičius 
lietuvių; per I D. karą Jakateri- 
noslave dirbo lietuvių pabėgėlių 
šalpos komitete ir studentavimo 
metais Maskvoje priklausė įvai
riom lietuviškom organizacijom. 
Tuometiniai studentai sudarė tar
si lietuvybės avangardą palaiky
dami lietuviškus papročius, daly
vaudami lietuviškuose choruose, 
rengdami lietuviškus parengimus 
ir t.t.

Grįžusi Lietuvon dr. Norvaišie
nė pradžioje gyveno Kaune, kur 
buvo žinoma vaikų ligų specialis
tė. Vėliau persikėlė Vilniun, kur 
ėjo atsakingas pareigas medici
nos ir socialinės vaikų globos sri
tyje. Visą laiką dirbo šalpoje.

Tremtį praleido Vokietijoje, 
dirbdama įvairiuose UNRA ir 
IRO ligoninėse.

Nuo 1950 m. dr. Norvaišienė 
gyvena Toronte, kur taip pat ak
tyviai dalyvauja lietuviškoje veik
loje: įsteigė liet, gydytojų būre
lį Vasario 16 gimnazijai šelpti,

ilgus metus priklausė LB šalpos 
Fondo valdybai. K.L.K. Moterų 
dr-jos centro valdybai ir kt.

Jubiliatei linkime dar ilgus 
metus darbuotis lietuvybės labui.

J. Karka

130 METŲ PRIEŠ KOLUMBĄ
nyje iškirstus 14 š. norvegų kal
bos žodžius, sako jie reiškia: “Mes 
esame aštuoni gotai (švedai) ir 22 
norvegai tyrinėjimo kelionėje iš 
vynuogių krašto per Vakarus. 
Mes turėjome stovyklą prie dvie
jų uolingų salų (ežere), vienos 
dienos kelio atstume nuo šio ak
mens. Mes buvome išėję žvejoti 
ir žvejojome ištisą dieną. Kai su
grįžome namo, radome 10 (mūsų) 
vyrų, raudonų nuo kraujo ir ne
gyvų. AVM (turbūt “Sveika Ma- 

tyčia padarytas neva dokumentas,rija”) gelbėk mus nuo pavojaus, 
žmonėms mulkinti. Bet kruopš- į 10 iš mūsų būrio turime prie jū- 

i laivus.. 14 
šios salos. Me-

Amerika buvo atrasta ne 1492 
m., bet 130 metų anksčiau, t.y. 
prieš Kolumbą. Pirmieji europie
čiai, kurie atkeliavo i šį žemyną 
per Atlanto okeaną, buvo skandi
navai. Jie pasiekė tą š. Amerikos 
dalį, kur dabar yra Minnesota 
valstija, ir prie vieno ežero pali
ko iškirstą akmenyje užrašą apie 
savo nuotykius.

Tą akmenį rado 1898 m. viena
me ūkyje netoli Kensington, Min. 
Pradžioje buvo manoma, kad tai! 
« v • -t/ > Į

“Ciiriu tūs tyrinėjimai ėmė palaipsniui; ros prižiūrėti mūsų
j aunu u »c 9HCU13 Įtikinti mokslininkus, kad tai ne dienų kelionės nuo ši

piktas, nesilaikė Dekalogo; 
zilijoje atėjo į politiką lyg 
mesijas “gerasis” Hitleris, kurio 
mokslas turįs būti įgyvendintas 
nevien Brazilijoje, bet ir Sovietų 
Rusijoj, Kinijoj, Indijoj ir JAV. 
Vakarų Europa neįeina į šią poli
tinę misiją; kodėl — neaišku. 
Kiekvienas minėtųjų kraštų turįs 
susilaukti, savo “gerojo” Hitlerio: 
“gerasis” Hitleris turįs išlyginti 
“piktojo” Hitlerio padarytas žmo
nijai skriaudas. “Gerojo” Hitle
rio programa galinti būti brazi
lams patraukli: 6 valandų darbo 
diena tingiems šiito krašto žmo-

Bra- 
koks

Rio de Janeiro zoologijos sode 
yra rhinoceros, kurį pažįsta be
maž visi vaikai, kuriems teko bū
ti tame zologijos sode. Tai retas 
gyvulys vadinamas “cacarečo”. 
Per 1960 m. rinkimus daug brazi
lų iš protesto pabalsavo už “cacą- 
recb”. panašiai kaip lietuviai per 
“liaudies seimo” rinkimus 1940 
m. balsavo už karikatūrinį.Mel- 
chiorą Putelę. Jei “cacareco” bū
tų ne rhinocera, o žmogus, ir da
bar būtų brazilų atstovu parla
mente.

Šiais metais išėjo į rinkimus ne 
rhinoceros, o Adolfo Hitler, siu
vėjas iš profesijos. Nemaža vo-inėms yra malonus dalykas; ligo-

Ypatingiausia ir gal keisčiausia apgavystė. Neperseniai “Kensing- 
mokykla yra Šveicarijos “sūriuitono akmuo” buvo nugabentas į 
universitetas”, kuris tačiau išlei- " -
džia augštai kvalifikuotus sūrių 
gamintojus. “Universiteto” absol
ventai gauna atitinkamus baigimo 
diplomus.

Smithsonian Institution Vašing
tone. Istorikai mano, kad tai vie
nas reikšmingiausių istorinių do
kumentų Amerikoje.

Kalbų žinovai, perskaitę akme-

tai 1362".
Spėjama, kad tai galėjo būti 

paskutinis pranešimas krikščio
nių keliauninkų, kurie buvo pa
siekę beveik šio kontinento cent
rą ir manė, kad jiems lemta žūti.

siunčia

lietuviu kilmės kanadiečiams

Nuoširdžiausius sveikinimus

The Hon. John Yaremko, M.P.P
Provincijos Sekretorius ir Pilietybės Ministeris

Tel. LE. 4-8431

kiečių yra emigravusių ir įsikū-’je nemokama ligoninė, vieno mė-i|?
rusių Brazilijoje, tad Rio mieste j nėšio per metus apmokamos atos-j
pasitaikė Adolf Hitler, kaip kad ; togos ' kiekvienam darbininkui; 
Niujorko telefonu knygoj figū-į griežta kova prieš privatų žmo- 
ruoja Nikita Chrūščiov. Brazilu ! gaus išnaudojimą; kova prieš bet- 
Adolf Hitler sudarė savo atskirą Į koki tautų karą. “Gerojo” Hitle- 
partiją. kurios pagrindai! pade-! rio partijos ženklas — Dovydo 
tas marksizmas ir 10 Dievo isa- i žvaigždė.
kvmu. Reicho Adolf Hitler buvo' Brazilijoje buvo parlamento

’ • 1 • * 1 1 * •
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Paul I. B. Staniszcwski

LINKSMU 
KALĖDŲ ŠVENŽIŲ 

IR 
LAIMINGŲ 

NAUJU METU 
SAVO DRAUGAMS 

LIETUVIAMS 
LINKI

Paul T. Hellyer,
M.P.

TORONTO — TRINITY

O kandidatų sąraše, bet kiek balsų 
gavo, dar nežinoma, nes Brazili- 
jos rinkimų procedūra tokia 
komplikuota, jog tik praėjus 3-4 
savaitėms nuo rinkimų laiko te- 
sužinoma, kas kiek balsu gavo ir

išrinktas i parlamenta.
J. Gs.

Automobilių 
amžius

i Praėjusio karo pabaigoje Euro
poje buvo 5 milijonai automobi-

I lių. šiuo metu apie 40 milijonų.
Daugelyje V. Europos valstybių

Švenčių 
sveikinimai

nėra greičio ribos ant plentų, to- 
dėl 80 iki 100 mylių greitis yra 
paprastas dalykas. Rezultate — i 
per metus įvyksta 65.000 užsimu- Į gį 
Šimų ir apie 1,5 mil. sužeidimų. 
85-95% nelaimių atsitinka dėl 
vairuotojų kaltės.

Japonijoje šiuo metu yra be
veik 5 mil. automobilių. Karo pa-

I baigoje buvo tik 145.000. Praėju
siais metais susisiekimo nelaimė
se žuvo 13.000 japonų ir 300.000 
buvo sužeisti.

JAV per metus žūva 38.000 as
menų: automobilių katastrofos ei- 

Į na trečioje vietoje po širdies ligų 
j ir vėžio.

Mano 
draugams lietuviams 

aš linkiu 
linksmiausių 

Kalėdų švenčių 
ir laimingii 

Naujų Metų!

WALTER GORDON 
M.P. Davenport

Paul I. B. Staniszcwski, B.A.
advokatas

372 Bay St., Room 506, 
Tel. EM. 3-0427

Provincijos 
liberalų kandidatas 

High Park apylinkėje

musu 
draugams 
lietuviams.

ANDY THOMPSON 
M.P.P. Dovercourt

Mūsų raštinė vėl bus atidaryta po Naujų Metų kasdien ir vakarais antradieniais ir penk
tadieniais nuo 7.30 iki 9.30 vai. rinkėjų patogumui susitikti su mumis.

1177 Bloor Street West
♦

Telefonas LE. 2-2552

NUOSIRDŽIAUSIAI SVEIKINU SAVO 
DRAUGUS BEI KLIJENTUS LIETUVIUS 

IR LINKIU 
LINKSMŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ 

IR LAIMINGIAUSIŲ NAUJŲ METŲ

GEORGE BEN, B.A 
Aldermanas

Dundas St. W.. Toronto
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Pranešimas iš Romos
Brangios sesės

ir broliai lietuviai!
i

Visus sveikinu Kristaus atneštos šviesos ir ramybės 
šventėje. Tepripildo Kalėdų nakties džiaugsmas kiekvieno 
širuį.

Be Kristaus šviesos trūksta džiaugsmo sieloje, jau
kumo šeimoje, prasmės žemiškose pramogose. Kur Kristus 
paniekintas visuomenės tvarkyme, iš ten iki šiai dienai 
ateina tik vergijos, baimės ir visokio skurdo aidas.

Tik Kristuje galima pažinti Dievą, kuris yra Tiesa. 
Tiesoje žmonės mokosi tikros meilės, kuri yra visokios ra
mybės ir džiaugsmo šaltinis.

Kaip išminčiai iš tolimų šalių paskui žvaigždę, taip 
mes vieni kitiems padėkime surasti Krisiu esantį mūsų tarpe.

Kristaus Dievo ramybė ir šviesa teesie su jumis.
Vyskupas V. BRIZGYS

40 METU KLAIPĖDOS SUKILIMUI

Santaryboje kaJĮbėjo 600 vyskupą
Po dviejų mėnesių I Vatikano 

santarybos sesija buvo iškilmin
gai baigta. Aišku, dar peranksti 
vertinti santarybos veiklą, bet vi
so pasaulio vyskupams sugrįžus į 
savo nuolatinio gyveninio kraštus 
leistina bent mesti žvilgsnį Į pa
grindines aktualijas.

Ką veikė 2.500 katalikų 
vyskupai Vatikane?
Į klausimą dalinai atsakė vyr. 

santarybos sekretorius mons. Pe- 
iricle Felici, pateikdamas trum
pą darbų balansą:

Nuo š.m. spalio 11 d. iki gruo
džio 8 d- įvyko 36 visuotini darbo 
posėdžiai, taip vad. "congregatio- 
nes generales”, ir du iškilmingi— 
atidarymo ir uždarymo posėdžiai, 
dalyvaujant pačiani šv. Tėvui Jo
nui XX111. Kiekvienas darbo po-

1963 m. sausio 15 d. sueina 40'kanas Mažosios Lietuvos lietuvių, 
metų nuo lemtingojo Klaipėdos1 Paskaitose tarp kitų dalykų turė- 
sukilimo, kuriuo tas miestas ir į tų būti išryškinta didelė Klaipė-

Mons KLERAS
Mūsų bendradarbis Romoje

jektai, kaip pvz. apie apreiškimo 
šaltinius, buvo santarybos pakeis
ti, sudaryta net nauja komisija 
jiems peržiūrėti bei perredaguo
ti. Netrūko ir gana karštų deba
tų, kaip pvz. svarstant liturginės 
lotynų ir kitų kalbų vartojimą 
bažnytinėse apeigose.

600 kalbėtojų
Kiekviename darbo posėdyje 

kalbėdavo mažiausiai 20 kalbė
tojų, kurių kalbėjimo laikas buvo 
ribotas 10 min., nedarant išimčių 
nė kardinolams. Kalbėtojų tarpe 
buvo ir vysk. Vincentas. Brizgys, 
kuris kelis kitus savo pareiški
mus, kad nebūtų pasikartojimų,

lių ar konkretaus jų taikymo 
praktikoje. Tai bus padaryta vė
liau, kai įvairios komisijos ir spe
cialistai žvelgs į praktinį vykdy
mą. Vienas tik naujas potvarkis 
santarybos pritarimu yra jau šv. 
Tėvo Jono XXIII paskelbtas, tai 
šv. Juozapo, Bažnyčios ir visuo
tinės santarybos globėjo vardo 
įrašymas į Mišių kanoną. Nuo 
gruodžio 8 maldoje Communican- 
les po Marijos vardo prijungia 
dabar lotyniškai žodžius: “sėd et 
beati Josephi, eiusdem Virginis 
Sponsi” ...

Užbaigos žodis
Popiežius Jonas XXIII sesijos 

užbaigoje kalbėjo:
“Pirmoji sesija — tai lėta, rim

ta ir iškilminga įžanga į didįjį vi
suotinės santarybos darbą, nusi
teikimas įeiti į pačią širdį ir Vieš
paties norėtų planų esmę ..

Baigdamas savo kalbą, šv. Tė
vas pažymėjo, kad dar daug dar
bų yra prieš akis, tačiau gera pra
džia teikia gražiausių vilčių at
siekti numatomiems vaisiams. 
“Tuomet tikrai bus ‘naujos Sek
minės’, kurios išskleis žiedus tiek 

.pačios Bažnyčios vidiniame tur
tingume, tiek jos motiniškame 
plėtojimesi visose žmogiškojo 
veikimo srityse; bus naujas Kris- 

itaus karalystės žygis pasaulyje, 
i vis kilnesniu ir labiau Įtikinančiu 
būdu skleidžiant džiaugsmingą 
Atpirkimo naujieną, šviesiomis 
spalvomis pristatant Dievo pir
menybę, žmonių brolybę meilėje, 
žadėtąją ramybę žemėje geros va
lios žmonėms, pilnai susiderinant 
su dieviškąja valia”.

Lietuvių atstovai grįžo į savo 
gyv. vietas: vysk. V. Brizgys į Či
kagą, kan. dr. J. Stankevičius, Į 
kan. P. Bakšys ir kan. Č. Krivai-J 
tis — okupuoton Lietuvon. Visi 
tikisi grįžti II sesijai 1963 m. rug-i 
sėjo 8 d.

sėdis prasidėdavo šv. Petro bazi- !teike, sekretonjatui rąstu, lokių 
likoje iškilmingomis Mišiomis, 4,ar®1fk.imJ-_ ,rast“ kiekviename 
kurias laikė įvairių kraštų ganyto- poodyje būdavo taip pat arti 20. 
jai įvairiomis apeigomis — kop- }alP V1SO Pumoje^sesijoje kal
tu, maroniiu, brzantiečių ir ki.ibeJ° daugiau-kaip 600 dalyvių ir

i-r Ine onaian ivoiriimn *7vmA t^ašlU.
Kaikurie nutarimai
Visas tas nuomones suderinti, 

surasti tinkamą sprendimo formą, 
lenką komisijoms, kurių yra 10 
su uviem specialiais sekretoria- 
„is. Jų pareiga yra koordinuoti 
.išus pareiškimus ir formuluoti;
4,.auuus, kurie bus pateikti vi- 

juoaaei santarybai balsuoti. To- 
,rų balsavimų 1 sesijoje buvo 33, 
Kurių dauguma — 28 — lietė li- 
.urginių pakeitimų projektus. 
Mat, kiekviena schema turi daug 
paragrafų ir skyrių ir iš anksto 
aar negalima pasakyti kiek posė
džių ir kiek balsavimų bus reika
linga, kol santaryba galės pa
skelbti galutinius nutarimus — 
dekretus. Reikia nepamiršti, kad 
visuotinė santaryba svarsto tik 
svarbiausius ir bendrus princi
pus, vengiama smulkių klausimė-

kraštasTiuvo prijungtas prie ne-^dos uosto reikšmė Lietuvai. Tu-jT< K r„a-’vz:aq nnivpJ-«ainmA ūek pat savo-nuomones pareiškė 
prikl. Lietuvos. Kadangi tai; rėuj būti padaryta visa, kad ši su-! lal K' Bazn-vuos universalumo_ Ai-i 
reikšmingas mūsų praeities įvy- kak.is nepaliktų nepaminėta nė 
kis, daug lėmęs praeityje ir gal vienoje kolonijoje.
dar daugiau lemsiantis ateityje. Tikėdami, kad Tamstos imsitės 
laisvojo pasaulio lietuviai turėtų reikiamų žygių suruošti minėji- 
jį paminėti ir ta proga judinti vi- mus, linkime Jums geriausios 
sos Mažosios Lietuvos klausimą, sėkmės.

Kanados LB krašto valdyba ra- Ta proga norime palinkėti vi- 
gina visas kolonijas ruoštis mi- soms KLB apylinkėms, jų parei- • • -  , v • « « , i -i j — • ’ yr .į ] • x

dar daugiau lenksiantis ateityje.

nėjimams.'Gruodžio 11'd. bend- 
raraštyje ji rašo:

“šiuo aplinkraščiu norime pri
minti visiems Kanados lietu
viams, kad būtų daroma visa, kad 
ši sukaktis butų paminėta kuo 
gražiausiai. Apylinkių valdybos 
yra prašomos sueiti i kontaktą su 
mūsų šeštadieninių mokyklų mo
kytojais ir jiems padėti suorgani
zuoti minėjimus mokiniams su 
atitinkamom trumpom paskaitė
lėm. Minėjimai apylinkėse turėtų 
būti daromi dideliu mastu ir, jei 
Įmanoma, pasikviečiant Mažosios 
Lietuvos veikėjus su paskaitom. 
Tai duotų galimybės susitikti su 
žmonėmis, kovojusiais ir tebeko- 
vojančiais už Mažosios Lietuvos 
teisę gyventi kartu su Didžiąja 
Lietuva.

šiandien Lietuvos okupantas 
bando Mažąją Lietuvą apgyven
dinti maskoliais, kad kiek galima 
greičiau išnaikintų paskutines lie-

gūnams ir visiems Kanados lietu- 
viams linksmų Kalėdų švenčių ir 
sėkmingų naujųjų 1963 metų.

Jūsų
P. P. Lukoševičius

Krašto valdybos pirmininkas 
Iz. Mališka

Sekretorius

Nubaude šnipą
Sovietų agentas JAV M. Zbo- 

rowski nubaustas 47 mėn. kalėji
mo. Jis buvo sugautas meluo
jant Jokūbo Soble-Sobolevičiaus 
byloje. Jis tvirtino jo nepažinęs, 
o vėliau prisipažino ji pažinojęs 
kita pavarde. Zborowskio byloje 
liudijęs J. Soble patvirtino dirbęs 
su juo šnipinėjime 1943-1945 m. 
Zborovvskiš tai paneigė. Jis yra 
gimęs Sov. Sąjungoj; i JAV atvy
ko 1941 m„ pilietybę gavo 1947 
m.. Kurį laiką dirbo Harvardo 
un-te kaip tyrinėtojas.

ir jos apeigų Įvairumo žymė. Baž
nyčios vieningumą kiekviename 

I posėdyje pabrėžė iškilmingas 
Evangelijų knygos išstatymas al
toriuje: “Kristus yra mūsų tarpe 
— Christus inter nos!”

Darbo posėdžių metu svarstyta 
penki klausimų kompleksai va- 
din. schemos, apimančios: apei
gas, tikėjimo apreiškimo šalti
nius, perteikimo priemones, kaip 
radiją, televiziją, spaudą, krikš
čionių vienybę ir pačią Bažnyčią. 
Tų klausimų diskusijose nesiten
kinta -tik bendrais bruožais palie
čiant atskiras temas. Buvo kalbė
ta su didžiausiu atvirumu, kuris 
stebino net kitų krikščioniškųjų 
bažnyčių atstovus - stebėtojus, 
svarstyta pagrindinai kiekvieno 
klausimo detalės, aptarimai ir ke
liamų reformų bei pakeitimų 
projektai. Kaikurie nutarimų pro-

Pirmosios Kalėdos Kanadoje.
Dail. A. Tamošaitienė prie savo išausto kilimo

Savaitės įvykiai

Apysakos ir tikrovės tiesa apie Sibirą
Aleksandro Solženicyno, iki 

šiol visai negirdėto sovietinio ru
sų rašytojo, apysaka “Viena Iva
no Denisovičiaus diena”, kurios 
pora ištraukų persispausdino ir 
vilniškė “Tiesa”, švedų spaudoje

Mūsų korespondentas Švedijoj

GALVOJI APIE KALĖDINĘ DOVANĄ?
— Puiki dovana “Tėviškės žiburiai”. Užsakyki juos savo 
bičiuliams. Jie lankys juos Jūsų vardu kiekvieną savaitę.
— žinai dar tautiečių, neskaitančių “T. žiburių”? Atsiųski 
jų adresus, ir jie gaus nemokamai šio savaitraščio keletą 
numerių susipažinti.
— Pokalėdinis “Tž” numeris neišeis. Sekantis nr. išeis po
N. Metų su sausio 3 d. data^

Kas naujo Kanadoje?
Šv. Lauryno Jūrų Kelias ir šį 

sezoną užbaigė su nuostoliais. 
Nors š.m. juo naudojosi daugiau 
laivų, tačiau gaunamu pelnu ne
gali apmokėti nuošimčių inves
tuotojams. Per pirmuosius 3 me
tus turėta $33 mil. nuostolio, JAV 
ir Kanada i jūrų kelią yra investa
vusios $465 mil.

Kanadiečiais niekas nebe- 
pasitiki,—rašo Įtakingas To
ronto “Financial Post’’. Ka
nados gynyba esanti žemiau 
kritikos. Esą mokesčių mo
kėtojai moka m o k e s č i u s 
krašto ginklavimuisi, bet tie 
ginklai yra tiek neefektyvūs, 
kad visi sąjungininkai žiūri į 
Kanadą, kaip save ginančią, 
tačiau visiškai nepajėgią ir 
nepatikimą valstybę.

Prancūzų kilmės studentai Que- 
beco ir Ontario prov. demonstra
vo prieš CNR pirm. Gordon, kuris 
pareiškė, kad CNR vadovybėje 
nėra prancūzų dėlto, kad aukštes
nėm pareigom nesą tinkamų 
prancūzų.

Valst. tarnautojams buvo 
pakelti atlyginirtiai nuo 1961 
m. spalio 1 d. Pakėlimą gau
na 60.000 tarnautojų. Toks 
valdžios žygis sukėlė* spėlio
jimus, esą konservatoriai 
galvoja anie ankstyvo pava
sario rinkimus.

stovų buvo išrinkta 19 kon
servatorių ir 11 liberalu.

★ r
Komunistinė Kinija derasi su 

Kanada dėl geresnių kviečių pir-j 
kimo sąlygų. Vietoje dabar įmo
kamų 25% pirkimo pradžioje, jie 
nori Įmokėti tik 10%. Kartu sta
to savo reikalavimus, kad Kanada I 
nirktų daugiau prekių iš kom. 
Kinijos.

♦
Kanados Darbo Kongre

sas, kuris apima daugelį uni
jų ir turi 1.150.000 narių, 
spėja, kad šią žiemą dėl val
džios Įvestos taupymo prog
ramos bedarbių skaičius Ka
nadoje padidės. Lapkričio 
pabaigoje buvo 350.000 be
darbių arba 5,5% visos dar
bo jėgos.

★

Kanados krašto paroda, rengia
ma kasmet Toronte, turėjo š.m. 
$475.000 pelno. Jau antri metai 
nesikviesta iš Holywudo jokių 
garsenybių, kuriem už dvi savai
tes būdavo sumokama virš 50.000 
dolerių.

★

Lėktuvų gamykla “De Ha- 
villand Aircraft of Canada“ 
gavo iš JAV $25 mil. užsa
kymą pagaminti 48 didelius 
“Caribou” lėktuvus JAV ka
riuomenei.

sacija. Pirmą kartą sovietų spau
doje paskelbtas literatūrinis vaiz
delis pripažino nežmoniškas sąly
gas koncentracijos stovyklose 
Stalino laikotarpiu. Pro tankų 
partinės cenzūros koštuvą praėjęs 
kūrinėlis savaime atspindi naują 
Kremliaus taktiką: netolimos pra
eities kritika pridengti iš esmės 
nepakitusią dabartinę tikrovę.

Sprendžiant iš visų palankių at
garsių, kurių sulaukė Stalino kon
centracijos stovyklų pasmerkimas 
apysakos forma, naujoji taktika 
pasirodo Kremliui, bent Vakaruo
se, labai naudinga. Su aiškiu su
sižavėjimu .spauda iškelia, jog, 
štai, dar vienas nusikaltimas, su
sijęs su Stalino vardu, paties re
žimo pasmerktas. Per tą džiūgavi
mą užmirštama paklausti, ar su 
tuo jau iš tikrųjų visi koncentra
cijos stovyklų žiaurumai išnyko? 
Kur garantijos, kad šiandien de
šimčių, šimtų tūkstančių žmonių 
diena Sibire nėra tokia, jeigu dar 
neliūdnesnė, kaip anuomet ano 
Ivano Denisovičiaus, kuris, beje, 
nė nesvajojo priešintis režimui, 
bet jam ištikimai tarnavo?

Pakėlė krašteli uždangos nuo 
praeities, kad geriau skraiste pri
dengtų dabartį... Ne, to niekas 
nepasakė. Bent aš neužtikau. Vi
sas dėmesys buvo sutelktas i apy
saką, tarsi joje būtų buvęs pa
vaizduotas dalykas, apie kuri nie
ko anksčiau nežinota.

Du estų jaunuoliai
Tuo tarpu Stockholmo dienraš

tis “Dagens Nyheter” ryšium su 
tuo susekė tik tokią naujieną. Sol
ženicyno apysakoje tarp stovyk
los kalinių minimi ir du estų jau
nuoliai. “DN” mano, jog tai tie

patys nepilnamečiai berniukai — 
Reino Urm i* Lembit Mustel, ku
rie 1948 m. pavasarį pabėgo nuo 
tėvų iš Stockholmo ir su sovietų 
ambasados pagalba grįžo Estijon. 
Tuojau po to jų balsai buvo girdė
ti Talino radijo propagandinėje 
programoje, tačiau netrukus abu 
buvo išsiųsti i koncentracijos sto
vyklą. Tik neseniai jų tėvams per 
gimines iš anapus pavyko' kiek 
daugiau patirti apie berniukų Ii-, 
kimą.

Vienas jų — Reino Urm — po 
Stalino mirties buvo amnestuotas 
ir 1956 m. sugrįžo Estijon. Jo 
draugas Lembit Mustel buvo su
šaudytas 1957 m. iki šiol galuti
nai neapaaiškėjusiomis aplinky
bėmis. Amnestijos jis taip ir ne
sulaukė Sibire.

Įdomu, ar dar ilgai reikės lauk
ti, kol atsiras koks lietuviškas 
Solženicynas pabaltiečių masi
nėms deportacijoms aprašyti?

Lietuviai estų spaudoje
Jau septyneri metai, kai Šve

dijos estų tautinė taryba, Estų 
tautinis fondas ir Latvių tautinis 
fondas Stockholme leidžia švedų 
k. biuletenį “Balt-Press”. Pasta
ruoju metu jį redaguoja estų pub
licistas A. Kaelas, pasižymėjęs 
Estijos dabarties įvykių stebėto
jas bei tyrinėtojas, eilės tos rū
šies studijų bei knygų autorius. 
Jam maždaug prieš metus per
ėmus biuletenio redagavimą, re
gimai pagerėjo ir Lietuvą liečian
čioj! informacijos dalis, kuri 
anksčiau gerokai šlubavo, visų 
pirma dėl to, jog vietos lietuviai 
nepajėgia prie to darbo kuo nors 
prisidėti.

Paskutiniame “Balt-Press” nr. 
apžvelgiami svarbesnieji įvykiai 
pavergtoje Lietuvoje š.m. liepos-

rugsėjo mėnesiais. Kiek daugiau 
vietos skirta buv. rezistencijos 
veikėjo Jono Deksnio vardu so
vietų spaudoj paskelbtiems prisi
pažinimams, ypač kiek tai liečia 
jo ryšius su Vakarais per švėdi- 

.4L įą. .pokarių metais. -“Balt-Press” 
pastebi, jog Deksnio pasakoji" 
muose suminėta ir apibūdinta 
daug užsienio žvalgybų pareigū
nų, o taip pat pabaltiečių, ypa
tingai lietuvių asmenybių tremty
je. “Tik vienas faktas praleistas 
tylomis: kada ir kur autorių su
ėmė sovietų policija” — rašo 
“Balt-Press”.

Vertina lietuvių leidinius
Šio numerio recenzijų skyrius 

(Nukelta į 10 psl.) .

O. B. Audronė

Vorpai 
suskambėjo

Kalėdos, Kalėdos, — 
Varpai suskambėjo — 
Kalėdos, Kalėdos — 
Tai džiaugias širdis —

Dainuoja eglelė
Nuglostyta vėjo —
O baltos žvaigždelės .
Papuoš, paskraidys.

Dainuoja Betlėjaus 
Mažasis tvartelis 
Ir giesmę supynė 
Žolynai laukų

Ir piemenys klaupia 
Ir asilė kėlias — 
Mažuli Jė’uli 
Paneš keliuku.

Ir žemę neramią
Dievulis apvaikščios,
Ir žemę neramią
Dievulis globos,

Ir visą pasauli
Ir Nemuno upę 
Ir žemę ir dabgų 
Mažos Lietuvos.

RAUDONŲJŲ MILŽINŲ — SOVIETŲ SĄJUNGOS IR KINUOS 
DVIKOVA IŠEINA VIEŠUMON. Po Kubos Įvykių "Pravda”, atsi
kirsdama raudonųjų kiniečių kaltinimams dėl bazių atitraukimo, 
pirmajame puslapyje paskelbė priekaištą, esą kiniečių kompartija 
savo ultrarevoliuciniu dogmatizmu ardanti bendrą komunistų fron-. 
tą. N. Chruščiovas augščiausiojo sovieto posėdyje ilgoje kalboje 
išvanojo savo priešininkus albanus, o jų vardu ir kiniečius, už stū
mimą Į atomini karą. Į kiniečių tvirtinimą, esą JAV prilygstančios- 
popieriniam tigrui, Chruščiovas atkirto: “ tas popierinis tigras turi 
atominius dantis”. Savo priešininkus Chruščiovas prilygino Vakaru 
karo kurstytojams, kurie mano.©-----------------------—-------------- -
kad be karo neįmanoma pergalė, i plano vykdymo, juoba, kad savo 
Susitarimas su JAV prez. Kenne- ■ pretenzijas i šiaur. Borneo reiš- 
dv c^ėl Kubos reiškias išminties i kia ir Fijiniiiai^ 2. ■
tartai*jfcRj - sSTSSj phjėgas stiprina

jos diktatorius Tito, ilgai buvęs i 
Kremliaus nemalonėj, buvo pa-i 
kviestas kalbėti augšč. sovieto po
sėdyje, kur išgyrė Chruščiovo po
litiką. Pastarasis, atrodo, išlygi
no savo nesklandumus su Tito ir 
pasitelkė ji kovai su Kinija, ku- i 
ri irgi viešai atsikirto savo span-i 
doje, kaltindama Chruščiovą ko-

■ munistų vienybės suardymu, o 
1 Tito — išdavimu.

V. Vokietijoj sudaryta vyriau
sybė po ilgų kivirčų .tarp kr. 

demokratų ir neprikl. demokratų 
dėl laikraščio “Der Spiegei" by
los. Ją sudaro tos pačios partijos 
su kaikuriu asmenų pakeitimais. 

' Iškrito kr. apsaugos min. F. J. 
Strauss — Bavarijos kr. demok
ratas, ir du neprikl. demokratų

J atstovai, turėję teisingumo ir fi-Jus. sutiktų su bendra Atlanto Są-
• nansų ministerijas. Naujon vy- 
[ riausybėn Įeina: be kancl. Aden-
• auerio. 11 kr. dem., 4 Bavarijos 
' kr. socialai ir 5 neprikl. dem. 
i Krašto apsaugos min. pakviestas
• Kai-Uwe von Hassel, 49 m., kr. 
; dem., šlezvigo - Holšteino prov. 
’ premjeras.
[ Nepavyko sukilimas Borneo sa-
, loję, kuri organizavo Brunei
’ sultanato šiaur. Borneo sukilėlių 

pajėgos. Tai britų protektoratas.
• kuri norima Įjungti Malaisigos fe- 
[ deracijon drauge su Malajų fede-
• racija ir Singapūru. Dalis gyven-Į 
' tojų tokiu planu yra nepatenkin-
> ti, ir jų pajėgos buvo užėmusios 
Į kelis didesnius centrus ir britų
> žibalo versmes. Britų kariuome- 
’ nės daliniai — apie 3000 — nu- 
I malšino sukilimą, tačiau britų 

» valdžia susilaiko nuo pirmykščio

Š.. Atlanto Sąjunga, 
į Jai priklausančių kraštų ministe- 
• rių konferencija Paryžiuje skati
no narius padidinti savo karinį 
pasiruošimą. JAV užs. r. min. D. 

! Rusk siūlė V. Europos kraštams 
: stiprinti tradicines karo pajėgas, 
į atominius ginklus palikti JAV ži
nioje. Tuo ypač nepatenkinta 
Prancūzija, kuri siekia nepriklau
somai nuo JAV atominio apsi
ginklavimo. Britai jau turi atomi
nių ginklų, bet priklausomai nuo 
JAV. Britanijoj kilo didelis nepa
sitenkinimas. kai JAV paskelbė 
atsisakančios nuo Skybolt raketų 
dėl technišku sunkumų. Mat, bri
tai buvo numatę apginkluoti jo
mis savo bombonešius. Vašingto
nas norėtų, kad europiečiai, užuot 
organizavę savo atominius gink-

Finansų bendrovė “Coronation 
Credit” įvedė antrųjų paskolų 
plana namams, pagal kuri jos iš
duodamos 15 metų laikotarpiui, 
bet nesenesniems kaip 10 metų 
namams Anksčiau antrieji “mor- 
gičiai” būdavo duodami tik 5 me
tų laikotarpiui.

Konservatoriai laimėjo 
Prince Edward Island pro
vincijos parlamento rinki
mus. Toje mažiausioje Kana
dos provincijoje konservato
riai anksčiau turėjo daugu
mą. 74 metų premjeras W. 
Shaw perrinktas. Iš 30 at-

Sovietų ambasadorius Kanadai 
A. Aroutunian pagyrė Kanados 
laikyseną Europos ekonominės 
sąjungos atžvilgiu. Ta sąjunga 
esanti tik grėsmė taikai ir Kana
da einanti teisingu keliu, priešin
damasi Britanijos įsijungimui. Jis 
kviečia daugiau kanadiečių tu
ristų Sov. Sąjungon, nes praėju
siais metais tik 400 kanadiečių 
aplankę Rusiją.

Svaiginamų gėralų vien 
Ontario prov. per vienerius 
metus parduota už $371 mil. 
Tą sumą išdalinus visiem gy
ventojam, Įskaitant moteris 
ir vaikus, vienam asmeniui 
tenka $60.

BUON NATALE W BOLDOG KARACSONYI ŪNNEPEKET 

WESOEYCH SW1AT A XPMCTOC PAMUACTbCH A GOD JUL 

W FROHE WEIHNACHTEN A VROLIJK KERSTFEEST W 

A NOLLAIG SHONA DHUIT W KAAA XPI 1TOY TEN N A 

W VESELĖ VIANOCE A C POXHECTBOM XPHCTOBbIM 

M1LADONSAID a HECTMTO POKUECTBO XPHCTOBO A 
Zlė M C"*0™ 

w SARBATORI FERIC1TE A NOLLAIG MHATH DHL'IBH 

PRiECIGUS Z1ĖMAS SVEIKUS A HAUSKAA JOULUA A 
HAID jdULUPŪHI A A XPHCTOC CE PORU 

A BHC£jIbIX KAJUlflAt GL2EDELIG JUL W

A NADOLIG LLAWEN A SRETAN BOŽIČ 

IL-MIL1ED IT-TAJJEB A VESEL BOŽIČ FELIZ NATAL
I TH£ STAI^CASĮ, WtUAMCNT 6UH&NGS. $ PAftK PMOTOGfiAPH 8Y CAVCUK

Kanada — daugiakalbis kraštas. Pvz. Ontario prov. gyventojai kalba net 32 kalbom. Jos vyriausybė Kalėdų proga išsiuntinėjo šitokius 
sveikinimo atvirukus, pasirašytus premjero L P. Robarts, Q.C. ir pilietybės min. J. Yaremko, Q.C. Grupes nuotraukoje lietuviams 
atstovauja p-lė Dailydaitė.

jungos atomine pajėga, kurios va
dovybė tvarkytų atominių gink
lų dalinius.

Raketa Mariner II praskriejo 
pro Veneros planetą gruodžio 

14 d., penktadienį, 2 vai. p.p. Ji 
buvo iššauta amerikiečių prieš 12 
savaičių. Iš 36.000.000 mylių nuo
tolio mokslininkai išgirdo aiškius 
raketos radijo signalus, kuriais 
buvo gauti svarbūs duomenys 
apie planetos svorį, temperatū
rą, atmosferą. Tie duomenys aiš
kinami ir bus paskelbti už mėne
sio laiko. Tada bus daugiau žino
ma apie tą planetą, kuri papras
tai matoma prieš aušrą kaip ryti
nė žvaigždė pietryčių danguje. 
Sovietų raketa yra pakeliui i 
Marsą.

. Sovietai vėl apkaltino šnipinė
jimu tris JAV ambasados na
rius Maskvoje: gyd. kpt. A. H. 

Davidson, II sekr. R. K. German 
ir apsąugos pareigūną IL Mont
gomery. Esą jie turėję ryšį su so
vietu mokslinės įstaigos tyrinėto
ju O. Penkovski. kuris buvo su
imtas gruodžio 11 d. Anksčiau bu
vo apkaltinti dar du ambasados 
nariai, kurie jau grižo JAV. So
vietinė spauda ypač puola gyd. 
Davidson, kurio motina yra ru
sė. ištekėjusi revoliucijos metu 
už turtingo amerikiečio. Davidson 
kalbąs gerai rusiškai ir turėjęs 
gerus ryšius su Maskvos gydy
tojais.

Britanijos premjeras Macmil
lan tarėsi su Prancūzijos prez. 

De Gaulle Paryžiuje dvi dienas, 
bet De Gaulle pasiliko prie savo 
nuomonės dėl britu įstojimo Ben- 
drojon Europos Rinkon. Britai 
reikalauja lengvatų ypač žemės 
ūkio gaminiu srityje, kad išlai
kytu savo rvšius su Britų Bend
ruomene. tačiau kiti partneriai 
tam priešinasi.



TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI

rengiamas

NAUJŲ METU SUTIKIMAS

Pradžia

JULIUS MILIUŠASHAMILTON, Ont MONTROSE BUTCHER & GROCERY

MARGIS DRUGS
ASTRA MEAT MARKET

Sav. Z. TOMCZAK

BALTIC EXPORTING CO
A. KALUZAl

849 College Street, Toronto

wy:
IR PRIETELIAMS

MIELUS KLIJENTUS SVEIKINU
ESTŲ ŽUVŲ KRAUTUVĖ

ŠV. KALĖDŲ IR NAUJŲ METŲ PROGA

WALTER BARBER SHOP
874 College Street, Toronto DŽIUGIOS KRISTAUS GIMIMO ŠVENTĖS

IR LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ

VISIEMS KLIJENTAMS IR PAŽĮSTAMIEMS LINKI

K. ARDAVIČIUS
Vyriškų ir moteriškų drabužių siuvėjas

Parkside Meat Market
$ 335 RONCESVALLES Toronto

Linksmu Kalėdų švenčiu

DANRAY SHOE STORE

THE CANADIAN IMPERIAL1229 DUNDAS STREET WEST, TORONTO

Bank of Commerce
R. A. WOODE. C. GAMSBY

Manager
KONDRATAS

LIETUVIŲ BALDŲ KRAUTUVĖS

Mohawk Furniture Ltd
FUNERAL HOME

Europi etiškos duonos gamintojai — 
klauskite visose maisto krautuvėse

436 RONCESVALLES AVENUE 
TORONTO

DŽIUGIU ŠV. KALĖDŲ IR 
SĖKMINGU NAUJU METU 
VISIEMS KLIJENTAMS IR PAŽĮSTAMIEMS LINKI

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

SVEIKINAME VISUS LIETUVIUS 

ŠV. KALĖDŲ IR NAUJŲJŲ METŲ PROGA

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

137 RONCESVALLES AVĖ., 
Telefonas 537-1442 
Atidaryto nuo 10 vai. ryto iki 10 vai. vok

LINKSMŲ KALĖDŲ 
IR LAIMINGU 
NAUJU METU 
KLIJENTAMS 
LINKI

Lapinskas, Alb. Krakaitis, E. Mickų 
nas ir V. Orlickas. Į’ž juos gauta $20 
Nuoširdus ačiū!

įvyksta gruodžio 31 d., pirmadienį,
QUEEN’S BANQUET SALĖJE, 1069 BARTON ST. EAST

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ir 

LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ 

Linki lietuviams

LINKSMŲ ŠVENČIŲ IR
LAIMINGESNIŲ 1963 METŲ
LINKIU VISIEMS SAVO MALONIEMS KLIJENTAMS

2 FRASER AVE.
TORONTO 

Tel. LE. 6-1196

Karlsruhe. — Suimtas netik 
laikraščio “Der Spiegei” leidėjas 
R. Augstein, bet ir jo brolis adv. 
J. Augstein. Jis kaltinamas teiki
mu slaptos informacijos Tunezi- 
jos konsului P. Conrad.

2448 DANFORTH AVI., 
Telefdnds OX. 9-4444 

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

GRAŽIOS PAGERBTUVĖS.—Gruo- 
džio 8 d. A. ir A. Gureckų namuose, 99 
Eastbourne Ave.,. įvyko šaunios pa- 
gerbtuvės iš Lenkijos atvykusiai B. 
Grigutytei ir jos sužieduotiniui J. Stan- 
kui-Stankevičiui, kuris gyvena Sudbu
ry, Ont. Su labai gausiomis dovanomis 
i pagerbtuves atsilankė: V. ir B. Tyru
liai, N. V. Navickai. I. ir Petras Zu- 
bai, A. V. Januškos, A. K. Gontai, Z. 
K. Beržinskai, D. Pr. Jankai^ Stasė B. 
Kanbrllai, St. ir Alb. Stankai, St. ir V. 
Povilaičiai, E. G. Jusevičiai, B. A. Liš- 
kauskai, O. A. Jusiai, Ona Kačinskienė 
su sūnum Stasiu, T. Povilauskienė, O. 
Žilinskienė, L. Bacevičius ir kt. P. Pėt- 
rūnai, nors nedalyvavo, bet atsiuntė 
vertingų dovanų.

J. Stankevičiaus sutuoktuvės su B. 
Grigutyte numatytos Sudburyje gruo
džio 29 d. Kl. G.

SAVO MIELUOSIUS KLIJENTUS IR DRAUGUS 
ŠV. KALĖDŲ IR 
NAUJŲJŲ 1963 METU PROGA 
SVEIKINU LINKĖDAMAS SĖKMES

SVEIKINA
VISUS SAVO KLIJENTUS 

KALĖDŲ ŠVENČIŲ PROGA IR 
LINKI LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ

DAUG DŽIAUGSMO ŠV. KALĖDŲ SULAUKUS 

IR LAIMINGŲ ATEINANČIŲ METŲ * 
MIELIEMS KLIENTAMS, BENDRADARBIAMS 

VISIEMS TORONTO LIETUVIAMS LINKI

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

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ
IR SĖKMINGŲ 1963 METŲ (
LINKIME SAVO MALONIEMS KLIJENTAMS 
PRIETELIAMS IR VISIEMS PAŽĮSTAMIEMS

TYRO KALĖDINIO DŽIAUGSMO ir 
daug laimės naujuose metuose linkiu 
savo žinučių skaitytojams ir kartu 
kviečiu visus vieningai ateiti į talką 
LN, kad 1963 m. atneštų sunkaus dar
bo apvainikavimą — gražius, didingus 
ir taip mielus Tautos Namus Hamil
tone! Sk. St.

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

8 vai. vak., pabaiga — 2 vai. rytų.
MALONIAI KVIEČIAME VISUS GAUSIAI DALYVAUTI

S? MIELUS LIETUVIUS,
%? MuSŲ DRAUGUS IR GAUSIUS KLIJENTUS 

KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR NAUJŲ METŲ PROGA 
NUOŠIRDŽIAI SVEIKINAME

laimingų Naujų Metų 
mūsų draugams ir klijentams lietuviams 

nuoširdžiai linkimeSCOTT McHALE ir kitų žymių firmų 
avalynės krautuvė visai šeimai

i VAJUS TAUTOS NAMAMS 87 sa 
Į vaitėįe; davė- S100 ir pasiekė $86.900. 
' LN į savo eiles gavo žymų mūšų*kčlo-
■ nijos tautieti ats. pulk. Itn. Reikenį 
Evaldą. Keikdamas čekį jis pabrėžė: 
“Jau seniai seku jūsų varomą didelį 
lietuvišką darbą ir nors teturiu kuk
lias pensininko pajamas, bet visdėlto 
sutarėme su žmona prie Tamstų pa-

; stangų prisidėti”. LN v-bos vardu pri
minkite giliausią padėką!.

Ats. pulk. Itn. Ev. Reikenis su žmo
na yra atvykę is JAV ir gyvena pas 

i dukterį E. Kronienę. Jau kuris laikas 
jis padeda skautų tunto “Nemunas”

■ vadovybei. Šiuo metu ėmėsi iniciaty- 
į vos suorganizuoti Hamiltone atsargos 
I karių-veteranų “Ramovė” skyrių.

ED. GUMBELEVIČIUS, prieš kele
tą metų išvykęs iš Hamiltono ir šiuo 
metu gyvenąs Vancouver, B.C., šven
čių proga rašo: “Seku spaudą ir ma
tau. kad Jūs Hamiltone labai svarbų

• ir milžinišką užsimojimą vykdote! Vi- 
Į sa širdimi pritariu! Kartu su švenčių 
į linkėjimais siunčiu $2. Įspausk ply- 
i lėlę kur į sieną Jūsų būsimai lietuviš-
• kai tvirtovei!” LN v-bos vardu siun
čiame Jums padėką!
Į ALYVOS SUTARTIS lapkr. mėnesi 
į per LN Kultūros Fondą pratęsė P.

Gerbiamus mūsų parduotuvės klientus 
KALĖDŲ ŠVENČIŲ ir NAUJŲ METŲ proga 
nuoširdžiausiai sveikina su geriausiais 
linkėjimais Jums dėkingi

VYR. IR MOT. DRABUŽIŲ SIUVĖJAS
1113 Dundns St. VA, Toronto
(prie Lietuvių Namų)
Telefonai: LE. 3-5454 ir LE. 4-6643

Manager $$
Dundas & Euclid Ave. * College & Grace St.

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

2102 DUNDAS STREET WEST Telefonas LE. 3-2220

RODNEY, Ont.
NAUJA APYLINKĖS VALDYBA.— 

Gruodžio 9 d. įvyko LB visuotinis na
rių ' susirinkimas. Buvo peržvelgti at
likti darbai ir numatyti nauji: Kalėdų 
eglutė vaikams, N. Metų sutikimas. 
Vasario 16 minėjimas, Toutos Fondo 
reikalai ir kt. Senoji vaidyba, kurią 
sudarė pirm. St. Paketūras, .sekr. J. 
Rastapkevičius, i?d. H. Jasinskas, pa
sitraukė. Jos vieton, kaip paprastai 
šioj apylinkėj, mielai sutinkant padir
bėti vienerius metus, išrinkti nauji 
žmonės: pirm. J. Paketūrienė, sekr. P. 
Gaidauskas, ižd. A. Kudirka. Rev. ko- 
misijon išrinkta visa buvusioji apyl. 
v-ba.

NAUJA VILTIS tabako ūkininkų 
tarpe. — šios apylinkės ūkininkai 
džiaugiasi šių metų derliumi, bet taba
ko pardavimas buvo sustabdytas, nes 
b-vės dalies atvežto parduoti tabako 
sąmoningai nepirko. Tas ūkininkams 
sudarė didelę žalą ir nebuvo aišku kuo 
baigsis. Po^ pasitarimų ir ūkininkų su
sirinkimų prieita prie sprendimo. Ūki
ninkai sudaro savitarpinę paskolą: 2 
et. nuo parduoto nustatyta kaina taba
ko svaro supirkti neperkamam taba
kui. Jei dar trūksta, bankas garantuo
tų likučiui supirkti. Šis sprendimas 
duoda ūkininkams vilčių, kad jų dar
bas bus apdraustas nors dalinai.

Kor.
MIAMI, Fla.

MAIRONIO MINĖJIMAS rengiamas 
gruodžio 30 d., 5 vai. p.p., sekmadienį, 
Miami Lietuvių Piliečių klubo patal
pose, 3655 N. W. 34 St.

Programoje: rašyt, kun. St. Būda
vo paskaita, deklamacijos, Miami lie
tuvių choras ir solistai Be to, mažytės 
Miami lietuvaitės pirmą kartą pasiro
dys scenoje.

Kviečiame visuomenę atsilankyti į 
šį iškilmingą susirinkimą.

Lietuvių Kultūros Būrelis,
J. Kuhn, sekr.

ANTANAS LIUDŽIUS, B.L. 
savo ištaigą nuo liepos 1 dienos

perkėlė
i naujas patalpas — 

Turner Building (Suite 203) 
21 Main St. East. Hamilton. 
Telefonai palieka tie patys:

Įstaigos: JA. 7-5575 
namu — FU. 3-8928

Mieliems klijentams, prieteliams ir pažįstamiems 
linkiu džiaugsmingu

KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR LAIMINGŲ NAUJŲJŲ METŲ

Taupyk ir skolinkis 
kooperatiniame bankelyje "TALKA0

IŠDUODAMOS ASMENINĖS PASKOLOS IK! $3.000, mor. 
gičiu paskolos iki 60% turto vertės. Nemokamas gyvybės ir 
paskolų draudimas. PILNAS ČEKIŲ PATARNAVIMAS.

Darbo dienos: pirmadieniais — penktadieniais 9 vai. — 1 vai. po pietų. 
Antradieniais ir penktadieniais 5 vai. — 8 vai. vakaro.
21, MAIN STREET EAST, ROOM 207 — Telefonas JA. 8-0511

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkojame: teatrui “Au

kuras” ir vadovei akt. E. Kudabienei 
už suvaidintą komediją mūsų ruoš 
tuose šokiuose gruodžio 1 d. Taip 

j pat J. Jūraičiui už sunkvežimį baldų 
j nuvežimui. Už aukas loterijai: J. Jū- 
raitis — ŠIO,, K. Bungarda — $7, kun. 
dr. J.. Tadarauskui — $6, St. Norman
tas — S5, VI. Sasnauskas, A. Kauš
pėdą, S. Orvidienė — po $2, Butkevi
čienė, K. Mikšys — p o$1.50, Z. Bols- 
kis. O. Jucienė — po $1.

Už tortus: E. Norkienei, M .Lepars- 
kienei, E. Gudinskienei, A. Mikšienei.

Už vištieną: L Šeštokienei, G. Klo
vienei. Grajauskienei. Už loterijos 
fantus: Milerienei, Urbonavičienei, J. 
ir A. Mikšiams, L. VėtŽąckaitei, Šopie- 
nei, V. Kybartams, V. Kėžinaičiui, M. 

• Kėžinaitytei. A. Kochankienei, K. Gu- 
dinskui ir A. Mikalauskams.

Talkininkams: K. Mikšiui už loteri
jos sutvarkymą, K. Norkui ir V. Kė- 

į žinaičiui už talką bare, Urbonavičie- 
! nei ir Leparskienei už pagalbą bufete.

Moksleiviams ateitininkams ir vi
siems kuopos nariams už talką bei 

j pagalbą ruošiant šį parengimą .
At-kų kuopos valdyba
PADĖKA

Už taip gražiai mums suruoštą 
priešvestuvinį pagerbimą Hamiltone 

{Tonei Gureckienei ir visiems, kurie 
dalyvavo iš Hamiltono ir Toronto, 
reiškiame nuoširdžiausią padėką.

Birutė Grigutyte ir 
Justinas Stankus

JAUNIMO N. METŲ SUTIKIMAS 
ir ir šiais metais yra ruošiamas atei
tininkų kuopos AV parapijos salėje 
gruodžio 31 d. Pradžia 9 v. v. Gros 
orkestras.

Kviečiame visą Hamiltono lietuviš
ką jaunimą linksmai pasišokti savo 
tautiečių tarpe sutinkant N. Metus.

Kuopos valdyba
STEIGIAMAS ŽŪKLAUTOJŲ IR 

MEDŽIOTOJŲ KLUBAS. — Liet, pa 
pročiams išlaikyti, sveikatingumui ir 
draugiškumui skatinti bendrai žuvau
jant, medžiojant ar šiaip retkarčiais 
susiburiant, ir mirusiam Hamiltono 
liet, veikėjui, kantriam žuvininkui 
pulk. J. Giedraičiui pagerbti steigia
mas Hamiltono bei apyl. lietuvių žūk- 
lautojų ir medžiotojų klubas “Gied
raitis”.

Notaras A..L;udžius jau yra paruo
šęs klubo statutą. Aktyviais klubo na
riais galės būti vyrai ir moterys nuo 
16 m. Numatytas jaunučių skyrius, ku
riam galės priklausyti žuvininkų pada
liniui priklausančių tėvų vaikai 12-16 
m. a. Šis skyrius turės specialius plau
kimo ir žuvavimo instruktorius. Be to, 
klubo statute numatyti nariai rėmėjai 
ir garbės nariai. Įsisteigęs klubas 
“Giedraitis” užmegs ryšius su savo 
artimiausiu kaimynu — Wellando “Li- 
tuanica” ir Toronto klubu. Klubo na
riai moksleiviai ir studentai nepriva
lės mokėti jokių nario mokesčių. No
rintieji būti klubo nariais prašomi 
pranešti raštu arba paskambinti tel. 
— V. Navickui. 82 Eastbourne Ave. S., 
Hamilton, tel. LI. 9-8662 arba A. Liu- 
džiui — 338 Upper Gage, Hamilton, 
tel. FU. 3-8928 ir JA. 7-5575.

Steigiamasis susirinkimas bus šau
kiamas 1963 m. sausio antroje pusėje. 
Susirinkimo vieta ir laikas bus pa
skelbta spaudoje ir per radiją “Tė
vynės prisiminimai”. Taip pat prašo
mi naujai užsiregistruoti ir visi tie, ku
rie jau iš anksto žodžiu yra pasižadė
ję būti klubo nariais. Iniciatoriai

TORONTO “PUTVIO” ŠAULIŲ KUOPOS 
VALDYBA

ŠV. KALĖDŲ PROGA NUOŠIRDŽIAI SVEIKINA 
IDĖJOS SESES IR BROLIUS ŠAULES - ŠAULIUS 

LINKĖDAMI DAUG DŽIAUGSMO IR 
GEROS SVEIKATOS NAUJUOSE METUOSE.

Apysakos ir tikrovės 
tiesa apie Sibirą

(Atkelta iš 9 psl.) 
beveik išimtinai skirtas lietuviš
kiems leidiniams paminėti. Re
cenzentas Ivo Iliste, jaunas estų 
kritikas ir publicistas, kritiškai 
vertina amerikiečio S. W. Page 
veikalą “The Formation of the 
Baltic States”. Anot jo, autorius, 
pasidavęs perdidelio objektyvu
mo pagundai, nekritiškai vertino 
šaltinius ir visai nepagrįstai tei
gia, jog Pabaltijo valstybių nepri
klausomybei užtekę “silpnų pa
stangų”.

Kalbėdamas apie A. N. Tarulio 
knygą “Soviet Policy toward the 
Baltic States 1918-1940”, recen
zentas mano, jog čia pirmą kattą 
duota sutraukta apžvalga sovietų 
ir Pabaltijo santykių tarpukario 
laikotarpyje. Apie B. Armonienės 
angliškai išleistus atsiminimus 
sakoma, jog ši knyga patvirtino 
Scholmerio, Herlingo, Leonhardo 
ir kt. autorių ankstesnius liudiji
mus apie priverčiamojo darbo 
stovyklas.

Kiek kritiškiau Įvertinta K. V. 
Tauro “Guerilla Warfare on the 
Amber coast”, nes recenzentas 
knygoje pasigedo dėstymo vienti- į 
sumo, esą, ‘šokinėjama nuo vieno ‘ 
epizodo prie kito, nuo vieno de
šimtmečio prie kito ir atgal”. Ga
limas dalykas, jog recenzentas ne
pakankamai Įsigilino, jog Tauro 
knyga pirmoj eilėj skirta Lietu- į 
vos partizaniniam sąjūdžiui ir vi- • 
sai nepretendavo duoti partizani
nių kovų istorijos Rytų Europos ■ 
kraštuose. Todėl jam ir susidarė 
“Įspūdis, kad Tauras galop neuž
pildė spragų mūsų stokojamose 
žiniose apie R. Europos partiza
nus”. Ta prasme recenzentas reiš
kia aplamai pesimistinę nuomo
nę: dėl šaltinių bei kitokios me- ‘ 
džiagos trūkumo artimoje ateity-į 
je veikiausiai netenka tikėtis, jog 
tokia knyga galėtų būti išspaus
dinta.

Tame pačiame “Balt-Press” su
minėti ir šiemet iš spaudos išėję 
A. Šapokos, Pr. Zundės ir L. Va
liuko veikalai užsienio kalbomis.
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SPORTAS
AUŠROS ŽINIOS

šv. Kalėdų ir N. Metų proga Aušros 
klubo v-ba nuoširdžiai sveikina visus 
klubo narius, narių tėvelius ir rėmė
jus bei visą lietuviškąją visuomenę, 
linkėdama tyro kalėdinio džiaugsmo ir 
laimingų 1963 metų.

Praėjusį šeštadienį Aušros klubo su
sirinkime buvo aptarti einamieji rei
kalai ir išrinkta nauja valdyba: E. Šle
kys — pirm., D. Laurinavičius — spor
to vad., V. Birieta — sekr. ir ižd., A. 
Ramanauskas — ūkio ved., K. Šapočki- 
nas — spec, reikalams, S. Barškėtis ir 
F. Roževičius — v-bos nariai — jau
nučių vadovai, I. Jurcevičius — v-bos 
narys, — sporto vad. pagalbininkas. 
Parengimų reikalai buvo palikti tėvų - 
rėmėjų būreliui. Šiuo metu Aušros 
klube yra 161 aktyvus narys, kurių 81 
yra jauniai bei jaunučiai.

šios savaitės rungtynės. — Church 
lygoje Aušra B žais su Kimbourne šį 
antradienį 7.30 v.v., Aušra L — su 
Kingsway, pas mus, šį trečiadienį, 8 
v.v.; Aušra MB žais su Woodgreen, pas 
mus, šį ketvirtadienį, 7. v.v. CYO ly
goje Aušra M žais su St. Leos, Givens 
mokykloje, šį ketvirtadienį, 7 v.v. B-C 
lygoje Aušra Sr. žais su Andys gruo
džio 30 d. tuoj po pamaldų, Aušra Jr. 
žais su St. Vlads mūsų salėje gruodžio 
30 d. 3 vai. p.p.

Praėjusios savaitės rungtynių rezul
tatai. — B-C lygoje Aušra Sr. pralai
mėjo latviams 62:81. TLB lygoje Auš
ra Sr. pralaimėjo B-A komandai 28:44. 
Church lygoje Aušra Inter, nugalėjo 
Vytį 66:44, Aušra B nugalėjo Clark- 
sono Trinity 32:7; Aušra MB sužaidė 
lygiom su 
rungtynės

kas rungtynes su vietine komanda.
Pirmas rungtynes sekančiais metais 

žais mergaitės C su Corpus Christi. 
Rungtynės įvyks sausio 6 d. 3 vai. p.p., 
Loreto mokykloje.

Kanados liet, krepšinio pirmenybes 
šį sezoną tenka ruošti Vyčiui. Spor
to apygardai tai patvirtinus, pirmeny
bes numatoma įvykdyti vasario mėn.

A, S.

HAMILTONO KOVO ŽINIOS
Parapijų lygoj mūsų jauniai pirmą

sias rungtynes prieš praeitų metų 
meisteri St. Elene’s komandą laimė
jo 46:20.

Miesto lygoj Kovo mergaitės iškovo
jo pirmą kartą prieš Tigers koman
dą 34:9. Prieš tai žaidė trejas rungty
nes, iš kurių dvejas pralošė ir vienas 
sužaidė lygiomis.

Sporto klubas kviečia daugiau jau
nimo įsijungti į krapšinio treniruo
tes, kurios vyksta šeštadieniais, West
dale gimnazijoj nuo 2 iki 6 vai. p.p.

SPORTAS ČIKAGOJE

A. G.

BRANDY
PAARIBRANDY

m-Y*"A-BRANDY
OiBRANDY

Vyčio MB 4:4. CYO lygos 
buvo atidėtos.
VYČIO ŽINIOS 
lygos pirmenybėse VyčioChurch

krepšininkai pralaimėjo Aušrai 66:54. 
Berniukai D sužaidė lygiomis su Auš
ra. Rungtynių pasekmė 4:4. žaidė: Ig
natavičius 2. Duliūnas 1, R. Kaknevi
čius 1, Ramanauskas, Jotautas, Kara
liai, Akelaitis, V. Kaknevičius.

TLB lygoj Vyčio krepšininkės nu
galėjo Tru-Way 41:22. Žaidė: Astraus
kaitė 2, Krakauskaitė, Balsienė 14, 
Radzevičienė 7, žolpytė 1, Prunsky- 
tė 13, Rutkauskaitė 4.

Sekančios rungtynės, ši trečiadienį, 
gruodžio 19, 8 vai. v. YMHA salėje 
Bloor - Spadina vytietės žais draugiš-

Po pirmenybių susitikimų ir nela
bai nusisekusių pasirodymų JAV 
“open” ir mėgėjų taurės žaidimuose, 
LFK Lituanicos futbolininkai turėjo 
dar 2 draugiškas susitikimus. Gruodžio 
2 d. jie įveikė Hakoah vienuolikę 3:1, 
o gruodžio 9 d. turėjo supasuoti Rams 
futbolininkams net 1:7. Rezervinių Li- 
tuanicos-Rams komandų susitikimas 
baigėsi 1:1. Kadangi šiuo metu į Čika
gą jau atkeliavo stiprūs šalčiai, tai 
jau daugiau rungtynių lauke nežada 
būti. Sekančių metų sausio 6 d. bus 
persikelta į salę.

šiuo metu aktyviai reiškiasi ir Čika
gos lietuviai krepšininkai bei tinkli- 
ninkai. Marquette parko krepšinio vy
rų pirmenybėse kiekvieną sekmadieni 
žaidžia ASK Lituanicos ir Aro penke
tukai. To paties parko jaunių pirme
nybėse penktadienių vakarais rungty
niauja Aro jauniai. Gage parko jau
nių pirmenybėse reiškiasi Neries ir

PAARi
Stalo teniso sukaktis

TAIP ŠILTA, 
KAI VAIŠINI PATS

SAVE -
šaltame rudens ir žiemos ore, 
niekas taip nešildo ir nesuteikia 
geros nuotaikos, kaip stiklelis Paari 
degtinės. Tai galite paimti pagal 
savo skoni, kaip patinka — mažą 
stikleli grynos, didelj stiklą su soda, 
prieš valgi, valgant, ar po valgio.
Kaip ją beimsite — jūs pripažinsite 
po pirmo gurkšnio, kad ši pilnai 
prinokusi Paari degtinė tikrai 
patenkins kiekvieną ir 
kiekviena proga.
Tai yra daugiau nei vispusiškas 
gėrimas — laikykite visada buteli 
Paari degtinės savo spintelėje. 
Paari yra daugiausiai pirmaujanti 
pas kanadiečius, kadangi Paari yra 
Kanados puikiausios kokybės 
degtinė.

Galima gauti tik Ontario svaiginamų 
gėralų krautuvėse. M-2-N

TENISAS, POLITIKA IR LIETUVA
Prie jauniausiu sporto šakų pasau

lyje reikia priskaityti stalo tenisą, m. kaip pramoginis žaidimas, greta bi-
Į Lietuvą jis atkeliavo apie 1922-23

ASK Lituanicos jaunieji krepšininkai, i $vair,ose tautose kiek plačiau jis pa- lijardo ir kt. Tik latviams sujudėjus 
plito po I D. karo, nes pirmosios tarp- ir lietuviai neatsiliko: 1927 m. rudeni 

Kalėdų 1-ją dieną, antradienį, Čika- tautinės stalo teniso rungtynės Įvyko surengė pirmąsias Lietuvos pirmeny-Kalėdų 1-ją dieną, antradieni, čika- į ... - ______ „ _

gos jaunimas ir senimas susitiks tra- 1926 m. Berlyne tarp Britanijos ir Vo- bes, kurias laimėjo žydų sporto klubas 
diciniame LFK Lituanicos rengiama- kietijos rinktinių. Po jų buvo nutarta 
me šokių vakare B. Pakšto salėje. įsteigti tarptautine stalo teniso fedefa-

E. S.

LINKSMŲ IR DŽIAUGSMINGŲ ŠV. KALĖDŲ 
IR LAIMINGU NAUJU 1963 METU LINKI:

dovanų ir lietuviškų plokštelių prekyba 
974 College St., Toronto. Tel. LE. 4-1274

Liet. Radijo Programa
. 1- “Tėvynės Prisiminimai”

ir
L. J. McGuinness Co. Ltd. Distillers

gėrimų atstovas J. R. Simanavičius. ii

Šv. Kalėdų ir Naujųjų Metų proga nuoširdžiai sveikinu * 
savo klijentus, draugus bei pažįstamus ir linkiu geriau- P

sios laimės. $
M. LIEGUS-Toto raitytė

MAISTO KRAUTUVĖ į
1322 DUNDAS ST. W. Tel. LE. 7-4889 ?

Šventų Kalėdų proga sveikinu visas klijentes 

ir linkiu laimingų Naujų 1963 Metų.

j ‘‘Maknbi” ir jos atstovai šimensas su 
įsteigti tarptautinę stalo teniso fedeča- Gurvičaite. šis klubas ir jo nariai 
ciją. Pastaroji surengė pirmenybes,; ‘grojo pirmuoju smuiku” Lietuvoje 
kurias laimėjo Vengrijos rinktinė. Ir beveik iki 1932 m., atstovaudami Lie- 
taip nuo 1927 m. prasidėjo stalo teniso: tuvai Europos pirmenybėse Budapeš- 
žaidimo labai staigus augimas, ypač te, Berlyne ir kt., susitikdami taip pat 
gimnazijose ir un-tuose, įtraukiant į draugiškose rungtynėse su Estija, Lat- 
jo eiles ir moteris, kadangi ši sporto ■ vija, Vengrija. Tik 1932 m. į pasaulio 
šaka, šalia lauko teniso ir tinklinio, pirmenybes Prahoje, šalia Glikmano 
priskaitoma prie “švelniųjų”.

POLITINES ŽAIDYNĖS
šiandien visame pasaulyje priskaito- i 

ma milijonai stalo teniso mėgėjų, o; 
pati sporto šaka kartais tampa įvelta 
politikon. Pvz. taip įvyko šiemetinėse ( 
Europos pirmenybėse vakariniame 
Berlvne. atsisakius jose dalyvauti ko
munistinio bloko atstovams. Sov. Są
junga Įžiūrėjo V. Vokietijos (ji buvo 

i pirmenybių rengėja) demonstraciją ir 
i kartu norą Įrodyti, kad Berlynas yra 
integralinė V. Vokietijos dalis. Sov. 
Sąjunga reikalavo pirmenybes nukelti 
į betkuri kitą.V- Vokietijos miestą, 
šeimininkams atsisakius tai padaryti, 
Sov. Sąjunga ir jos satelitai atsisakė 
dalyvauti stalo teniso pirmenybėse. ■

Arba štai kad ir nesenas Įvykis Fi- ( 
lipinuose: atsisakius duoti Jugoslavia: 
jos krepšininkams vizas, turėjo iširti 
pasaulinės vyrų krepšinio pirmenybės. 
Motyvas — jugoslavai galėjo i 
priešingas nuotaikas krašte, gal net 
neramumus, tad Filipinų vyriausybė, 
imdamasi saugumo priemonių, nutarė 
neįsileisti Tito krepšininkų. Deja, už 
tai Filipinai ir nukentėjo: neseniai 
tarpt, krepšinio s-ga FIBA uždraudė 
Filipinams dalyvauti 1963 m. rengia-

kė šios sporto šakos augimą. Ir šian
dien, kai pavergėjas stengiasi nuneig
ti neprikl. Lietuvos gražius atsieki- 
nius, paprasčiausiu atsakymu gali bū
ti mūsų dar nepriklausomybės laikais 
užauginti žaidėjai, iškovoję pirmą kar
tą Sov. Sąjungos pravestose stalo te
niso pirmenybėse 1951 m. meisterių 
vardus — V. Dzindziliauskas, V. Varia- 
kojis, vėliau — Br. Vitartaitė. O pačią 
Maskvą i stalo teniso pasaulį išvedė 
Ch. Duškėsas, pravedęs treniruotes ru
sams, surengęs 1948 m. pirmas Mask
vos pirmenybes. Tai vis laisvosios Lie
tuvos žaidėjai, laisvosios Lietuvos pa
sėtas grūdas ir šiandien savo šaknis 
plačiai Įleidęs į pavergtos tėvynės 
žemę.

Nesistebėkime, jeigu Laimutė Ba- 
laišytė iškovoja Europos jaunių meis- 
terės vardą, nesistebėkime išgirdę Sov. 
Sąjungos stalo teniso viršūnėse A. 
Saunorio, R. Paškevičiaus, N. Rama
nauskaitės, A. Zablockio ir kt. pavar
des. Tai gražus palikimas laisvųjų me
tų, tai graži dovana neprikl. Lietuvos 
žaidėjų bei trenerių — Variakojo, Ni- 
kolskio, Vitartaitės ir kt. naujajai kar
tai. K. B.

IRENA BEAUTY SALON
275 WINDERMERE AVENUE, tel. RO. 2-6220

Sav. IR. MORKŪNIENĖ

ir šimenso, vyksta jau Dzindziliauskas 
į ir Remeikis. čia Lietuvos atstovai nu- 
* gali Prancūziją, tačiau pralaimi Veng
rijai, Latvijai, Vokietijai, Austrijai ir 

i kt. Bet Dzindziliauskas ir R. Remeikis 
pelno po 3 taškus, kai tuo tarpu ši- 
mensns tik 1. Sekančiais metais pir
menybėse nedalyvaujamą, nors stip
riai pasipriešinama Latvijai, pralai
mint tik 4:5, kai tuo tarpu prieš kelis 
metus, brolių tauta “atskaitydavo” mū
siškiams “sausai” — 9:0.

LIETUVIŲ ŽVAIGŽDĖS 
Stalo tenisas plačiai paplito Lietu

voje, nes šalia Kauno, iškilo Panevė
žys, Šiauliai, iškilo naujos stalo teniso 
“žvaigždės”, kaip E. Nikolskis, J. Re
meikis, V. Gerulaitis, V. Dzindziliaus
kas. šis sąstatas vyksta Į Londoną, kur 

' nugali JAV 5:0, Belgiją 5:2, Praneli- 
‘ ziją 5:4, Airiją 5:0, tačiau pralaimi 
i Vengrijai, Jugoslavijai, Austrijai, Lat

ei.i.pUi I Vijai l:a. Lietuva savo pogrupyje uz- .
ėmė tada jau 4-6 vietą. Už pralaimėji- pralaimėjo 85:70 ir 55:54. Lietuvos! - 
mą Londone lietuviai atsilygina lat- rinktinė labai stokoja augšto ūgio žai- 4 

•’ viams 1938 m. pirmą kartą surengtose dejų. ;
Sporto meistro titulai paskutinių | 

juos 5:4 ir . estus 5:0. Ypač vaisingi kelių savaičių laikotarpyje buvo su- , 
Lietuvai buvo 1939 m., kai Lietuvos teikti 18-kai Lietuvos įvairių sporto - 

-L komanda' antra karta laimėjo Pabal-1 šakų sportininkams. Tas titulas su- ] 
mose pirmenybėse Brazilijoje, nubau- atemfcus nustatytas augsto I
dė pinigine bauda ir dar nutarė pasiū
lyti olimpiniam komitetui t neįsileisti 
šios valstybės į 1964 m. olimpinius žai
dimus!

LIETUVOS STALO TENISO 
PIJONIERIAI — ŽYDAI

Grįžkime prie stalo teniso ir jo plė
totės Lietuvoje, nes šiemet sukanka 
35-ri metai nuo jo “Įsipilietinimo” mū
sų tėvynėje.

Sportas Lietuvoje
V. Variakojui, žinomam neprikl. Lie

tuvos stalo tenisininkui, o šiuo metu 
vienam geriausių stalo teniso trene
riui sukako 50 metų amžiaus. V. Va- 
riakojis žaidė ir krepšinį; šiuo metu 
gyvena Panevėžyje ir dėsto valstybi
nėje sporto mokykloje.

Sov. Sąjungos krepšinio pirmeny
bėms artėjant, Lietuvos rinktinė bu- į 
vo išvykusi draugiškoms rungtynėms i 
su Rygos komanda. Abejas rungtynes j

Pabaltijo pirmenybėse, nugalėdami

ir estus 5:0. Pasaulio pirmenybėse lygio pasekmes.
Egipte nugalėjo Palestiną 5:2 ir Kaire
— Graikiją 5:2, Prancūziją 5:1, Rumu
niją 5:3, Indiją 5:0, Liuksemburgą 5:0/

ŠV. KALĖDŲ IR NAUJUJU METŲ PROGA 
SVEIKINAME VISUS SAVO GERS. BIČIULIUS 
IR PAŽĮSTAMUS

ALGIS ir IRENA ROPĖ $ 
ROPE CONSTRUCTION CO. LTD. S 
4 Twyford Rood, Toronto $5

Visus narius, jų šeimas, prijaučiančius bičiulius, 
bičiules, visus geros valios tautiečius-tautietes, 
ŠV. KALĖDŲ ir NAUJŲ METŲ proga 

sveikina ir linki visiems geriausias sveikatos, 
laimės, džiaugsmo, ištvermės ir 
nuolatinės Augščiausiojo globos

TORONTO LIETUVIU MEDŽIOTOJŲ 
ŽUKLAUTOJU KLUBO VALDYBA

SVEIKINAME VISUS LIETUVIUS SU 

ŠV. KALĖDOMIS IR NAUJAISIAIS METAIS

Lietuvių Kredito Kooperatyvas

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

KALĖDŲ ŠVENČIŲ PROGA 

nuoširdžiai sveikiname visus mielus klientus 

draugus ir laimingų
NAUJŲ METŲ LINKIME

I.G.A. SUPERMARKET 
289 Jane St.

STEFA IR JULIUS SINKEVIČIAI

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

A. BERESNEVIČIUS
VYR. IR MOT. DRABUŽIŲ SIUVĖJAS

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

Stalo tenisas Lietuvoje bene popu
liariausia sporto šaka. Štai, Panevėžio 

- • . _ - • . • . t (miesto pirmenybėse dalyvauja virš
100 jaunuolių. Tačiau ir šioje srityje 

. ..., jjetuvjus pradeda aplenkti Sov. S-gos 
respublikos ir girdima daug pastabų, 
kad pajėgūs žaidėjai nesugeba pakan
kamai tobulintis ir permažai naudoja 
sporto tenise pasirodančias naujoves. 
Nusiskundžiama drausmės ir tvarkos 
stoka. T. Bronickas rašo: “.... Mū
siškiai augo toje pat dirvoje kur ir A. 
Saunoris bei R. Paškevičius. Turėda
mi gerą pagrindą, jie dažnai laimė
davo ir... patys pasijusdavo Sauno- 
riais. Dažnai Jaužydami režimą, mū
sų ‘vunderkindai’ tapo sunkiai sukal
bamomis ir... nesunkiai nugalimomis 
asmenybėmis”. Pasigendama ir geni 
teniso trenerių, kurie pajėgtų dirbti 
su jau gerokai pažengusiais sporti
ninkais.

V. Mikėnas Sov. Sąjungos šachma
tų pirmenybėse nugalėjo buvusį pa
saulio meisterį M. Talį. G.

Čekoslovakijai ir Britanijai po 0:5 ir į 
Jugoslavijai 1:5, tačiau užėmė ketvirtą 
vieta pasaulyje!

NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS 
MEISTERIAI DABAR

Rusų ir vokiečių okupacija nutrau-

Štai aš skelbiu jums didelį džiaugsmą, 
kuris bus visai tautai

. . . šiandien jums gimė Dovydo mieste Išganytojas, kurs yra Kristus, Viešpats.
Prieš tūkstanti devynis šimtus šešiasdešimts du metus, Kalėdų nakties 
tyloje, paskelbta Judėjoje žinia pasauliui atnešė džiaugsmą ir vilti.
Paskelbta dangiškų balsų giesmėmis ir apsupta Viešpaties garbe, ši žinia 
pranešė apie gimimą, per kuri iš neribotos Dievo meilės turėjo ateiti 
išganymas visai žmonijai.
Palaikoma šventųjų atsidavimu ir atnaujinama kankinių krauju, ši 
šventoji išganymo giesmė skambėjo per amžius, nešdama mums krikščioniško 
tikėjimo aidus, šventus vilties atspindžius ir dieviškus meilės atsakymus.
Jausdami savo širdžių nerimą vėl atsigrižkime i JĮ ir pažiūrėkime dar 
kartą, kaip graži buvo toji naktis labai seniai, kada daugybė angelų 
giedojo garbė Dievui augštybėse ir skelbė taiką žemėje geros valios žmonėms.
Aš, kaip Denison Mines Limited Prezidentas, visų mūsų valdininkų, 
direktorių ir dirbančiųjų vardu, siunčiu jums ir jūsų šeimoms nuoširdžiausius 
linkėjimus džiaugsmingų Kalėdų bei laimingų, turtingų ir taikingų Naujųjų Metų.

D
Stephen B. Roman

President

GERIAUSI LINKĖJIMAI LIETUVIAMS

ŠVENČIŲ PROGA

LAKEVIEW RESTORANAS

Savo Draugus Lietuvius 
Kalėdų ir Naujųjų Metų proga 

širdingai sveikiname

The Toronto Dominion Bank
B. C. McARTHUR

Manager
Dundas-Roncesvalles Ave

II. C. STEPHEN
Manager 

Dundas-Ossington Ave.
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Malin & Martel
REALTORS

2336 Bloor St. W.
- <

RABY POINT
$18.900 pilna kaina, gražus rupių 

plytų mūrinis 6 kambarių namas 
su garažu. Viena skola balansui, 
arti susisiekimo ir krautuvių.

BLOOR — WINDERMĘRE
$3.900 įmokėti, 6 kambarių atskiras 

mūrinis namas su garažu, 2 mo
dernios virtuvės, alyvos šildymas, 
lideli kambariai. Pilna kaina 

517.500.
G LFtlES KRAUTUVĖ (Hard- 
ware 4ore), SIX POINTS (Bloor 
a. ‘ i..tdas)

įmokėti, plius prekės ir in
ventorius. Vienuolikos metų se
numo pastatas, pastovus biznis, 
gera klijentūra. Pilna kaina $28. 
000, viena skola balansui. Leng
vos išsimokėjimo sąlygos.

BLOOR — HIGH PARK
$10.500 pilna kaina. Mūrinis namas, 

6 dideli kambariai, dvi moderniš
kos virtuvės, nauja krosnis. Vie
na skola balansui, vienas blokas 
nuo Bloor.

2-8255• Tel. RO.
DUNDAS — RUSHOLME RD.
$1.700 įmokėti, 11 kambarių, gerai 

sutvarkytas mūrinis namas su 
dviem virtuvėm ir dviem voniom. 
Vandeniu alyva šildomas. $150 
pajamų mėnesiui ir 4 kambariai 
savininkui.

JANE — EILEEN
$2.900 įmokėti. Gražus mūrinis 7 

kamb. per du augštus namas, 11 
m. senumo. Garažas ir platus įva
žiavimas. Arti susisiekimo ir 
krautuvių. Pilna kaina $16.400.

SWANSEA
$3.500 įmokėti. Visai arti Bloor, 6 

kamb. mūrinis namas su garažu ir 
privačiu įvažiavimu. Vandeniu 
alyva apšildomas. Gražūs dideli 
kambariai. Pilną kaina $16.500.

ANNETTE — RUNNYMEDE
10 kambarių dupleksas. Pilna kai

na $17.900. Du garažai, privatus 
įvažiavimas. Dvi atskiros krosnys. 
Išnuomota po $100 mėn. Įmokėti 
$5.900. Viena atdara skola balan
sui dešimčiai metų.

B. SAKALAS
Darbo telef. RO. 2-8255 ‘ Namų telef. LE. 6-1410

l’.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.

W KLB Toronto apylinkės valdyba
NUOŠIRDŽIAI SVEIKINA VISUS 

SAVO APYLINKĖS TAUTIEČIUS ŠV. KALĖDŲ 
PROGA IR LINKI

IŠTVERMINGŲ 1963 METŲ
Apylinkės valdyba

TORONTO, Ont.
“Lituanus” žurnalui remti ko-> 

mitetas Kanadoje praneša, kad 
vajus pratęstas iki sausio 12 d., 
1963 m., nes užsibrėžta suma ne
buvo pasiekta. Komitetas kreipia
si j visas organizacijas, kurios yra 
gavusios prašymus, bet iki šiol 
dar nėra prisidėjusios prie šio 
vajaus.

Prieš porą savaičių buvo pra
nešta, kad čekis buvo įteiktas Či
kagoje per studentų suvažiavimą, 
bet tai paskubinta žinia. Iš Toron
to “Lituanus” komiteto atstovo 
nebuvo, nes vajus nebuvo dar 
baigtas.

Praeitą savaitgalį pirm. R. Gai
žutis aplankė Ročesterį ir dalyva-! ....
vo "Lituanus” centrinio komiteto j3a^- Kalbėtoju yra numačiusi vi 
posėdyje. Centrinė v-ba buvo la- suomemmnką dr. H.Nagj is Mont. v . . „ v metinė ia; 
bai natenkinta Kanados iki šiol realio. šiuo metu plačiu mastu v.asano 1.9 d.. įvyks v metine lai- pasieldais ^ulUto’ Centrini:solidarumo įnašu rin- 
k-tas pneme pakrūetim, atvykti i RuUšiuJį metu mo
kiTbJ?ite»ta° dr V®Vygantai-' vakarėse apylinkės valdyba svei- kosi muzl,k“s konservatorijoj ir 
KIS DUS ĮteiKias ar. y Vygantui liphivins lin 1 pavasari ketina persikelti Niu-
vyr. “Lituanus” reikalų tvarkyto-Ą1“3 V1SUS. Toronto lietuvius, nn J . un-tan studiiuoti literatū- jui Std. i bedama vieningumo, susiklausy-; JorK.° un tan stuaijuou literatu

, , ’ " j mo ir sėkmingo tautinio darbo, jros ir dran108- •

Nuoširdžiai sveikinu p.p. STAŠKEVIČIŲ šeimą jų

sūnaus JONO kunigystės šventinių proga Romoje, linkėdama

naujajam kunigui geriausios sėkmės bei Dievo palaimos at

sakingame ateities darbe.
Br. Galinienė

KLB Toronto apyl. valdyba , Regina Rūta Žymantaitė, buvu- 
Vasario 16 iškilmėms yra išnuo- sį Toronto “Miss Freedom”, yra 
mojusi Central Technical College :išrinkta ^iss Boating” 1963 m. 
:nlA k^lhotnin vra numarinsi vi- °

laivininkų sporto karalaite.

j A.a. Pranė Mičiulcvičicnė mirė i Toronto lietuvių Caritas kalėdi- 
gruodžio 15 d. šv. Mykolo ligoni- nei šalpai šv. Jono Kr. bažnyčioje 
nėj. 67 m. amžiaus; Kanadon at- j turėjo įspūdingą religinės muzi- už surengtą staigmeną — išleist 
vyko iš Kauno 1934 m. ir visą lai- kos ir giesmių koncertą. Koncer- ir įteiktas brangias ir gražias dov< 
ką gyveno Toronte, pastaruoju tas buvo baigtas palaiminimu ir esu labai dėkingas visiems mano 
laiku 321 Willard Av. Paliko: liū- Lietuvos himnu.

Mintį vyrą, dukras Eleną, Adelę. ; Kalėdų švenčių proga vietoje

PADĖKA
Man išvykstant iš Torontn į

mynams ir draugams.
Kiek man yra žinoma — daug da 

idėjusioms M. Janeliūnienei ir T 
čėnieneL taip pat G. Sudeikienei, 
Lenkaitienei ir V. Bilkienei.

Daug rūpesčio turėjusiems — 
Krasauskui, B. Sapliui, J. Cicėnui

Kriminalistų kunigas Toronte
Kunigas Charles Dismas Clark, si teisėjai prieš užimdami savo 

jėzuitas iš St. Louis, iš kurio gy- tostus turėtų vieną savaitę pra-?

laidota šv. Jono liet, kapinėse tas šalpai aukojo: $20 dr. A. Va- 
gruodžio 18 d. iš šv. Jono Kr. ]adka ir šeima: po $10: kun. P.

g bažnyčios. Jos šeimos pavardė Ažubalis, A. P. Ščepavičiai. S.
buvo pakeista į Mitchell. Sūnus Kairiai: po So: kun. H. Pacevičius,: visiems dalyvavusiems: H. M. Telv 

• Juozas tarnauja Etobicoke poli- v. S. Lipimai, Z. J. Mažonai, K ■; nams, M. K. Janeliūnams, G- A. 1 
Cljoj. |A. Rusinai, H. E. Stepaičiai, J. deikiams, J. V. Skrebutėnams, V.

Račys, J. D. Kaunaitės ir A. S.’ Lenkaičiams. v. J. Bilkiams, A. Te 
i Ateitininkų agapė ir adventi- Kalūzos. '' . ’

ig nis .susikaupimas ivvko Prisikė- Iš šv. Jono Kr. parapijos klebo- Vyšniauskui, M. Trečiokui, a. Žala 
guimo b-čioj ir muzikos stadijoj, i no Caritas šalpai gauta auka u, . A a

Dalyvavo gražus būrys jaunučių.; S200. i Juršiui. S. Povilenskui. P. Kupčlūn
moksleivių, studentų ir sendrau-^ Toronto liet. Caritas sveikina: visiems tariu: labai ačiū. Tikrai 
gių. Pamokslą pasakė T. dr. Buč- geradarius ir šelpiamuosius, vi-!gai liks man atmintyje tas praleis 
mys, OFM, o agapės metu kalbė-' 
jo kun. dr. Pr. Gaida.

čėnui, B. Tamulioniui, A. Lajukui,
IŠ ŠV. Jono Kr. parapijos klebo- Vyšniauskui, M. Trečiokui A. Žala 

i Caritas šalpai gauta auka "Ul’. .BaJc,“nui".p: Skablauskui, - - , r to Savickui, J. Kozenui. A. šlenskui,
Y/* , i- x x -i - Juršiui, S. Povilenskui, P. Kupčiūr
Toronto liet. Caritas sveikina Visiems tariu: labai ačiū. Tikrai

CHOLKAN
& CO. LTD. 

Realtors

Širdingiausi linkėjimai 
visiems draugams

klijentpms
Sv. Kalėdų ir

‘ * T *

Naujųjų Mėty Pro9a

jėzuitas 1S -t. louis, is Kuno gy-, >«>biub luieių vieną KALĖDŲ EGLUTĖ visiems Toronto
venimo buvo paruoštas filmas leisti kalėjimo celėje. Pagal pri- lietuviu vaikams įvyko gruodžio 16. d.

Hoodlum Priest lankėsi Toron* imtą sistemą, esą uždaryk kalinį prisikėlimo salėje. Programą pa"uošė 
te. Pietų metu, kur 240 dalyvių į į vienutę, įduok jam bibliją ir jis j ir ją'pravedė NPM seserys, o ją išpil- 
mokėjo po $100 už dalyvavimą, i pasitaisys. Tai esanti klaidinga dė darželio auklėtiniai, jaunutės ir jau* 
jis papasakojo apie savo darbą' 
kriminalistų tarpe. Per jo tvar
komus “Dismas House” iš kalėji
mo išėjusiem kriminalistam yra tėliais ir išėjusiais iš kalėjimo, 
perėję 1500 asmenų ir tik 15 iš r Kaikurie jų nužudytų net savo j 
jų pateko vėl į kalėjimą.

Kun. Clark kritikavo kalėjimų

siems linkėdamas linksmų šven- laikas. Linkiu linksmų Kalėdų šven
čių. Į Caritas šalpos darbą įsijun- čiu ir laimingų N. Metų — 
gė A. Aperavičienė ir Stp. Kairys.! Antanas Grigas

LIETUVIŲ STUDENTŲ ŽINIOS
TORONTO LIETUVIAI STUDEN-! WATERLOO UN-TO 6 studentai po

pažiūra. nesnės mergaitės ateitininkės. Buvo -p^I sveikina savo geradarius šv. Kalė- licijos buvo nubausti S15-S100 baudo-
Tačiau kun. Clark pabrėžė, kad ; syv. paveikslas, vaizduojąs Kristaus J jr xaujii Metų proga. mis, nes buvo sugauti geriant alkoholį.

“ TT1J ‘ ’ Nubaustieji dar neturėjo 21 m. Water
loo policijos viršininkas pagrasino gir
tuokliaujančius studentus uždaryti į 
kalėjimą. Pagal Ontario įstatymus, jau
nuoliams iki 21 m. negalima gerti al
koholio. Kas geria ir kas duoda ar par-

JLdCIdU Kuli. LldlN P4U1CZ.C, ivau oy. , pu.vmaxuo, jj. ^aUjų pr0g3.

negalima pasitikėti visais nusikal- £imimą ir Kalėdų išvakarės miške. TLSS v-ba
----  .......... Įvairūs grybai, nykštukai, snieguolės

ratu apsupę sniego seni (A. Jurėną) VISŲ STUDENTŲ SUSIRINKIMAS 
.. . . linksminosi ir šoko, o k. Mardosaitė — gruodžio 23 d., sekmadienį, tuoj po

; gražiai paskambino pianinu. Visą miš- 11 vai. pamaldų studentų būstinėj. Vri- 
KunigO Clark darbą remia Vi- eilės šokino snaigės S. Virkutytė si ateikite, pasvarstysime Naujų Metų

.. . . .. v .- . ’ . - y • • • i i v • • „ • o'-'*-' —' J ", *■ • • KvIlvllU. fveto I« II f\<13sistemą, kuri esanti žalinga-kali-į SOS religijos, bet daugiausia ma-i ir ž. Venckaitytė; o baletą solo šoko sutikimo, studentų būstinės ir kitus duoda, yra baudžiami.
nių dvasiai ir kūnui. Pagal ji. vi-• terialinės paramos gauna iš žydų. į r. vinckaįtė. “Kubilą” pašoko jaun.\ reikalus. Valdyba

~ nierg. ateitininkių grupė.
h ■ Iškilmingai į sceną atėjo šv. Nika-

lojus, lydimas sniego senio ir viso miš- 
! ko. Pasveikinęs visus su šventėmis, 
' paraginęs visus vaikučius kalbėti lietu-1 
viškai, paskatinęs skaityti “Eglutę”, į 
šv. Nikalojus programą užbaigė dova
nėlių dalinimu.

Visų dėmesį atkreipė miško dekorą- _ _ ______ ____________
rijos, pieštos kun. B. Paceyičiaus. Ar- tvarkoma per Kalėd’u’atostogas.’Visu

?<StUJ±UkUS SCen°jC SyVin° P> Jagė’ studentą pareiga prisidėti prie darbu. lieka išsisklaidę. Būda’j organizuoti ' 
t o s. Pradedame darbus giuodzio 20 d. 11 mlQikvtii turn savos artimus draustis*Gaila, kad daugelis tėvu neatvedė vai Bus d;rbama eruodžio 21 ir 2’ d F 5- • P, savęs artimus uraugis...... . . . 'ai- nus unoama gruouiiu ir u. kus ryslus ir įaip pat su studentija ir

kt. liet, organizacijomis.
DAILININKŲ AUKOS. — Studentų KIEKVIENAS KANADIETIS išlei-

Mieliems
ADOLFUI ir TEKLYTEI SEKONIAMS, 

jų mylimam tėveliui ir uošviui mirus Lietuvoje, 
reiškiame gilią užuojautą —

Šilcikiu šeima

STEIGIAMAS UNIVERSITETAS
DOVANOS STUDENTŲ BŪSTINEI. Peterborough, Ont., kuris pradės 

■ Dar,aukojo: B. Sapijonienė —mokslą 1964 m. su 150 studentų. Vė
liau bus plečiamas. Bus inžinerijos, 
medicinos ir humanitarinių mokshi fa-

į laidas langams. Pinigais aukojo: B. Ta-
. mulionienė S10, A. Stepaitienė S5, E.
Kėkštienė S5, L. Gvildicnė S3, Kuniu- kupetai.
tienė S3, čirūnienė S2, D. Kaunaitė $2.

Ačiū visiems. TLSS v-ba
STUDENTU BŪSTINĖ bus dažoma.

TORONTO UNIVERSITETĄ baigę 
lietuviai planuoja susiorganizuoti į fi
listerių s-gą. Tai gražus sumanymas. 
Po keliolika kasmet baigia TU ir taip

J. RUKŠA

Darbo telefonas LE. 2-4404

Nuoširdi užuojauta
ADOLFUI ir TEKLEI SEKONIAMS, 

jo tėveliui mirus Lietuvoje.

vaikų pamatyti tokios spalvingos ka- V-bos pirmininko tel. LE. 1-1432. 
ledinės programos, nes salėje būtų 
tilpes žymiai didesnis būrvs publikos.
' L. K.

Z. ir A. Stančikai ir šeima '

PADĖKA
Mieliems bičiuliams B. A. Arūnams 

i A. M. Alijošiams. J. Z. Tųmosams. O 
į M. Juodikienei. S. K. Juknevičiams 
’ K. J. Ožalams, H. G. Chvedukams. A 
j G. Čižikams, D. J. Kaunaitėms, P. E 
Kerbeliams, P. A. Poškams. A. Ma

i siui. B. Kašponui. S. Jaseliūnui už

E L I G I J U I N A R U S I U I mirus, / 
žmoną Onutę, dukrą. Ritą ir sūnų Viktorą 
nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime

V. A. Waitkai
A. J. Morrison

Savanoriui atsargos kapitonui

J O N U I Š A J U K U I mirus, 
jo dukrą p. T. Renkauskicnę su šeima 

nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime — .

J. J. Januškos
O. Juodikienė
J. K. Ožalai

Šveicarijos bankai - patikimiausi
Slaptumas yra netik garbės da-’vininkai žinomi tik banko direk- 

lykas Šveicarijos bankininkų tar-i toriui ir dar vienam kitam augš- 
pe. bet ir tradicija. Galbūt dėl tos tesniam tarnautojui. Paslaptis yra 
priežasties dauguma milijonierių: taip griežtai laikoma, kad ja išda- 

būstinei papuošti paaukojo dail. Pet-, džia per metus S60 švietimo reikalams.: |s ?vainų pasaulio kraštu pas ren- yusiam tarnautojui gresia 6 men. 
ras Misevičius medžio drožinius: Vy- $80 aikohol. gėralams ir S120 automo- Šveicarijos bankus.;Jie sutrau- kalėjimo ir 26.000 frankų bauda. 

:G krvžh r stabdėte su lietuviškom' biliui. švietimo reikalams skiriamu iš- kia mokesčių vengiančius kapita- Buvęs Argentinos diktatorius Pe- 
’ laidų % tebėra tas pats, kaip buvo listus. tarptautinius spekuliantus ronas daro viską, bet negali iš-

1930 m. Krašto pajamos gi padidėjo ir P. Amerikos diktatorius.
kelis kartus. Dėlto Kanadai trūksta; Šveicarijoje yra 4000 banku— gu, kuriu, spėjama, Šveicarijos 
. ...............- .............. vienas 1360 gyventoji. Daugelis bankuose vra S60 mil,

o suda- x - šiuo metu, Izraeliui spaudžiant,
norima pravesti įstatymą, kad 
tam tikrais atvejais indėlininkų 

. -tapatybė būtų išduota. Žydai tvir
tina... kad Šveicarijos bankuose 

I lAf-nviii cLniif-n vAfkln i yra didelės sumos pinigų, padėtųLieruvių SKaurų veiKia tu žydu, kurie žuvo naciu Vokie-
.. .0 SKAUTŲ BŪKLUI akmeninę lentą į«joje. Paprastai 20 metų neakty
viai ■ parūpino L. Monstvila, o pristatė J. vios sąskaitos lieka bankam, užtat 
... ------ _ .............. Izraelis daro spaudimą šveicari-

Į jos vyriausybei, kad būtų peržiū
rėtos sąskaitos nuo 1954 m.

diio 13 d.. 11.56 v. v. Kelionė B K,„. , Kadangi tik bankai žino sąskai- 
no iki Toronto užtruko dvi savaites. sayininkų tapatybę, tai nuo jų 
Maltono aerodrome laukė sūnus tunt. lr priklauso atidengimas neakty- 
V. Skrinskas su šeima ir didokas bū-; Vių sąskaitų. Bankininkai skun- 
rys artimų draugų. Viešnią apdovanojo džiasi, kad Įstatymas, ipareigojąs 
gėlėmis F. Skrinskienė ir nuo skautų 
B. Abromaitienė. F.

SKAUTŲ BUKLO papuošimui pla
navimą maloniai sutiko paruošti arch. 
Alg. Banelis;

PRIE PRISIKĖLIMO PARAPIJOS 
skautai parduoda kalėdines eglutes. 
Prašom skautus palaikyti. Kor.

ti, kryžių ir statulėlę su lietuviškom 
vėliavom. Skulpt. J. Dagys, padovano
jo - paskolino dvi dideles iš medžio 

j drožtas skulptūras “šventoji Marija’ 
ir “Netrukdyk”. Lietuviškas ačiū.

STUDENTAI DEMONSTRAVO Ota
’ suruoštą mums 25 metų vedybinės su- vojė, Montrealyje prieš geležinkelių 
kakties staigmena ir brangią dovaną CNR pirm. Gordon, kuris j augščiau- 

*• nuoširdus ačiū’ Visa tai liks neužmirš- sias administracines vietas skiriąs tik 
į taniai mūsų širdyse. j britus, nes nesą kvalifikuotų prancū-

Elena ir Julius Račkauskai zų-kanadiečių.

universitetų ir kt. augštųjų mokyklų
Didžiausią Kanados bedarbių % . -- . .x
ro jaunuoliai tarp 18-25 m. Daug bai- klljontų turi reguliarias sąskaitas, j 
gūsių gimnazijas su vidutiniais pažy-ibet kiti naudojasi tik numeruo- 
miais nebepatėnka į universitetus. tom slaptoip sąskaitom, kurių S3

gauti savo mirusios žmonos pini-

PRANEŠIMAS
CIVILINĖ ŠVENTE 

Trečiadienį, gruodžio 26, 1962 
BOXING DAY

(antra Kalėdų diena)

Toronto miesto taryba savo posėdyje spalio 2 d. 1950 m.'nutarė, kad 
sekanti diena po Kalėdų bus skelbiama kaip Boxing Day ir šven

čiama kaip civilinė šventė kiekvienais metais.
Vykdydamas augščiau minėta nutarimą šiuo skelbiu BOXING DAY, 
TREICIADIENf, GRUODŽIO 26, 1962, kaip CIVILINĘ ŠVENTĘ.

Iki malonaus pasimatymo

J. KUDABA
Namų telefonas RU. 3-2105

EXTRA REALTY LTD.
1043 Bloor St. W. Tel. LE. 1-1161

Sv. Kalėdų ir Naujųjų Metų 
proga * ,

sveikinu visus savo prictclius, 
buvusius, esamus ir būsimus klijentus. 

linkėdamas 
darnaus ir ramaus gyvenimo.

ir ką turime šiandien savo gražioj ir kilnioj svajonėj 
— taptų realybe.

Be to, geriausios sveikatos!

Mayor’s Office, City Hali.
Toronto, lapkričio 30, 1962.

NATHAN PHILLIPS. Q.ę.,
Mayor.

GOD SAVE THE QUEEN

F. SENKUS REAL ESTATE
RETA PROGA! 42 akerių pušų ir eglaičių miško. Namas su miesto patogu
mais. 6 pastatai vasarotojams. Baldai. Apie pusė mylios didelės upės kran
to. Arti “Saublc Beach” vasarvietės. Tinka: vasaroti, meškerioti, ūkininkauti 
ir parduoti atskirais sklypais. Kaina $24.800.

Skambinti F. SENKUI ar J. MATULIONIUI

Will-Do Cartage 
Baldų pervežimas 

mieste, prieinama kaina. 
Visi baldai apdrausti. 

Broliai SODONIAI.

124 GRACE ST., Toronto

Tel. LE. 4-8390

OILS LTD. 
Atstoves

H. ROŽAITIS
Greita, koro-eipro, pristetyma* 

. * patarnavimas. 
Telefonas LE. 3-4908.

SKAUTŲ BUKLO KOMENDANTO 
PRANEŠIMAS VIENETAMS. — 
skautu-ėiu vienetai betkuriais būklo Pikelis. Broliškas ačiū.

ATVYKO Iš OKUP. LIETUVOS tęs pas — komendante v.sk.v.si. K. t . .. -
Jurkšaityte tel. LE. 5-4214. skautai ^d,a??a ,S.k™sk,en?; g™°’
pas komendantą sk.v.v.sl. P. Butėną 
LE. 4-7354. Buklu naudojasi vieną sa
vaitę skautės, kitą — skautai. Pirma
dienių vakarais bus bendri kursai va
dovams. Dėl dovanų. įrengimų ar pa
gražinimų prašome susisiekti su ko
mendantais. Būklo kom-tai

STOVYKLAVIETĖS FONDUI auko
jo ir pirko pėdas: S15 Pr. Barauskas; 
S3: J. B. žekai, S. L. Malinauskai; po 
S2: Stanaitis, R. Kutklenė, E. Liorma- 
nienė, M. Zabulionis, Kundrotienė. V. 
Jankus. A. Ptcinys. Visiems aukoto- 

■ jams skautiškas ačiū.

Padėka
Toronto skaučių “Šatrijos” tunto jū- 

' m skaučių “Vandenės” laivas reiškia 
i nuoširdžią skautišką padėką:

Moterą šalpos Grupei “Daina” už 
malonų sutikima užleisti šv. Jono Kr. 
par. sale “Vandenės” laivo sureng- 
tiems šokiams. Už tai mieloms dainie- 

■ tems liekame visados dėkingos.
Čikagos jūrų skautijos vadovams- 

ėms už moralinę paramą, suteiktą jų 
atsilankymu Toronte ir Seserijos jūrų 
skaučių skyriaus vedėjai sktn. D. Lu- 
košiūnaitei. Brolijos jūrų skautų sky
riaus vedėjui j.sktn. E. Vcngianskui ir 
korp. "Gintaras” pirmin. senj. A. Ag
linskui paaukojusiems po $10 paremti 
jūrų skautėms Toronte.

“Vandenės” laivo tėvų-rėmėjų komi
teto nariams p. S. Dabkui ir p. inž. 
Buntinui už jųdviejų nupirktas dova
nas vakaro loterijai.

sv Jono Kr. parapijos klebonui kun. 
P. Ažubaliui už paramą “Vandenes” 
laivui neimant nuomos už salę, panau
dotą jų šokių vakarui. f 1 •

€ Vandenės* jūrų skaučių 
laivo laivininkė R. Kuprevičienė

išduoti sąskaitų savininkus, atbai
dys daugelį tarptautinių kapita
listų. kurie nori išlikti paslapty
je. iš kitos pusės vyriausybės at
stovai bijo, kad kraštui nebūtų 
primetamas praturtėjimas pini
gais tų. kurie buvo persekiojami 
dėl rašės ar tautybės. V. K.

Visus 
buvusius, esamus ir 

būsimus mūsų klijentus 
bei visus bičiulius 

sveikiname 
šv. Kalėdų ir 

ir Naujų Metų proga

I A. J. MORKIS f
& REAL ESTATĖ & MORTGAGE BROKER $
£ 1385 QUEEN STREET WES (prie Lrfnsdownc Ave.) ®
S? Telefonai: LE. 4-8459 ir LE. 4-8450 ffl
$ Namu telefonas BE: 3-5996 ft
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S. JOKŪBAITIS

Visiems savo klijefttains 
draugams bei pažįstamiems 

linksmų ir džiaugsmingų Kalėdų švenčių 
laimingų ir turtingų Naujų 1963 Metų 

nuoširdžiai linki

1064 Bloor St. W. Tel. IE. 4-9286 
(prie Gladstone)

PROGRESS REAL ESTATE LTD
Skaitytojai pasisako ĮTEMPTAS DARBAS 

PRAILGINA AMŽIŲ
.ŠYPSENOS..

Šilti kailiniai

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

stočių, garažu, moteliu, i vairiu bizniu ir t.t.

V. (Vic) BUTRIMAS • i
DĖL INFORMACIJŲ RAŠYKITE: BOX 83 COLLINGWOOD, ONT.

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

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

KOVOS METODAI
Šiandien pasaulyje viena aktualiau

sių problemų yra komuniznAs, kurs 
jau turi užgrobęs apie 40% w&o pasau
lio. Jo žiaurumus praktiškai pergyve
na komunistų užvaldytų bei pavergtų 
kraštų Žmonės. Laisvasis pasaulis ko
munizmo dar gerai nepažįsta. O ir čia 
komunistai stengiasi įsigalėti per įvai
rias organizacijas, įstaigas, instituci
jas, kad ir tuos kraštus jie galėtų pa
siglemžti.

Prieš komunizmą vedama kova glo
baliniu mastu. Pasaulio valdovai kovą 
veda diplomatiniu keliu ir, jei reikia, 
panaudoja ir jėgą. Bet didelių laimėji
mų nematyti. Visi kiti žmonės kovoja 
prieš komunizmą kitu būdu — dvasi
niais ginklais. Bet ar ta kova yra sėk
minga? Nelabai, nes tiek pasaulio val
dovai, tiek eiliniai žmonės dažnu at
veju kovoje su komunizmu panaudoja 
klaidingus kovos metodus. Klaidingų 
kovos metodų panaudojimas ne tik ne
duoda gerų išdavų, bet dažnai esti 
priešingai — dar labiau išugdomas ko
munizmas. Tai mes matome praktiko
je. Juk tik dėl tų klaidingų kovos me
todų panaudojimo jau didelė žmoni
jos dalis pateko komunistų vergijon. 
Tik dėl klaidingų kovos metodų kai- 
kur organizacijose, unijose ir net įstai
gose vis labiau ir labiau įsigali komu
nistai. Kovos metodas yra sprendžia
mas veiksnys, todėl jis turi būti tiks
lus.

Ką šiuo atveju mes matome gyveni
me? Didelės valstybės net papigintai 
parduoda komunistiniams kraštams 
maisto produktus bei kitas prekes, kad 
tuo būdu sustiprintų komunistinių 
kraštų pajėgumą, ypač jų kariuomenę, 
kuri bus panaudota prieš laisvąjį pa
saulį. Panašių dalykų matome ir ma
žesniu mastu. Net antikomunistiniai 
laikraščiai reklamuoja komunistinių 
kraštų prekes, nes už tas reklamas su
mokami pinigai, čia pinigas pastato
mas pirmoje vietoje, o principas — 
antroje.
Jei kalbama, kad su komunistais ne

reikia bendradarbiauti, tai nereikia 
su jais bendradarbiauti visais atvejais.

J. V.

įduoda pilną atsakymą. Mat, izraelitai 
lyra dideli arabų priešai, o tai ir žavi 
į negrus, kurie per daug šimtmečių bu
vo arabų aukos. Esą jie buvo didžiausi 
šio pasaulio vergų pirkliai bei gaudy
tojai.

Kai žydai sumušė arabus 1948 m., 
ir tai pusantro milijono izraelitų prieš 
40 milijonų arabų, net penkių kara
lių vedamus, tai Afrikos negrų entu
ziazmas buvo toks augštas, kad jų va
dai iš visur skubėjo į Palestiną savo 
akimis pamatyti ir atiduoti pagarbos 
žydų tautai.

Ištrėmimas milijono arabų-pabėgė-

Yra bendra nuomonė, kad sun
kus darbas, įtempti nervai, rūky
mas ir gėrimas, o taip pat geras 
apetitas trumpina žmogaus am
žių. Tačiau daugelis žmonių, pa
siekusių pensijos amžių yra dar 
gana aktyvūs ir nerodo didelių 
senatvės pažymių. Šiandien moks
lininkai ir gydytojai tvirtina, kad 
įtemptas darbas padeda išlaikyti 
energiją ir jaunystę.

Winston Churchillis, švęsdamas 
savo 87 gimtadienį traukė eiga-

atskirą individą nuteikia taip, 
kad jis pradeda galvoti, jog jo 
gyvenimas jau praėjęs ir ruošiasi 
mirčiai.

Tas pats dr. Segall rašo, kad 
sunkus darbas nuvargina kūną, 
tačiau poilsis greitai vėl jėgas 
atgaivina. Klaidinga esą manyti, 
kad tie, kurie stengiasi niekada 
nepavargti, sutaupo savo energi
ją ateičiai. Kūne nesą vietos 
energijos atsargoms.

Montrealio un-to profesorius 
dr. H. Selye darė bandymus su 
gyvuliais, įskiepydamas jiems vi
tamino D ir vaistų, turinčių sa
vyje geležies. Duodamos didesnės 
dozos vaistų iš karto prisidėdavo 
prie greitesnio gyvulių pasendini- 
mo, bet mažesni geležies kiekiai 
sulaikydavo senumo žymes. Pa
gal jį, fizinės senatvės žymės at
siranda nuo nelygaus kalciumo 
paskirstymo žmogaus kūne. Jei
gu tai galioja gyvuliams, esą tu
ri tikti ir žmonėms. Dr. Selye ti
ki, kad cheminė medicina gana 
daug ateityje prisidės prie am
žiaus prailginimo.

Garsus smegenų chirurgas dr. 
W. Perfield tvirtina, kad gyveni
mas, kuris reikalauja smegenų 
aktyvumo, ir jausmas, kad žmo- 
S.us ?ra ^ar naudingas ir reika- 

net'ciniškai nės,’didesnę savo gyvenimo dalį;lihgas žymiai prailgina amžių, 
praleidę nervų įtempime ir netu-j Gal ateis laikas, kai 100 metų

lių iš Palestinos, pagal negrus, buvęs rQ gėrė “brandy” lygiai taip 
tik mažas revanšas už jų istorines pat, kaip ir praėjusio karo metu, 
skriaudas juodajai Afrikai. Jei olan-.kada jo pečius slėgė įvairūs rū-I"“'*“ j'j . _

pėsčiai.
Iš Kanados ministerių pirmi

ninkų per paskutinius 50 metų 
beveik visi sulaukė 80 metų. 
Mackenzie King mirė 76 m., Louis 
St. Laurent šiuo metu yra 80 m.

JAV. D. Eisenhoweris yra 71 
metų, H. Trumanas 78 m., buvęs 
prez. Herbert Hoover jau sulau
kė 87 m. Europoje Adenaueris 
dar yra aktyvus turėdamas 86 m., 
o prez. de Gaulle kuria naują Eu
ropą, būdamas 71 m. amžiaus.

Muzikos ir mokslo pasaulyje 
matome tą pati, ką ir politikoje. 
Arturo Toscanini mirė turėdamas

dai per 200 metų irgi vežė Afrikos 
negrus parduoti į vergiją Amerikoj, 
danai bei kiti irgi buvo prikišę na
gus, tai arabai tą darė nuo priešisto
rinių laikų su neaprašomu nuožmumu 
medžiodami “juoduosius gyvulius“ Af
rikoj. Pasak garsiųjų Afrikos tyrinė
tojų Livingstono ir Stanley, arabai 
medžioję negrus kaip laukinius žvė
ris, naktį užpuldami iš pasalų miegan
čius, padegdami negrų kaimus, žudy
dami moteris, vaikus bei senučius, o 
sugautas tinkamas “prekes”, sukaustę 
į geležinius pančius, varydavo ban
dom per džiungles iki Zanzibaro, pa
kraudavo į laivus eksportui į rinką, 
kur ir parduodavo už grašius. Šių die
nų negrai tai prisimena iš savo senių, 
prosenių pąsakojimų. Pagaliau net 39 m.s Albert Einstein sulaukė 
šiandien Saudi Arabijoj, Zanzibare ir 7g m Pavyzdžiu yra daug. 
Sudane, nežiūrint gražių žodžiu, ver-i ’ , . . . .? v
gija tebėra pusiau viešas reikalas. Kyla klausimas, kaip tie zmo-

Arabai to nesivaržo, 1 
“randa” sau pritarimą Aristotelio raš-Į. 
tuose. Ai-Kindi, didysis arabų filoso- rėdami perdaug poilsio, galėjo 
fas, didis matematikas, gydytojas, mu- sulaukti tokio ilgo amžiaus? 
zikas ir psichologas prieš tūkstantį 
metų jiems išvertė Aristotelį, kuris 
vėliau per arabus atėjo ir į Europą. 
Priešingai Platonui, savo mokytojui, 
Aristotelis neatmetė vergijos. “Poli
tikoj” nusakoma, kad protingas šei
mininkas galįs valdyti tamsius, primi
tyvius savo tarnus; iš to naudos galį

Jaunavedžių pora medaus mė
nesio nuvažiavo į didelį miestą.

— Joneli, matai tuos kailinius, 
— rodo jaunoji žmona vitrinoje 
išstatytą minką. — Tai būtų šilta 
tokiuose įsisiautus!

Jonelis: Tikiu, kad būtų šilta, 
nes man vien tik į jų kainą pažiū
rėjus prakaitas išpylė.

Pažadai
— O, brangiausioji, aš dėl ta

vęs ir mirti nesibijočiau!
— Ak, kad tu vis su savo tuš

čiais pažadais!
Atsarga gėdos nedaro

Kunigas: Kodėl tamsta, kai tik 
sumini šėtoną klupteli?

Senesnė moteris: O, mandagu
mas nieko nekainuoja. Pagaliau, 
kas gali žinoti, kaip ten bus po 
mirties?...

Atsargumas — ne gėda
Otto Ed. Hasse, vokiečių fil

mų artistas, vidurnaktyje sėdėjo 
pavargęs restorane ir girkšnojo. 
Jo draugas paklausė, kodėl- jis 
neinąs namo, jeigu atrodo toks 
pavargęs.

— Matai, aš savo tarnams įsa
kiau šauti į kiekvieną, kas norė
tų įeiti į namus prieš 5 vai. ry
to. Manau, kad ir man geriau pa
laukti.

laupyk ir skolinkis
‘ į M x f ' y

Toronto Lietuviu Kredito Kooperatyve 
"PARAMA"
Būstinė: Lietuviu Namai
1129 DUNDAS STREET WEST,
Toronto 3, Ontario. • Telefonas LE. 2-8723.

Už santaupas moka nuo 4% ligi 5%. Už asmenines paskolas ima 
tik 8%. Už paskolas - morgičius — 7%. • Paskolos mirties ir in
validumo atveju apdraustos. • Visų narių gyvybė apdrausta san
taupų dydyje. ‘ —.......------
KASOS VALANDOS: dienos metu nuo 10 vai. iki 1 vai. 30 min. 
kiekvieną dieną, išskyrus šeštadienius ir sekmadienius, o vakare 
nuo 4 vai. 30 min. iki 8 vai. 30 min. tiktai pirmadieniais ir penk
tadieniais.

VALAU FOTELIUS
IR ĮVAIRIUS KILIMUS.

Automatinis eicbiia vaiymas. Sutai
sau iširusius gaius ir pradegintus 
kilimus. ?. KARALIŪNAS.

Skambinkite LE. 34912.

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

Lietuvis savininkas A. Šimonis.
418 BATHURST ST. • WA. 13225

4 . '

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

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

148 WESTMINSTER AVE. Telefonas LE. 2-5191

A. C I 2 I K A S , -
ALFA RADIO & TV

PARDUODAM IR TAISOM TELEVIZIJAS, RADIJAS 
TAISOM ŠALDYTUVUS, KROSNIS, SKALBIMO MAŠINAS 

Tel. LE. 1-6165 • 672 Lansdowne Ave.

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

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

1736/2 DUNDAS ST. W., Toronto
Skambinti kiekvienu laiku LE. 2-7733

TALKA MŪSŲ SPAUDAI
Kas mums belieka išeivijos gyveni

me malonesnio, jei ne lietuviškas 
spausdintas žodis, lietuviškas meno kū
rinys, lietuviška muzika? Gerai kad 
pramokome gyvenamų kraštų kalbą 
ir žinias pagauname anksčiau, negu 
lietuviški laikraščiai, bet dienraščiai 
ar savaitraščiai juk turi daug ko mus 
rišančio, daug žinių iš mūsų gyvenimo. 
Tai veidrodis mūsų išeivijos! Gal tik 
reiktų redakcijoms apie lietuviškumą 
kalbėti skyriais: politikos, meno, kul
tūros, jaunimo, studentų, sportinin
kų ... Atrodo, mūsų redakcijos to 
ir laikosi. O ko mes daugiau trokšta
me iš lietuviškos spaudos? Juk ir “T. 
Ž ” puslapiai visiems yra atviri, tik 
domėkimės ir skatinkime, kad jaunoji 
kartą ją gerbtų.

Spauda ruošia ateities kovotojus ir 
darbuotojus. Todėl nepagailėkime ke
leto dolerių ir pasikvieskime kad ir 
tokį turiningą ir labai aktualų savait
raštį “Tėviškės žiburiai”!

Bal. Brazdžionis
IZRAELITAI IR AFRIKA

Afrikoj dygsta, kaip grybai po lie
taus, naujos valstybės, negrų respub
likos, jau keliolika jų. Reali jėga, net 
kartu sudėjus, nėra didelė, bet dėl 
savo įtakos išplėtimo Rusija, Ameri
ka ir ypač Kinija nesigaili berti mili
jonus kaip į kiaurą maišą, niekuomet 
nepripildomą.

Bet patį didžiausią autoritetą ir mo
ralinę Įtaką tose Afrikos negrų res
publikose, anot vokiečių spaudos ap
dairių korespondentų, turi ne kas ki
tas, kaip Izraelis, naujai atgimstanti 
žydų valstybė, Afrikos pašonėje. Aiš
ku, finansinė izraelitų pagalba neg
rams maža, tik simbolinė, bet žydų 
gydytojai, technikai bei ekonomistai 
mielai, net entuziastingai, Afrikoj pri
imami.

Keista, kodėl taip yra? Arabai yra 
vienintelis žodis, kuris, anot vokiečių,

DUFFERIN RADIO and TV
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

George BEN, B.A. 
ADVOKATAS-NOTARAS 

praneša, kad 
persikėlė 

į naujas patalpas 
1134 DUNDAS ST. W. 

; Toronto 3, Ont.
Telefonas LE. 4-8431
R—..... —....................  ■ ,

Dėmesio namų 
savininkai!

Atlieku įvairius namų vidaus 
bei lauko remontus. Darbas ge
ras. Kaina pigi.

BR. AMBAKAS 
Tel. LE. 7-2815

VS. garage
314 St. Helen's Ave. Tel. LE. 3-0631

Viena gatvė j vakarus nuo Lansdowne, prie Bloor Street West.
VISI MAŠINŲ REMONTO DARBAI LIETUVIAMS ATLIEKAMI
PIGIAU LIETUVIŠKAME V.S. GARAŽE. Sav. V. STRIMAITIS

Automatinė transmisija pigiomis kainomis ir visi kiti taisymo 
dacbai atliekami sąžiningai. DARBAS GARANTUOTAS.
Garažo telefonas LE. 3-0631. Namų telefonas 247-3418

ŠILDYMO KONTRAKTORIUS 
visų Rusių šildymas ir įvairios pompos, 

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

i International 
Driving School

WALDI
' 859 COLLEGE ST.
Telefonas LE. 2-5461

Mokome su standartinėmis, au
tomatinėmis transmisijomis ir 
Volkswagenate.
1 vai. važiavimo Ir teorijos pa
mokos nemokamai.

■ >,V>4įi.iw - . zzz
PIJANINV 
TECHNIKAS
A. BRIČKUS atlieka įvairins pija. 
nini| remonto darbas Ir sn$tygavl> 
mus. Perka ir parduoda naudotus 
pijanlnus. Telefonas EM. 4-8757.

Išpildė nurodymus
Frau Marta Gelheim, gyvenan

ti Miunchene, išvažiuodama ke
lioms dienoms, paliko prie durų 
tokį užrašą tiekėjams:

“Nieko nėra namie. Nepalikite 
nieko”.

Grįžusi rado namus veik visai 
tuščius. Ant durų kabėjo pastaba: 

“Padarėm ką galėjom. Kaiku- 
iock, kadangi jos vyras Alfred į rie poniutės baldai mums buvo 

į persunkus, tad juos palikome”.
Paruošė Pr. Alščnas

bus skaitomas normaliu žmogaus 
amžiumi? V. K.

Gydytojai ir mokslininkai pri
pažįsta, kad paveldėjimas, nors 
turi šiek tiek įtakos, nėra pagrin
dinis veiksnys. Dr. Boyd, pats bū
damas 77 m. amžiaus, savo kny-^ siskyrimą poniai Kathleen Sher-] 
goję “Textbook of Pathology” ra-

Tyla - gera byla?
Anglijoje teismas pripažino iš

būti abiem pusėm, nes žmonės gimstą: įurėdami lengvą gyveni- 898 dienu laikotarpyje su žmona:
nelygūs. Žinoma, čia arabai pasisten- ' os mą augalai, gyvuliai, žmonės, net; kalbėjo tik 2 kartu. 

° civilizacijos pradeda vysti ir iš- 
i miršta. Orchidėjoms ėsą reikia 

didelio skersvėjo, kad žiedai bū- 
Šiandien dėlto žydai, kaip arabų tų gražesni. Kaulai, netekę spau- 

priešai, ir yra negrų augštinami ir dimo. pasidaro purūs. Klimate, 
idealizuojami laisvės kovotojais, ir jei kur temperatūra yra nepastovi ir

gė Aristotelio raštų kaikurias vietas 
(Aristotelis buvo juk logikos tėvas, 
pirmasis jos kūrėjas) suprasti siaurai 
ir labai savanaudiškai. Permainos sovietijoj 

sraigtų pakeitimas
arabu tautos, kaip dabar Egipto dik- svyruojanti, žmonės vra fiziškai Populiaraus savaitraščio “Look 
tatoriai daro planus, užpuls kada Iž- ir stinresni ------- —--
raeli, negrų savanoriai ir visokia pa- iir avasiskai Stipresni. j
rama tuoj pradės plaukti žydams. Be ■

i leidėjas Gardher Cowles, grįžęs iš 
Daugams medikų su dr. Boyd \ kelionės Sovietų Rusijoje, pareiš-i ama piauvo yiuunci tjuame. | —-'-"O----------- ------------------------------ -------, . i

to, negrai turi jau keliolika delegaci-! mintimis sutinka, nors kaikurie va qov Saiun^a išėiusi iš
i, Jungtiniu Taut, organizacijoj, ir dar prideda paveldėjimą.
pagal londoniskĮ "Intells Digest’ uz-j Kanadietis dr. H. N. Segall sa- fi : ir nuo nežmonišku vai ! 
tikrina žydus, kad per tą organizaciją vo studijoje prie dr Bovd tvirti- ir nežmoniškų vai
iie įstengsią visaousiška dinlomatiia vy bluulJuJe U1 • ., . . dvmo metodu Stalino laikais.jie įslenksią visapusis  ka aipminai L“ nimu dar prideda psichologini ' T- . . - ‘ ....... ..
S? nS hp m T; atveji. Siame krašte priverstinis ,Jls^rejęs pasikalbėjimą su ;
ralinis pliusas izraelitams, be to, Iz-:__ .„Unimo Chruščiovu ir padaręs išvada, kad

G. Cowles sako, kad jis ne vie
ną kartą lankęsis Soy. Rusijoj ir 
per paskutini vizitą pastebėjęs 
visą eilę džiugių faktų, lyginant 
juos su ankstyvesniais sovietinio 
gyvenimo faktais, būtent: slapto- 
sios policijos valdžia aiškiai su- 

; silpnėjusi, valdžia decentralizuo- 
Jis turėjęs pasikalbėjimą su N. jasi, pramonės gaminių kokybė

na-sirraukimas i oensiia sulaukus Chruščiovu ir padaręs išvadą, kad žymiai pagerėjusi, kaip ir kokyrt . pasitraukimas i pensiją sulaukus nofs kar>s tar^gov Rusij<)s ir JA, bė žmonių> vadovaujančių stan*
▼ W > • • f • • t • - • • _ •_

raelio pramonei atbundanti Afrika ga- i. _ . ....
lės ilgai būti daug žadančia rinka. 65 m., įvairios apdraudos ir val- 

St. Bijūnas , džios mokamos senatvės pensijos

Revoliucija balsavimo kortelėmis
4 mil. balsų ir daugiau atstovų 
nei praėjusiame parlamente, ta-Į 
čiau turėto vaidmens neatgavo.. 
Daugelis socialistų balsavo už ko
munistus, kad sulaikytų De 
Gaulle. Nustebinti buvo visi, kai 
pralaimėjo tokie buvę partijų šu- į 
lai, kaip Paul Reynaud ir Men-i 
des-France.

Sekantis De Gaulle žingsnis — 
senato reforma. Nėra abejonės, 
kad ir ta reforma greitu laiku bus 

spalio 28 d. balsavimai, kuriais i įvykdyta.
buvo pakeista konstitucija, pagal Vienydamas Prancūziją, De 
kuria prezidentas bus renkamas Gaulle siekia ir Europos vieny- 
visos‘ tautos. bes. kur jam daug padeda V. Vo-

Lapkričio 18 d. buvo renkamas ^ietijos Adenaueiis ii Ekonomi- 
Prancūzijos parlamentas. Rinki- p.® Europos Sąjunga. De Gau le 
mai nustebino net pačius De ap: suvienyt! ^U1°^a' 
Gaulle šalininkus. Senosios parti- j kad kiekviena valstybe bendra- 
jos buvo sutriuškintos, ir De i darbiautU su kita, neprarasdamos 
Gaulle išėjo laimėtoju. j savo suverenumo. V. K.

Besikeičiančių vyriausybių lai
kotarpis pranyko iš Prancūzijos 
politinio gyvenimo. Net po De 
Gaulle mirties ar pasitraukimo jo 
įpėdinis galės tvirtai, pagal da
bartinę konstituciją, kraštą valdy
ti. Senosios tradicinės partijos tu
rės persigrupuoti, kad galėtų su
daryti betkokią opoziciją. Turės 
sumažėti ir jų skaičius.

Komunistai, ikišiol buvusi stip
riausia politinė partija Prancūzi
joje. nebeturi senosios įtakos, j 
Nors jie lapkričio 18 d. surinko.

Revoliucija dažniausia yra su
rišta su ginklais ir kraujo pralie
jimu. Prancūzijoje šiuo metu 
vyksta tyli revoliucija, kurios va
das — 72 metų gen. De Gaulle, 
kečias tradicinį krašto veidą. 
Prancūzijos keitimasis turi įtakos 
netik pačiai Prancūzijai, bet ir 
Europai, Atlanto s-gai ir Š. Ame
rikai.

De Gaulle vykdo reformą pa
laipsniui. Pirmas žingsnis buvo'

Vienydamas Prancūziją. De

bės, kur jam daug padeda V. Vo-

OKULISTAS
S. BROGOWSKI, O.D.

420 Roncesvallcs Avė. (prie How
ard Park Ave.). Telefonai: kabi
neto LE. 1-4251; namų 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.

Lietuvis LAIKRODININKAS
F. B O C II U L I S

71 BEATY AVE. • TORONTO • TEL. LE. 3-5116
Taisau visokių rūšių laikrodžius ir žiedus. Pageidaujantiems paimu ir pri
statau į namus. DARBAS GARANTUOTAS. Taipgi per mane galite nusi
pirkti pigiau laikrodžius, šliūbinius žiedus ir kt.

W. A. LENCKI, 
B.A., L.L.B. 

TEISININKAS — 
ADVOKATAS • NOTARAS

100 ADELAIDE ST. W. 
Rooxi 107 

Telefonus EM. 6-4182
Toronte

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

(pne Dufferin)

Visf rūsių automobilių mechaninis 
remontas. Automatinės transmtsL 
Jos. Darbas sąžiningas ir garantuo-

Sav. Ant. Paškevičiui

LIETUVIO ADVOKATO 
i IŠTAIGA

NEIMAN, BiSSETT
SEGUIN

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

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

J. BARAKAUSKAS

Elektros 
kontraktorius

Visų rūšių elektros 
įrengimai ir pataisymai. 

TeL RO. 7-9947
24 Hamberview Rd., Toronto.

V-bių visada galimas, tačiau jei bioms pramonės įmonėms.
Baltieji Rūmai bus išmintingi ir: Reikia visdėlto pridurti, kad 
jei turėsime kiek laimės, santy- tai neesminiai pasikeitimai. Šo
kiai tarp abiejų kraštų kelerių; vietinė sistema, kaip didžiulė ma- 
ateinančių metų būvyje pagerė- šina, rieda kaip riedėjusi, nežiū- 
sią, ir tai būsiąs visai natūralus rint kelių sraigtų pakeitimo, 
dalykas. Gs.

DR. E. ZUBR1ENĖ 

DANTŲ GYDYTOJA

1577 BLOOR ST. WEST 
(prie Dundas)

Telefonas LE. 2-4108

CR. V. J. MEILUV1ENĖ 
DANTŲ GYDYTOJA 

?62 Ronccsvalles Avė. 
įprie High Park Blvd.) 

Tel. >35-7025
Priima pacientus pagal 

susitarimą.

DR. V. SADAUSKIENE
DANTŲ GYDYTOJA
129 GRENADIER ROAD 

(2-ras namas nuo Roncesvallcs) 
Toronto.

Telefonas LE. 14250
Priėmimo valandos: 9-12 ir 3-8 

vai. vak. (pagal susitarimą).

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

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

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

Gs.

DR. J. MATULIONYTĖ 
DANTŲ GYDYTOJA

1796 BLOOR ST. W. (prie Keele)
Priėmimo valandos: pirmadieniais 
ir trečiadieniais 2-9 vai. vak., ant
radieniais, ketvirtadieniais ir penk
tadieniais 9-5.30 vai. p.p.

Telefonas RO. 6-1372

Kabineto telefonas LE. 4-4451
DR. P. MORRIS 

DANTŲ GYDYTOJAS
Vakarais ir šeštadieniais 

pagal susitarimą.
1082 BLOOR ST. W.. Toronto 4, 

(į rytus nuo Dufferin St.)

Akių specialistas
L. LUNSKY, R.O.

Pritoiko okinius visiems akių defek
tams. Ištiria akių nervus, kurie daž
nai sukelia galvos skaudėjimo ir ner
vingumų. Kolba slavų kalbomis. 
470 COLLEGE ST., Toronto

Telef. WA. 1-3924

Dažai ir sienoms 
vaskas, POpieriS ! ŠEPEČIAI, 
TERPENTINAS

SKY’S PAINT & WALLPAPER 
891 DUNDAS ST. WEST 

Tel. EM. 4-2715, Toronto, Ont.

DRAUDIMAI
NAMŲ, AUTO, VASARVIEČIŲ, KOMERCINIAI, 
ATSAKOMYBES, APIPLĖŠIMO, TRANSPORTO, 
BONDS IR PAN. ----------------

DRAUDIMO IŠTAIGA
AL DŪDA

ATSTOVAUJAMOS 27 DRAUDIMO BEND- 
ROVES. DRAUDIMAI RAŠOMI VISOSE 
KANADOS PROVINCIJOSE. 10*»> NUOLAI- 
DA IMANT DRAUDIMĄ IS VIENOS 
KOMPANIJOS.

24 VAL PATARNAVIMAS

RO. 9-4612
DARBO VALANDOMIS ,

RO. 9-4131
NAMV

RO. 6-7132
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Visi kviečiami Karšta zuikiena
MONTREAL, Que.

i
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5 DIENĄ SAUSIO MĖN. 1963 METŲ, PRISIKĖLIMO SALĖ

*9*

linksma
šokiu muzika

Pradžia
7.30 vai. vak.

TORONTO SAULIŲ PUTVIO KUOPA 
MALONIAI VISUS KVIEČIA ATSILANKYTI 
Į SAUNŲ IR TIKRAI ĮSPŪDINGĄ

NAUJŲJŲ METU SUTIKIMO BALIŲ,
kuris įvyks Orchard Lodge,
KESWICK, ONT.

Dėl bilietu ir platesniu informacijų skambinti A. Artičkoniui, 
tel. RO. 91958 arba J. Zaviui tel. LE. 3-8733.

T. š. Putvio Kuopa

TORONTO Ont
Toronto kronika, studentų ir skautų žinios nukeltos į 12 psl.

šv. Jono Kr. parapijos žinios
— Viešpaties ramybės, kalėdi

nio džiaugsmo ir gražios sėkmės 
1963 metuose kiekvieno lietuvio 
širdžiai!

— Bernelių Mišios Kūčių nak
tį — 12 vai. Pamaldos dienos me
tu: 9.30 ir 11 vai.

— Kviečiama Kūčių dieną, pir
madienį, palaikyti gražiuosius 
mūsų papročius: ruošti tradicinį 
Kūčių stalą be mėsiškų valgių ir 
svaiginamųjų gėrimų. Bernelių 
Mišiose priimantieji Komuniją 
Kūčių vakarą gali valgyti iki 9.30 
v. v. Išpažinčių prieš pamaldas 
klausoma nuo 11 v. vakaro. Ber
nelių Mišiose ir Kalėdų 11 vai. 
pamaldose gieda parapijos cho
ras, o 9.30 vai. ryto — jaunimo 
choras.

<’•— N-. Metų sutikimui, ruošia
mam parapijos salėje, bilietai 
gaunami parapijos knygyne ir pas 
šv. Jono Kr. Pašalpinės dr-jos 
valdybos narius. Bilietų kaina — 
$2.50 nuo asmens. Rezervuota 
2(10 vietų, kurios paskirstytos po 
lįd vietų prie kiekvieno stalo. Bi
lietai paskirstyti pagal staliukus.

— Tikybos pamokos Kalėdų 
atostogų metu nutraukiamos iki 
sausio 13 d.

— Kalėdinių plotkelių Kūčių 
stalui gaunama šį sekmadienį po 
kiekvienų pamaldų parapijos sa
lėje.

— Prieš šventes lankomi ligo
niai namuose, išklausoma išpažin
ties ir teikiama šv. Komunija.

— Praėjusį antradienį iš para
pijos bažnyčios šv. Jono lietuvių 
kapinėse palaidota a.a. Pranciška 
Mičiulevičienė - Mitchell.

— Kalėdų antrą dieną, šv. Ste
pono kankinio šventėje, pamaldos 
8, 9.30 ir 11 vai. Vėlyvųjų pa
maldų metu gieda jaunimo cho
ras. N. Metų dieną — sekmadie
nio tvarką. •

— šį sekmadienį 11 vai. pa
maldose prisimenama a.a. Stasys 
Aušrotas.

— Jaunimo choro repeticijos: 
penktadienį 6 v.v. parapijos salė

je; šeštadienį general, kalėdinės 
eglutės repeticija po lituanistinės 
mokyklos pamokų Prisikėlimo

parapijos salėje. Sekmadienį visi 
scenos dalyviai renkasi grimui į 
Prisikėlimo par. salę 1 vai. p.p., 
choristai-— 3 vai. p.p. Pirmadie
nį — Kūčių dieną visi choristai 
renkasi 10 vai. ryto į šv. Jono Kr. 
parapijos salę kalėdinių giesmių 
paskutiniajai repeticijai. Dalyva
vimas būtinas.

Liet, evang. liuteronų parapi
jos Kūčių vakarinės pamaldos 
įvyks pirmadienį, gruodžio 24 d., 
6.30 v.v. Alhambros United 
bažnyčioje, 1573 Bloor St. West. 
Giedos parapijos choras ir padek
lamuos vaikučiai. Maloniai kvie
čiame visus gausiai dalyvauti pa
maldose. Taryba

Klaipėdos sukilimo
40 m. sukakčiai paminėti kruopš
čiai ruošiamasi. Praeitą penkta
dienį KLB Toronto apylinkės, M. 
Liet. Bičiulių dr-jos Toronto skyr. 
ir M. Liet. Rezistenc. Sąjūdžio 
Toronto skyr. valdybos turėjo po
sėdį ir aptarė minėjimo progra
mą. Tarp kitko, nutarta prašyti 
lietuviškų parapijų klebonus, kad 
bažnyčiose, sausio 13 d. (kai bus 
minėjimas) būtų prisiminta Klai
pėdos kr. sukilimas; kviesti visus 
už Lietuvą kovojusių pajėgų at
stovus, kaip karius - savanorius, 
šaulius, dalyvauti iškilmingame 
minėjime su vėliavomis.

L. Tamošauskas
Religinis koncertas 

rengtas Toronto lietuvių Caritas 
labdaros būrelio šv. Jono Kr. baž
nyčioje buvo turiningas savo 
programa ir jos išpildytojais. Da
lyvavo: šv. Jono Kr. par. jauni
mo choras, vad. kun. B. Pacevi
čiaus, suaugusių choras, vad. 
muz. St. Gailevičiaus, sol. V. žie- 
melytė, sol. V. Verikaitis, smuik. 
Stp. Kairys. Iš lietuvių kompozi
torių kūriniu buvo išpildyta — 
M. Petrausko “Gloria” ir “Sku
binkit piemenys”, J. švedo “Bet
lėjaus prakartėlėj”; ir nelietuvių 
— Humee, Gounod, Beethoveno, 
Adamsono, Čaikovskio, Dworak, 
Haendelio. Koncerto išpildytojai 
įdėjo daug sielos, nors klausyto
jų šį kartą galėjo būti žymiai dau
giau. Bv.

Sandėlio kainomis jūs gausite estų krautuvėje:
• Didelis pasirinkimas moderniškiausių servizų pietums ir kavai.
• Puikūs kristalai ir porcelanas iš Vokietijos ir Čekoslovakijos.
• Įvairios naujausios mados skandinaviškos lempos.
• Didelis pasirinkimas sidabrinių papuošalų/ odos išdirbinių ir 

kitko, importuotu tiesiai iš Vokietijos ir Japonijos.

VIKING IMPORTS
1022 BLOOR STREET West • Toronto • Tel. LE. 5-9152

Prisikėlimo parapijos žinios
— Šv. Kalėdų ir N. Metų proga 

nuoširdžiai sveikiname visus pa
rapijiečius ir parapijos bei vie
nuolyno geradarius - rėmėjus, lin- Į 
kėdami gausių Kūdikėlio Jėzaus 
malonių ir palaimos 1963 me
tams.

— Pirmosios Komunijos ir ti
kybos pamokos nutraukiamos per, 
šventes. Prasidės sausio 13 d.

— Kalėdinių plotkelių galima 
gauti klebonijoje ir sekmadienį 
bažnyčios prieangyje.

.— šį šeštadienį, 8 v. r. laiko
mos šv. Mišios už a.a. Tėvą Mo-; 
dėstą. Mišias užprašė Gyvojo Ro
žinio narės.

— Parapijos choro repeticijos' 
— šį šeštadienį ir ketvirtadienį 
7.30 v.v. Abi repeticijos bendros; 
visi choristai prašomi atsilankyti. 
Sekančios repeticijos bus tik po 
N. Metų sausio 3d.

— Vaikų choro repeticijos: 
sekmadienį, gruodžio 23 d., 2.30 
vai. p.p. prie vargonų. Kalėdų 
atostogų metu repeticijos bus 
gruodžio 27, 28 ir 31 d. rytais 10 
vai. muzikos studijoje. Gruodžio 
31 d. jaunieji choristai turės vai
šes su programa ir filmais.

— Tradicinis kalėdinės muzi
kos koncertas bus Kūčių naktį 11 
vai., prieš Bernelių Mišias. Kūčių 
dieną išpažintys bus klausomos 
per visas Mišias rytą 7, 7.30, 8 v. 
ir vakare nuo 11 vai.

— Pamaldos Kalėdų I dieną 
bus įprasta sekmadienio tvarka: 
8, 9, 10, 11 ir 11.30 vai. salėje. 
Kalėdų naktį Mišios bus laikomos 
ir salėje.

— Antrą Kalėdų dieną šv. Mi
šios — 7, 7.30, 8 ir 9 vai.

— Naujų Metų dieną pamaldos 
įprasta sekmadienio tvarka: 8, 9, 
10, 11 ir 12.15 vai. bažnyčioje. 
Salėje N. Metų dieną Mišių ne
bus.

— Kalėdojimas: tarp Kalėdų ir 
N. Metų bus lankomi tie, su ku
riais bus iš anksto susitarta. Tarp 
N. Metų ir Trijų Karalių lankysi
me Indian Road.

— Jaunimo šokiai pradedami 
antrą Kalėdų dieną 7.30 v.v; mu
zikos studijoje.

Linkėdami linksmų ir nuotai
kingų švenčių kviečiame būti sai
kingais vaišėse ir atsargiais prie 
automobilio vairo.

Liet, radijo programa “Tėvy
nės prisiminimai”, vedama J. R. . 
Simanavičiaus, rengia N. Metų i 
sutikimą gruodžio 31 d. Prisikė
limo salėje. Pradžia 8 v.v., pabai
ga — 2 v. nakties. Gros Danubib 
orkestras. Kaina — $5 asmeniui, 
įskaitant viską, bet išskiriant gė- , 
ralus, gaunamus bufete norma
liom kainom. Bilietai gaunami 
“Dainos” krautuvėje 974 College 
St., tel. LE. 4-1274. Visi laukia
mi. “T. prisiminimai”

J. Matulionis, gydytojo pata
riamas, išvyko į šv. Juozapo ligo
ninę patikrinti sveikatos.

Yra butas ir darbas vienai šei
mai grybų ūkyje netoli Toronto. 
Teirautis per Fel. Jonyną tel. PR. 
3-5052.
Kas važiuotų per Kalėdas ar Naujus 
Metus į Čikagą ir turėtų vietos vienam 
asmeniui, prašomas paskambinti tel. 
LE. 5-3994.

Išnuomojamas butas iš 2 kambarių ir 
virtuvės I a. Atskiras įėjimas. Virtuvė 
apstatyta. Sunnyside Ave. Tel. CL. 
9-0681.

GRANDIOZINIS IR LINKSMAS

Nauju Metu

SUTIKIMAS I
ruošiamas Lietuvių Namuose

kur susitiks visi Toronto lietuviai ir 
palydės senus metus praeitin.

Visi maloniai kviečiami
atsilankyti.

Pradžia 8 v.v. Įėjimas $4.00.
Puikus bufetas. “Verslo” Sąjunga

Mokyklos Kalėdų eglutė
ši sekmadieni, gruodžio 23 d, 

4 vai. p.p. Prisikėlimo salėje ren
giama Toronto šeštad. liet, mo
kyklos eglutė. Programoje: kun. 
B. Pacevičiaus 1 v. scenos vaizde
lis “Paslapčių naktis”, kuri vai
dins m-los mokiniai. Iš Lietuvos 
atvykęs Kalėdų senelis mokyklini 
ir priešmokyklini jaunimą, atsi
lankiusi i eglutės iškilmę, apdo
vanos kalėdinėmis dovanėlėmis. 
Kalėdų eglutę ruošia mokinių tė
vų komitetas.

ANGLŲ KALBOS KURSUS nauj. 
kanadiečiams, norintiems pasitobulin
ti, rengia Toronto švietimo vadyba 
Kent Senior mokykloje (Dufferin gt. 
į pietus nuo Bloor gt.). Registracija 
1963 m. sausio 8 d.; kursų pradžia — 
sausio 10 d. Pamokos — antradieniais 
ir ketvirtadieniais 7.30 - 9.30 v.v. Mo
kestis — $2.50 už 3 mėn. Grupės: I — 
laiškų bei rašinių rašymas su pasikal
bėjimais; II — komercinė anglų k. ir 
pasikalbėjimai vyrams; III — kasdie
ninė anglų k. moterims; IV — specia
lus kursas n. kanadiečiams, galintiems 
stoti į un-tą, bet permažai mokantiems 
anglų kalbos. Informacijai: R. S. Kirk 
WA. 1-9011 nuo 9 iki 9.30 ryto.

KALĖDINĖS MUZIKOS 
KONCERTAS
Toronto Prisikėlimo par. baž

nyčioje kas metai naktį prieš Ber
nelių Mišias rengiamas kalėdinės 
muzikos koncertas. Pagrindinę 
šio koncerto dalį sudaro vargonų 
muzika, kurią atlieka kun. Br. 
Jurkšas. šiais metais koncerto 
programa ypač nuotaikinga ir iš
imtinai kalėdinė: J. S. Bacho Ka
lėdų kantatos “Uns ist ein Kind 
geboren” uvertiūra; R. Baretto 
“Kalėdų aukojimas”; A. Guilmąn- 
to “Chant du Roi Renė”. Vokali
nę dalį atliks sol. J. Liustikaitė, 
tarp kitko, išpildydama naują ka
lėdinę giesmę.-parašytą muz. kun. 
Br. Jurkšo. Smuiko partiją atliks 
S. Kairys, išpildydamas T. Du
bois “NtJėl” ir T. Šalome “Pieme
nėliai”. Užbaigai trio: balsui, 
smuikui ir vargonams, Fr. Abt 
“Betlėjaus prakartėlė”.

Koncerto pradžia 11 vai. nak
ties prieš Bernelių Mišias. Garsin
tuvų sistema koncertas bus per
duodamas į salę. Per Bernelių 
Mišias giedos Prisikėlimo parap. 
choras. Pr.

408 Roncesvalles Avė. Tel. LE. 5-1944
kampas Howard Park

PIGIAI PARDUODAMOS naujos 2 
miegamos sofos ir 2 foteliai. Tel. WA. 
2-7981. Namų AM. 1-0537.

Margis Drug Store
JOHN V. MARGIS, Phm.B.

Dr. J. URBAITIS
Chirurgas ir gydytojas

1796 BLOOR ST. W.
Tel. RO. 6-6791

Cigarečių kartonas __2&š5- už ’3.09
Jei jums reikia vaistų pagal receptus ar kitų kasdieninio reikalingumo daik
tų, 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 devynerlos, ramu
nėlės, zubražolė, “C" termometrai ir kt. Kas nori pigiai pirkti įvairius FOTO 
APARATUS arba filmų aparatus — ROLEX, KEYSTONE-BELL, HOWELL 

ir kL, juos gali gauti pas mus su 25% NUOLAIDA.
GREITAS MOTORIZUOTAS PRISTATYMAS NEMOKAMAI VISĄ D’FNĄ 

NESIVARŽYKITE PASKAMBINTI TEL. LE. 5-1944.

Nuo gruodžio 19 iki sausio 14 

išvyko atostogų 
Kabinetas tuo metu uždarytas.

MARGIS DRUG STORE 
Moteriškos kojinės

Lietuviška balduv
dirbtuvė

Daromi nauji minkšti baldai ir ap
traukiami seni pigia kaina; P. Lu
bys. Tel. WA. 2-7981. Namų AM. 
1-0537.

Orkestras
"HAPPY TRIO"

visokiems parengimams. Patyręs ves
tuvėse groti. Nuo Švenčionių krašto. 
Prieškarinės dainelės ir šokiai, taip 
pat modernūs šokiai. Nebrangus. Tel. 
LE. 5-0466, A. Zaramba.

Aušros Vartų parapijos žinios 
' — Kalėdų naktį šalia įprastų 
Bernelių Mišių mūsų bažnyčioje 
turėsime Mišias tuo pačiu metu 
ir parapijos salėje, kadangi skai
čius norinčių dalyvauti šiose pa
maldose bažnyčioje netelpa.

— Plotkelių visada galima gau
ti parapijos klebonijoje, 1465 De 
?eve, Montreal 20.

— Eglutė Montrealio vaiku
čiams — sausio 6 d., 3 vai. p.p. 
AV salėje. Ruošia tėvų komitetas.

— Džiaugiamės katalikių mote
rų dr-jos iniciatyva suorganizavus 
pirmąsias uždaras rekolekcijas 
Monlrealio moterims.

— AV didysis komitetas nuta
pė n ošti tradicinį bazarą 1963 m. 
<ovo 23 ir 24 d. Komiteto nariai 
>rašo visus parapijiečius jau da- 
)ar atkreipti savo lankomų krau- 
uvių savininkų dėmesį, kad jie 
•ari. oštų tinkamą dovanėlę šiam 
»arapijos parengimui.

— Rinkliava per Marijos šven
te ir užpraeitą sekmadieni — 
?350,42.

— Toronto choristai — mūsų 
svečiai grįžo į namus laimingai ir 

; gražioje nuotaikoje. Savo kelione 
i Montreal! choristai ir vadovas 
labai patenkinti ir dėkoja už ma
lonią globą.

šv. Kazimiero parapijos žinios
— Prieš Kalėdas išpažinči t bus 

klausoma: šeštadienį, sekmadienį 
r pirmadienį nuo 7 vai. vakaro.

— Kalėdų šventėje bus svečias 
lietuvis pranciškonas Tėvas T. 
Garbukas.

— Bernelių Mišios bus 12 vai. 
nakties, o Kalėdų dieną — Mišios 
kaip sekmadienį: 9, 10, 11 vai.

— Gruodžio 23 d., šį sekmadie
nį, šaukiamas parapijos komiteto 
posėdis; bus renkamas naujas ko
miteto narys.

— Gruodžio 15 d. buvusiam šv. 
Kazimiero parapijos ilgamečiųi 
klebonui kun. J. Bobinui parapi
jos salėje buvo suruoštos išleistu
vės. Dalyvavo apie 300 asmenų.

— Praeitą sekmadienį įvyko 
jaunimo susirinkimas; buvo dis
kutuojamas tolimesnis veikimo 
planas. E. N.

Lietuvos kariuomenės atkūri
mo 44 m. sukaktis Montrealyje 
buvo paminėta gruodžio 16 d. Iš
kilmingas pamaldas AV bažnyčio
je atlaikė T. S. Kulbis, SJ, daly
vaujant ir vėliavoms, o dienai pri
taikytą turiningą pamokslą pasa
kė Toronto Prisikėlimo parap. 
klebonas Tėvas Placidas, OFM. 
A V parap. salėje įvyko minėji
mas, kurį atidarė J. Adomaitis 
trumpu įžangos žodžiu, pakvies
damas parapijos chorą sugiedoti 
“Kovoj jūs jau žuvot...” P. Ru- 
dinskas savo kalboj gvildeno be
sikeičiantį kariuomenių vaidmenį 
šių dienų pasaulyje.

Meninėje programoje gražiai 
pasirodė sol; G. čapkauskienė, 
aktorė Br. Malaiškienė ir AV pa- 
ran. choras, vad. muz. A. Ambro- 
zaičio. Po programos — vaišės.

Minėjimas sutraukė apie 100 
žmonių ir reikia jį laikyti gerai 
nusisekusiu. Minėjimą ruošė liet 
kariu veteranu s-ga “Ramovė”, 
kūrėju-savanorhj s-ga ir Šaulių 
s-gos Mindaugo kuopa. Pr.R.

rodos, palengvėjo ir dalyvės 
džiaugėsi galėjusios pasisemti per 
tą trumpą laiką tiek daug dvasi
nės ramybės. Prie šios nuotaikos 
prisidėjo ir nepaprastai nuoširdi 
prancūzių globa, vienuolyno ra
mybė ir galbūt atitrūkimas nuo 
kasdienių rūpesčių. Dalyvavusios 
tikrai lieka dėkingos rekol. ved. 
Tėv. Pla idui, nuoširdžiosioms 
seselėms ir dr-jos valdybai, ypač 
Ir. Lukoše vičienei, suorganizavu
siai pirmą kartą Montrealyje to
kias dvasinio susikaupimo dienas. 
Rekolekcijose dalyvavo 20 mote
rų, gera Galis ne narių, daugiau
sia iš jtunųjų moterų tarpo. 
Džiaugian.ės ir laukiame, kad jos 
taptų mūsą dr-jos narėmis. Kartu 
apgailestaūjam, kad dalis narių 
nerado galimybės šia reta proga 
pasinaudo i. Neabejotina, kad ki
tą kartą dalyvių skaičius bus di
desnis.

LK Moterų dr-jos metinė šven
tė buvo užbaigta pr. sekmad. 11 
v: 1. AV bažnyčioje pamaldomis, 
b. ndra m.rių Komunija ir agape, 
šventė buvo pradėta savaite anks- 
či iu Toronto Prisikėlimo parap. 
choro koncertu ir sujungta su sa
vaitgalio uždarom rekolekcijom. 
Ąpanės metu katalikes moteris 
sveikino seimelio prezid. pirm. J. 
ši nčiulis ateitininku — dr. V. 
Giriūnienė ir skaučių Neringos 
u:ito — dr. I. Gražytė. Palinkėta 

moterims ir toliau sėkmingai 
dirbti mūsų kolonijoje.

Po sveikinimų kalbėjęs Tėvas 
Placidas, OFM, sveikino KLK Mo
te rų dr-jos centro v-bos ir Prisi- 
k •limo parap. skyriaus vardu, ra
gindamas moteris nestokoti mei
lės ir dirbti savo artimui iki sa
vos atsižadėjimo, nejieškant atpil
do. Tėvui Placidui uždarų reko
lekcijų dalyviu vardu padėkojo 
v-bos ižd. Ir. Lukoševičienė;,esą 
jis davė gražių minčių saves ir 
artimųjų ugdymui, suteikė daug 
dvasinio stiprumo, kuris ilgai pa
siliks dalyvavusiu sąmonėje. Dr- 
jos ir rekolekcijų dalyvių vardu 
Tėvui Placidui įteikta kukli do
vanėlė.

Užbaigiant agane. v-bos nirm. 
G. Kudžmienė dor karta nadėknm 
rekolekcijų vedėjui, visiems svei
kinusiems ir šventėje dalyvavu
sioms narėms bei svečiams.

J. Aks'ino, pr. vasarą mirusio 
mums v sierns gerai pažįstamo 
dailininko ir aktoriaus atminimui, 
“Aidų” lapkričio nr. jaudinančiai 
gražiai rašo A. V. Jonynas.

A. Z.
Nekilnojamo turto paskolų už

sakymai “Lito” banke ateinan
tiems meams jau pasiekė $160. 
000. Kas numato ateinančiais me
tais imti tokias paskolas iš “Li
to”, geriau teužsirašo iš anksto, 
nes jos bus duodamos užsakymų 
eile. Užsiregistravus nėra prievo
lės imti, jeimi nebėra reikalo. 
Nuo ateinančių metų pradžios 
“Litas” duoda nekiln. turto pa
skolas iš 6’/2%.

“Litas’ auga. — Per pirmąją 
gruodžio mėn. pusę gauta virš 
$35.000 indėlių ir išduota apie 
$25.000 paskolų; įstojo 14 naujų 
nariu. P. R.

GERIAUSIA PROGA LIETUVIAMS ĮSIGYTI
modernius Hi-Fi Stereo kabinetus

PRIEŠKALĖDINIAME SEZONE MES IŠPARDUODAME

SANDĖLIO KAINOMIS
savos gatnybos ir vokiškus muzikos kabinetus, su labai geromis FM, AM,
SW radijo ęhassi ir naujausiais automatiniais TELEFUNKEN patefonais. 

Mūsų indėlis atidarytas kasdien nuo 9 vai. ryto ligi 6 vai. vakaro.

Canadian Hi-Fi Distributing Co. Ltd.
249 DUFFERIN STREET, Toronto, Ont. TEL. LE. 3-9421

CHINAWARE IMPORT
Labai puikūs kavai ir pietums servizai, kristalai, keramikos vazos 
gėlėms, nefūdyjančio plieno virtuvės reikmenys, sidabras ir įvairūs 
kiti dalykai dovanoms. Importuoti tiesiai iš Vokietijos ir Japonijos.
Detaliai parduodami “Daina Variety Store”, 974 College St., Toronto.

511 KING ST. W., TORONTO, ONT.
Atidaryta nuo 10 vai, iki 4 vai, p.p., šeštadieniais—10 • 2 vai, p.p.
Telefonas EM. 4 9627, po darbo — BA. 1-2433.

Estonian Import Co., M. Blauhut

1212 Dundas St. W. Tel. LE. 2-9547 
J. BERZINSKAS 

Užsakymai priimami ir paštu.30 DEWSON ST„ TORONTO 
Telefonas LE. 4-1403

BALTIC MOVERS
Balda pervežimas Toronte Ir tolimomis 
distanrijomis. Visas vežamas tartas ap
draustas. Važiuojam kas savaite | 
Montrealį. Londoną, Windsor*, Hamil
toną. North Bay. Sudburi ir kitur.

t

I nepamirškite užsukti lletuvlškon dovaną, 
guvenirą ir Įvairią reikmenų krautuvei!

I

Uždaros rekolekcijos, rengtos 
katalikių moterų dr-jos, įvyko pr. 
penktadienį ir šeštadienį prancū
zų seserų vienuolyne. Rekolekci
jas vedė Toronto Prisikėlimo na- 
rap. kleb. Tėvas Placidas, OFM.

Pamokslininko gyvenimiškai 
sprendžiamos neretai sunkios 
kasdieninės moterų problemos,

DISTRICT ESTATE BROKERS 
Nariai Montrealio Real Estate Board 
3907 Rosemont Blvd. Tel. 722-2472 
Namai, žemė, draudimas, paskolos. 
Įėjus į dešimtuosius darbo metus 
reiškiame nuoširdžią padėką mūsų 
klijentams ir visiems padėjusioms 
ir prisidėjusioms išeiti į prekybinį 
gyvenimą.

Su pagarba
P . A D A M O N I S

Taupyk ir skolinkis savo
KREDITO KOOPERATYVE "LITAS"

SANTAUPOS PILNAI APDRAUSTOS. PASKOLOS LENGVAI 
IR GREITAI DUODAMOS BETKOKIAM GERAM TIKSLUI.

BANKAS VEIKIA: sekmadieniais nuo 10.30—1 vai. p.p. Aušros Vartų pa
rapijos salėje. Šiokiadieniais: 1451 Crawford Bridge Ave., Verdun: pirma
dieniais nuo 10—12 vai. ir nuo 7—8 vai. v.; trečiadieniais ir penktadieniais 
nuo 7—8 vai. vak. 3907 Rosemont Blvd. (West of Pie IX): trečiadieniais ir 
penktadieniais nuo 3—8 vai. ir šeštadieniais nuo 10—12 vai.
PASKOLŲ REIKALAIS kreiptis pas ved. padėjėją P. Rudinską Rosemonte 
darbo valandomis tel. RA 2-2472, kitu laiku — tel. HU. 1-2957.
Pirm. J. BERNOTAS, UN. 6-2065 • Ved. D. JURKUS, PO. 74280

ŠV. KALĖDŲ IR NAUJŲ METŲ PROGA 
SVEIKINU VISUS KLIJENTUS, 
DRAUGUS IR PAŽĮSTAMUS

AL GARBE N S 
Real Estate

Kanados, Ontario ir Toronto Real Estate Boards narys.
1611 BLOOR ST. W. TORONTO, ONT

Telefonai:
LE. 6-2738, LE. 6-2664, vakarais — HU. 9-1543




