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SVEIKI, SULAUKĖ. ŠVENTU KALĖDŲ IR NAUJU. ME1UJ

Atnaujinta viltis ir sustiprintas ryžtas teskatina visus i Lietuvos laisvės Bet

Dangaus ir žemesįyiltys
DR. TOMAS ŽIŪRAITIS, O.P.

Kiekviena tauraus gyvenimo viltis yra tartum žvaigždė paly
dovė j tikslą. Juo tauresnis tikslas, juo skaidresnių vilčių yra ly
dimas. Kai jos tampa tikrove, tada ne viltimis, bet meile gyvena
ma, kuri ne sau liepsnoja, kaip aukuras ne sau aplinkui šviesą 
lieja... Tobuliausias dangaus ir žemės vilčių Aukuras yra įsikū
nijusi Meilė, savo Šviesa ir Tiesa įsižiebusi aną tyliąją naktį... 
Tai amžinosios palaimos — Kristaus, tikrojo Dievo ir Žmogaus 
žygis didesnei Dievo garbei, geros valios žmogaus išganymui. Išga
nytojas įžengė į tragiškos nedalios istoriją kaip Tas, kuris “nenu
lauš palinkusios nendrės ir neužpūs rusenančio dagčio” (Iz. 42,3). 
“Kiekvienas gyvenimo dagtis, net labiausiai smilkstąs, Jam buvo 
brangus: Jis neužpūtė, bet ji pakėlė, atitiesė, jo suodis nuvalė ir 
leido jam žibėti pasaulyje. Asmens vertė Kristui buvo begalinė” 
(Dr. A. Maceina).

Visiems tada užteko geros valios, laukiant Teisingojo, bet 
vėliau nevisiems užteko tos valios Jo sulaukus. Tamsybės — pik
tos valios žmonės Jo nepriėmė. Tikroji “Garbė Dievui augštybėse 
ir žemėje ramybė geros valios žmonėms” (Luk. 2,14) daug kur 
tebeskęsta tamsybėse. Tamsa ne visur išsisklaidė ir sklaidosi svar
biausia dėlto, kad nenorima suprasti tikrosios Jo Karalystės že
mėje, kuri yra ne tautinė, bet anttautinė, kad visos tautos būtų 
išganytos. Jo Karalystės misija yra pilnutinio gyvenimo misija'. 
Dievas tapo žmogumi, kad žmogus būtų sudievintas, vis labiau iš
ryškintų savyje Jo paveikslą, panašumą, atsiduotų Kūrėjo valiai. 
Taigi, pilnutinio gyvenimo prasmė gali būti pažinta, atpažinta ir 
Įgyvendinta tik Dievo ir žmogaus Karalystės dvasioje, jos švie
soje ir Tiesoje.

. Šioje dvasioje ryškės.kikrnjt p^enm^žAft^us Ir
pačios žmonijos sai^tykjL^ra^mė bfei tikslas, žinome, kad pirmojo 
žmonijos tėvof Adomo Asmenyje atitolo nuo paties Kūrėjo ne tik 
jis vienas, bet per ji ir jame atsiskyrė ir visa žmonių giminė. 
Kristaus asmenyje, Jo Įsikūnijime nuo gyvenimo pilnaties atito
lusi žmonija buvo jai grąžinta. Tokiu būdu žmonija vėl tapo Įsi
kūnijime kaip vienas vienintelis žmogus, turis individualų ir vi
suotini pašaukimą.

Kūrėjo plane žmogus, kaip visuomeninė būtis, reiškia kur 
kas daugiau, tobuliau, negu tai buvo galima Įvykdyti atskiro žmo
gaus asmenyje, jo gyvenime. Išvada be žodžių siūlosi, kad kiek
vienas žmogus yra pašauktas gyventi ne tik savo, bet ir artimo, 
visos žmonijos našesnei gerovei. Atskiro žmogaus laimėjimai ar 
pralaimėjimai, jo skausmo bei džiaugsmo ašaros liečia ne tik jo 
vieno asmenį, bet gyvybiškai paliečia ir visą žmoniją.

Mūsų kankinių ir Šviesos bei Tiesos knygnešių, kryžių tauta 
yra viena' tų kilniųjų, kurios neviliojo betkokios tamsybės' ir ne
suvilios. Kiekvienoje tautoje yra negerovių, netrūksta jų ir pas 
mus, ypač tremties nedalioj... Negerovių, net išdavikiško pra
sikaltimo, pasitaikė apaštalų tarpe. Vienas iš jų taip giliai tam
sybėse nuklydo, kad vietoj gyvenimo pilnatvės pasirinko kartu
ves ... O apaštalų tada buvo ne šimtai, tūkstančiai ar milijonai, 
bet tik dvylika. Tačiau apaštalai dėlto, savaime aišku, neužsitar
navo “tamsos sūnų” vardo. Panašiai yra ir su. mūsų atgimiman 
besiveržiančia tauta, kur jos sūnūs ar dukros bebūtų: pavergtais 
savo krašte, išeiviais svetimojoje ar kankiniais Sibiro taigose.

Nors atrodytų, kad visur pasaulyje naktis viešpatauja, kad ap
linkui tik tamsa ir klasta — mes ir toliau Įsikūnijusio ir Užgi
musio dvasia bei malone gyvensime, progresuosime, kur mes be
būtume! Pikto laimėjimas visada yra sezoninis, laikinis. Visuotinė 
ir galutinė pergalė priklauso Gėriui, geros valios žmonėms. Tos 
pergalės šaknys keroja Dievo ir Žmogaus Įsikūnijime, kaip Gy
venimo Pilnybėje, kurios jokios jėgos nesunaikins. Tai dangaus 
ir žemės viltys, jų prasmė visur ir visada, ypač atominio amžiaus 
tremties nedalioj: Palaimintoji Šviesa ir Tiesa mūsų žingsnius 
telydi. Vardan tos pilnutinio gyvenimo tiesos ir pačios Lietuvos 
vienybė težydi.

Neseniai atvykusi iš Lietuvos:

Siuskit tūkstančius laiškų!
Papasakosiu kaip Lietuvoje 

sovietų okupacijos laikais buvo 
švenčiama Kristaus užgimimo 
šventė. 1945 m. Klaipėdoje gruo
džio 24 d., Kūčių dieną, ypatin
gai buvo sunku su maistu. Aš pri
simenu, kokia laimė buvo kad 
Klaipėdos žvejys sugebėjo pagau
ti žuvelę ir ją prie rankos staibio 
pririšęs atnešė rankovėje, taip 
kad pikti priešai Kūčių išvakarė
se nepastebėjo. Mano šeimoje 
jau buvo šventiška nuotaika.

Žmonės visi jieškojo ir norėjo 
švenčių, kaip ir visada, bet mies
to valdžia kitaip nukreipė: vi
siems įsakė dirbti net su grasini
mu, kad iš darbo išmes tuos, ku
rie neateis.

Mokyklos įsakė visiems vai
kams būtinai susirinkti taip pat 
su grasinimu, jei kas neateis, bus 
iš mokyklos pašalintas. Beveik 
visi mokyklos vaikai susirgo ir 
negalėjo lankyti mokyklos. Dar
bininkai taip pat sirgo.

Nors baisi persekiojimo nelai-

;las. žinome, kad pirmojo 

mė siautėjo 1945 m., bet žmonių 
šimtai susirinko nakties 12 vai. Į 
mažytę bažnytėlę. Gruodžio 25 d. 
Bernelių Mišios pusę pirmos nak
ties. Kunigas pasakė pamokslą 
suspausta širdimi ir priminė, kad 
skaudžią karo nelaimę ir kad val
džia nutarusi, jog šiandieną rei
kia dirbti.

Išaušo rytas— gruodžio 25 d., 
šv. Kalėdos. Klaipėda — kaip iš
miręs miestas, niekas niekur nesi
rodo. Tik raudonarmiečiai subil
dėjo į griuvėsius su mašinomis. 
Pradėjo versti išdegusių namų 
sienas ir atrinkti geresnes plytas. 
Taip praėjo Kalėdų diena. Aš pro 
langą mačiau, kaip rusų kareivis 
šluostė prakaitą, priverstas sun
kiai dirbti Kalėdų dieną.

Aš 15 metų kovojau su bedie
viais. Sunku buvo, ypač su gausia 
šeima. Visur reikėjo atsargumo, 
sugebėjimo, kaip apginti vaikus 
nuo bedievių, diktatorių. Ir turiu 
ačiū Dievui sakyti, jog mano rū- 

(Naketta i 9 pri.)

“Anomis dienomis atsitiko, kad išėjo ciesoriaus Augusto paliepi
mas surašyti visą pasauli. Tas pirmas surašymas buvo padarytas Sirijos 
valdovo Kvirino. Ir visi ėjo Įsirašydinti, kiekvienas i savoi miestą. Tai 
ir Juozapas, kadangi jis buvo iŠ Dovido namų ir giminės, ėjo iš Galilė
jos, iš Nazareto miesto, į Judėją, Į Dovido miestą, kurs vadinamas 
Betlėjum, kad Įsirašydintų drauge su pažadėta moterimi Marija, kuri 
buvo nėščia”.

T. PRAT. S.J.

Gražus mitas? -?
Šis šv. Luko evangelijos teks

tas ilgą laiką yra buvęs raciona
listų kritikos taikiniu. Vienu me
tu jie net sakė, kad Augusto įsa
kymas surašyti visą pasaulį yra 
buvęs ne kas kita kaip gražus mi
tas. O jeigu toks paliepimas esą 
ir būtų buvęs, tai jis negalėjęs 
liesti tokio laisvo krašto, kokiuo 
yra buvusi Erodo laikų Palestina. 
Juoba, kad toks romėnų surašy
mas pagal jų paprotį neturėjęs 
reikalauti Juozapo, o juo labiau 
Marijos, įsirašydinimo Betlėjuje. 
O, be to, šis tariamas surašymas, 
esą, negalėjęs įvykti Kvirino val
dymo metais, nes jis tapęs Siri
jos valdytoju praslinkus net 9 
metams nuo Erodo mirties.

Dabartiniai tyrinėjimai
Kaip jie būtų bekalbėję, betgi 

pastarųjų laikų tyrinėjimai šią 
miglą yra jau gerokai išsklaidę ir 
įnešę nemaža šviesos įpąčius ne
aiškiausius' 'klausimus’.

KRISTAUS GIMIMAS
Gerardas David (+1523, Belgijoj) Metropolinis meno muzėjus Niujorke

Yra žinoma, kad Augustas, 
kaip ir daug kitų didžiųjų admi
nistratorių, turėjo silpnybę rink
ti statistikos žinias. Pirmas dar
bas, kurio jis ėmėsi, vos tik įžen
gęs sostan, buvo ištyrimas įvai
rių savo imperijos faktų nuo pat 
Juliaus Cezario viešpatavimo pra
džios. Tai buvo platus užmojis, 
pareikalavęs net ketvirčio šimt
mečio darbo. Jis yra padaręs net 
tris smulkmeniškus Romos pilie
čių surašymus visose pasaulio da
lyse. Jų duomenis jis yra paskel
bęs savo autobiografijoje.

Dabar jau yra nustatyta, kad 
savo tikslo siekdamas, jisai kai- 
kuriuose kraštuose, kaip pvz. 
Egiptas, nustatė net periodinius 
surašymus, įvykstančius kas ke
turiolika metų.

Romos valdovų šešėliai
Teigti, kad Palestinos karalys

tė buvo autonominė ir dėlto su
rašinėjimai jos neiiįlė, yra visiš
kas nežinojimas savarankiškumo

Betlėjaus
tų valdovų, kurie, nors ir buvo 
vadinami sąjungininkais, faktinai 
buvo Augusto vasalai. Jie buvo 
tik paprasti karaliaus šešėliai, 
paklusnūs Romos politikos vyk
dytojai ir ciesoriaus tarnai. Tei
singai Strabas ir Svetonijus sa
ko, kad visi karaliai, kunigaikš
čiai ir kitokiais vardais vadinami 
valdovai buvo neatskiriamai su
siję su Romos imperija, priklau
są nuo imperatoriaus malonės. 
Jiems buvo uždrausta skelbti ka
rus, išleisti svarbius potvarkius 
arba net vieniems su kitais susi
tikti be savo viršininko leidimo. 
Į pabaigą savo gyvenimo Erodas 
buvo labiau varžomas kaip kiti. 
Antai, Augustas jam yra net pa
sakęs, esą jį buvo laikęs savo 
draugu praeityje, bet dabar jis 
jam esąs tik paprastas daiktas. 
Erodas net negalėjo įvykdyti 
sprendimo prieš savo sūnų Anti- 
patrą, neatsiklausęs Romos ar su
daryti galiojantį testamentą be 
ciesoriaus pritarimo. Būdamas ši
tokioje tarnyboje vargu ar jis bū
tų galėjęs pasipriešinti surašymo 
vykdymui savo karalystėje. Pales
tinos .savivaldos silpnumą įrodo 
net ir toks nelabai populiarus Au-

Kūdikio
Į - ¥ -• ‘

gusto žygis, privertęs visus žydus 
prisiekti jam savo ištikimybę.

Norėdama sušvelninti paverg
tųjų tautų priespaudą, Roma re
spektavo jų papročius ir nežaidė 
jų jausmais, ypač jeigu jos dar 
nebuvo oficialiai prijungtos prie 
imperijos.

Privaloma registracija
Taigi, ne tik Egipto, bet ir kitų 

kraštų piliečiai turėjo kas ketu
riolika metų grįžti į savo gimta- 
vietes užsiregistruoti. Šio patvar
kymo negalėjo išvengti ir žydai. 
Štai dėlko ir Juozapas turėjo 
vykti į Betlėjų, savo protėvių 
miestą, Marija su juo išvyko arba 
savo laisvu noru, arba norėdama 
būti šalia savo šventojo sužadėti
nio, kai kūdikio gimimas artėjo. 
Be to, ji galbūt jautė Viešpaties 
valią, kuris juk buvo parinkęs 
Betlėjų Mesijui ateiti.

Vadinasi, net ir tie kritikai, ku
rie intensyviausiai jieškojo šv. 
Luko evangelijoj klaidos, turi nu
silenkti šiems faktams. Vienu 
metu jie net teigė, kad šv. Lukas 
sugalvojęs šią ,registraciją, kad 
tuo būdu atmesi \į^v. Juozapą Į 
Betlėjų. — — J

Dabar su Augusto surašymo 
faktu Palestinoje minėti kritikai 
jau sutinka. Betgi priežodis sa
ko, kad velnias ir nuolaidą dary
damas nieko nepralošia. Galbūt 
dėlto jie pasistengė surasti kitą, 
ir jau “nesugriaunamą” motyvą, 
esą Kvirinas nebuvęs Sirijos val
dytoju Kristaus gimimo metu. 
Betgi ir čia jie turėtų žinoti, kad 
Kvirinas kaip Augusto legatas, Si
riją valdė dviejų laikotarpių bū
vyje: po Archelajaus mirties, kai 
jis vykdė registraciją, aprašytą 
Juozapo Flavijaus ir prieš tai; pa
starojo laikotarpio datą tačiau 
reikia dar nustatyti.

Nebuvo vietos?
Be abejonės, Juozapas bus tu

rėjęs giminių ar bent pažįstamų 
Betlėjuje. Tačiau nežinia, kodėl 
jis nepasibeldė i jų duris savo 
atsilankymo metu. Juoba, kad 
Rytuose jokie namai nėra uždary
ti svetimiesiems, o juo labiau sa
vo draugams ir giminėms. Tiesa, 
atvykstančių registruotis turėjo 
būti nemažas skaičius, tačiau Bet- 
lėjaus gyventojai nebuvo šykš
tuoliai, ir dar dviem žmonėm, o 
ypač prieglaudos taip labai rei
kalingiem, vietos tikrai būtų at
siradę. Reikia tik atsiminti, ko
kios didelės minios žmonių prie
glaudą susirasdavo švenčių me
tu Jeruzalėje. Į šią mįslę atsaky
mas turi būti kitas.

Ano meto kaimo pastatai buvo 
labai panašūs į šių dienų Palesti
nos namus: atskiras kambarys 
svečiams, valgomasis, miegama
sis, virtuvė ir kartais pastogė gy
vuliams, kuri būdavo žemesnėje 
vietoje prie įėjimo. Lengvi nakti
niai čiužiniai arba paprasti kili
mai būdavo ištiesiami ant grindų 
ir ant jų šeimos nariai bei jų 
svečiai, mirguliuojant mažutei 
šviesai, nenusirengę suguldavo 
poilsio. Žinoma, europiečiui ar
ba amerikiečiui toks poilsis labai 
nepatiktų, nes, tarp kita ko, čia 
juos dar sektų akys, kurios, tie
sa. yra draugiškos, bet kartu ir 
smalsios. Šitokio tad priėmimo 
galėjo tikėtis ir Marija su Juoza
pu. Taigi, jų padėties intymumas, 
matyt, vertė nuo tokios užeigos 
atsisakyti. Jiems juk svarbiau bu
vo ne patogumas, o nuošalumas.

Nakvynė užeigoje
Kadangi Betlėjus buvo dažnų 

keliauninkų sustojimo vieta, tai 
rytiniame jo pakraštyje buvo spe
ciali užeiga, užsilikusi dar net iš 
Jeremijo laikų. Kas keliaudavo 
oajordaniu, šalia filistinų krašto, 
šia užeiga visad pasinaudodavo. 
Anais laikais ji atrodė pusėtinai 
moderni karavanų stotis, nors te
buvo tik paprastas keturkampis 
žemės plotas, apsuptas augšta 
mūro siena. Šioje stotyje prisi-

misterija
glausdavo ne tik žmonės, bet ir jų 
gyvuliai, nesūrieji savo šeiminin
kų mantą. Gyvuliai paprastai bū
davo apnakvydinami kiemo Vidu
ryje, o žmonės apsistodavo ant 
tam tikrų pakilimų, esančių prie 
sienų. Be to, čia dar buvo vienas 
didelis visiems bendras kamba
rys ir visa eilė mažų, skliautų pa
vidalo, kambarėlių, išnuomoja-/ 
mų už visiems prieinamą kainą.

ši užeiga ir buvo toji vieta, kur 
šventoji šeima tikėjosi surasti 
sau tinkamą vietą. Bet, deja, anie 
viri kambarėliai buvo jau užimti, 
o bendrasis kambarys netiko 
jiems. Štai dėlko nebuvo jiems 
“vietos užeigoje”.

Jie pagaliau susirado, ar buvo 
jiems nurodyta, viena iš tų natū- 

i ralių olų, kurios' yra taip gausios 
Judėjos kalkakmenio gūburiuose. 
Labai dažnai tose olose nakčiai 
prisiglausdavo ir patys krašto gy
ventojai su savo kaimenėmis. 
Dėlto čia beveik visad būdavo ga
lima rasti ėdžias, pristatytas prie 
sienos ar šiaip kur nors ant grin
dinio.

“Atsitiko, kaK,-jisdviem tenai) 

ji pagundė pirmagimį savo sūnuj 
suvystė jį vystyklais ir paguldė 
jį prakaite, nes jiems nebuvo vie
tos užeigoje”.

Adonio kultas Betlėjuj
Tą vietą, kurioje gimė pasau

liui Išganytojas, krikščionys il
gus laikus pamaldžiai globojo. 
Bet po 135 metų Adrijanas, kad 
išblaškytų krikščionis, joje įvedė 
Adonio kultą (Adonis—sen. grai
kų dievaitis, gamtos globėjas, dei
vės Afroditės numylėtinis. Vert.). 
Bet šis faktas tik dar labiau pa
tvirtino Kristaus gimtavietės is
toriškumą.

Jėzaus gimimą oloje (lot. grot- 
ta — ola kalne) dar gerokai prieš 
vidurį antrojo šimtmečio paliu
dijo ir šv. Justinas. Gi trečiojo 
šimtmečio pradžioje Origenas 
(Egipte gimęs žymus teologas, 
vyskupas) šitaip rašė: “Prie Bet- 
lėjaus yra nurodyta vieta, kurio
je gimė Jėzus, šis faktas yra la
bai gerai žinomas visame krašte. 
Net pagonys, ir tie žinojo, kad 
štai šitoje oloje gimė tikrasis Jė
zus, kurį nazaretiečiai garbino”.

Vietinė tradicija
štai dėlko Konstantinas ir jo 

pamaldžioj! motina, norėdami pa
stą tyti baziliką toje vietoje, kur 
Išganytojas gimė, kaip tai jie yra 
padarę Kalvarijoje ir Alyvų kal
ne, turėjo vadovautis vietine tra
dicija, ištikimai perteikta iš lū
pų į lūpas nuo pat pradžios.

Euzebijus savo veikale apie 
Konstantino gyvenimą rašė, kad 

šventąją gimtavietę išgra- 
žiiiOMurtingais ir įvairiais papuo- 
šalms. Gi kiek vėliau pats impe
ratorius pralenkė net ir savo mo
tinos pastangas ir duosnumą, iš
puošdamas ją tikrai karališkai, 
išleisdamas jai savo auksą, sidab
rą ir brangius audinius”, šis di
dingas pastatas, iškilęs jo palie
pimu buvo baigtas 333 m. Juo 
dar yra didžiuojamasi ir šiais lai
kais, nors jau gerokai nunioko
tu amžių slinkties. Ilgainiui jis 
buvo atnaujintas, bet abejojama 
ar sėkmingai. Konstantino inži
nierių genijus panaudoti didžiu
liai turtai sutelkti meno šedevrai 
ir visas kitas pastangas mūsų 
perdaug nedžiugina. Mas norė
tume savo Išganytojo gimtavietę 
matyti pirmykščiame paprastu
me, be jokio blizgesio ir brangių 
audinių, tokią, kokia ji buvo Ka: 
ledų naktį, kai ją matė piemenys, 
pirmieji dieviško Kūdikio lanky
tojai ir garbintojai.

Paniekinti piemenys
Avių ir ožkų bandos Palestino

je anuomet buvo laikomos tyrlau
kiuose ištisus metus. Kaip mes 
6 u žinome, Judėjos dykuma, su 

bai negausia augmenija, buvo 
(Noketta f 3 pd.)
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Baigiant ir vėl pradedant

KLB KRAŠTO VALDYBOS 
ŽODIS ŠVENČIŲ PROGA

Kiekvienas žmogus užbaigdamas 
darbo metus sustoja ir apsidairęs pa
galvoja, ką pereitais metais yra gero 
nuveikęs ir ką reikėtų pataisyti se
kančių metų būvyje. Netrukus už
baigsime 1963 metus ir įžengsime į 

' 1964. Kokie buvo šie metai Kanados 
lietuvių gyvenime? Ilgai negalvoda
mi eurime pasakyti, kad šių metų 
būvyje mes buvome laimingi galėda
mi turime pasakyti, kad šių metų 
seimą ir Pasaulio Lietuvių Dienas. 
Abu šie įvykiai paliko mums neišdil
domą įspūdį ir kartu įpareigojo mus 
ir toliau dar daugiau suglaudus gre
tas laikytis ir išlikti lietuviais. Tuo 
pačiu mums tenka pagalvoti ir apie 
priemones, kuriomis galime pasinau
doti, kad palengvintume šią išsilaiky
mo kovą. Prie tokių priemonių pir
miausia tenka priskirti lietuviškojo 
žodžio galią: mūsų laikraščius ir lie
tuviškas knygas. Labai dažnai ir daug 
skaitome tuo reikalu ir nieko nedaro
me, kad mūsų lietuviški laikraščiai 
vieną kartą galėtų išbristi iš neužbai
giamo neturto balos. Padarykime vi
sa, kad paskutini šių metų mėnesį 
ir pirmąjį sekančių metų aplankytu
me visus mūsų apylinkėse gyvenan
čius tautiečius ir juos paragintume 
prenumeruotis pirmoje eilėje Kana
doje išeinančius “Tėviškės Žiburius” 
ir “Nepriklausomą Lietuvą”. Tačiau 
visi lietuviški laikraščiai vienodai 
mums brangūs ir geri išskyrus sveti
miesiems tarnaujančius. Neturėtų lik-

ti nei vienos lletnvią šeimos, kuri ne- 
siprenumeruotų lietuviško laikraščio.

Naujoji Pasaulio Lietuvių bendruo
menės valdyba nutarė pradėti leisti 
informacinį biuletenį “Pasaulio Lie
tuvis”, kuris padėtą informuoti po 
visą pasaulį išsiblaškiusius lietuvius. 
Tai nėra naujas laikraštis, bet infor
macinis biuletenis išryškinimui Pa
saulio Lietuvių Bendruomenės idėjos 
visur gyvenantiems lietuviams. Kana
dos krašto valdyba siuntinės “Pasau
lio Lietuvio” pakankamą skaičių eg
zempliorių visoms apylinkėms kiek
vieną mėnesį. Savaime suprantama, 
kad tai yra surišta su tam tikrom iš
laidom ir krašto valdyba turės atsi
skaityti su PLB valdyba už Kanadai 
gautus egzempliorius. Vieno egzemp
lioriaus kainą PLB valdyba yra nu
stačiusi 20 centą. Paliekame Jūsų 
nuožiūrai, kokiu būdu Jūs biuletenį 
platinsite ir kokiu būdu sutelksite 
reikiamas sumas pinigų biuletenio 
leidimui. Siunčiame Jums tam tikrą 
egzempliorių skaičių ir laukiame iš 
Jūsų žinių, kiek Jūs galėsite išplatin
ti ir kiek galėtumėte sutelkti lėšų.

Besiartinančių šv. Kalėdų ir Nau
jųjų 1964 Metų proga sveikiname vi
sus Kanados lietuvius ir linkime ge
riausios sėkmės. Tikime, kad naujie
ji metai bus visiems geresni ir lai
mingesni. „

Dr. P. P. Lukoševičius, 
krašto valdybos pirm. 

Iz. Mališka, sekretorius

a:
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Lietuvos pavergimas ir prisikėlimas 17
Maskvos klasta

Tarpusavio pagalbos sutartis, 
sudaryta Maskvoje 1939. X. 10 
pravėrė duris sovietų imperializ
mui. Nuo sutarties pasirašymo iki 
vadinamų liaudies seimo rinki
mų didysis kaimynas vykdė klas
ta, jėga ir smurtu paremtą politi
ką. Lietuvos atstovai, pasirašę su-

mes. Platesnio polėkio trūko ir 
Lietuvos vyriausybei padaryti

vaitėms praslinkus nuo sutarties 
pasirašymo, V. Molotov-Skriabin

“Sovietai, pasirašę tarpusavio pa
galbos sutartis su Estija, Latvija 
ir Lietuva, nesiruošia kištis į tų 
valstybių vidaus reikalus, kaip 
kad tvirtina užsienio šaltiniai. 
Šios sutartys yra paremtos tarpu
savio pagarba vyriausybėms, so
cialinei ir ūkinei santvarkai Mes 
siekiame minėtas sutartis garbin
gai įgyvendinti ir nurodome, kad 
Pabaltijo valstybėms primetimas 
sovietinės santvarkos yra piktas 
sovietų priešų ir provokatorių

Kai Molotovas šiuos žodžius by
lojo nuraminti pabaltiečiams, vi
sos trys tautos pagrįstai pergyve
no nerimo dienas. Tarpusavio pa
galbos sutartis dalimi buvo vyk
doma iki atėjo valanda sovietams 
ją sulaužyti. Maskva atidėliojo 
Pabaltijo valstybėms atsiteisti už 
įvesdintų įgulų naudojamą turtą. 
Karinės įgulos laikėsi drausmės, 
tačiau tuo pat metu Maskva jau 
ruošėsi klastingiems veiksmams 
pakaltinti Lietuvai dėl sutarties 
nevykdymo. Ryšium su jais Mas
kva pareikalavo, kad vidaus rei
kalų ministeris Skučas ir saugu
mo "departamento direktorius Po
vilaitis būtų iš pareigu atleisti ir 
nubausti. Šis reikalavimas sukrė
tė Lietuvos vyriausybę, bet ji ne
siryžo veikti.

Svyravimai sutemose
1940 m. pavasarį daugelis ma

žų ženklų rodė sovietų kėslus. 
•Lietuvos vyriausybė dar "kelis mė-

LIETUVIS VIETNAMO
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B. VRUBLEVICIUS

KOVOSE

nesiūs prieš sovietų armijos įsi
brovimą svarstė anuometinę tarp
tautinę politinę padėtį ir aptarė 
gresiančius pavojus Lietuvos ne
priklausomybei. Prieita išvados* 
kad sovietai, anuometinio minis
ters pirmininko Antano Merkio 
žodžiais, yra pats grėsmingiausias 
Lietuvos priešas. Vyriausybė 
vienbalsiai nutarė gintis sovieti
nei kariuomenei užpuolus Lietu
vą. Lietuvos kariuomenė, besigin
dama turėjo trauktis į Žemaitiją, 
o iš ten į Vokietijos pasienį. 
Anuomet vyriausybė skatino vals
tybės gynybos tarybą tinkamai 
pasiruošti užpuolimo atveju. Mi- 
nisteris pirmininkas A. Merkys 
turėjo pranešti valstybės prezi
dentui vyriausybės nusistatymą.

Įvairūs samprotavimai
Numanu, šiuo klausimu buvo 

kalbėta,' tačiau pasikliauta įvykių 
raida. Kuriais sumetimais? Kai- 
kurie kariai samprotavo, kad Lie
tuvos kariuomenė nebuvo pajėgi 
priešui atsispirti. Šis teigimas, 
jei pagrįstas, kelia daugelį klau
simų. Ar varganai apginkluoti sa
vanoriai buvo pasiruošę kautis 
prieš anuometinius priešus? Jei 
Lietuvos kariuomenė nebuvo pa
jėgi priešui bent simboliškai pa
sipriešinti, kokia prasmė buvo 
per eilę metų skirti žymią biu
džeto dalį valstybės saugumo rei
kalams?

Kiti samprotauja, kad pasiprie
šinimo metu būtų žuvusi dalis ka
rių. Šis tvirtinimas teisingas, nes 
kiekvienas karinis susidūrimas 
pareikalauja aukų. Bet kuriuo 
pagrindu mes didžiuojamės lais
vės kovotojų ryžtu ir žymiai di
desnėmis aukomis, kai jie vedė 
kruviną, bet be ryškios vilties 
laimėti kovą?

Kodėl Lietuvos nepriklausomy
bės sutemų metu mes bandėme 
vadovautis protu, nors be pergal
votų išvadų? Niekas neneigia ka
rinės pajėgos būtinumo valstybė
je. Ar Lietuvos kariuomenė buvo 
pritaikinta prie krašto ūkinio pa
jėgumo ir jos organizacija prie 
krašto sąlygų? Juk sveiku, protu 
besivadovaujanti karinė vadovy
bė, numanydama, kad kiekvienas 
didysis kaimynas gali Lietuvą pa
vergti politinės sąvartos tarpsny
je, turėjo taip pat žinoti, kad pa
vergėjui atiteks ir ginklai, kurie 
buvo įgyjami lietuvių lėšomis ir 
stabdant jos kultūros ir civiliza-. 
cijos pažangą/

Mes žinome amžiais patikrintą

vo laisves gynėja. Kiti jos laisvę 
gerbia iki jaučia jų ryžtą gintis, 
ši taisyklė reikalavo visai kito
kios karinės organizacijos, kurio
je kiekvienas Lietuvos pilietis iki 
tam tikro amžiaus turėjo priklau
syti karinei organizacijai ir ginti 
savo kraštą pavojaus valandoje.

tybių, pamiršus Lietuvos ypatin
gas sąlygas. Be to, į ją darė įta
kos vidaus politinė raida, kuri, 
deja, nestiprino lietuvių tautos 
atsparumo, šūkis “tauta gali bū
ti rami” buvo apgaulingas smil
kalas, kurio tragiškumas buvo 
ryškus pavergėjo šarvuočiams 
jau riedant Lietuvos žeme.

Sovietinių įgulų vaidmuo

vietiniu įgulų vaidmuo Lietuvos 
pavergimo metu. Trojos arklys 
jau buvo įvesdintas. Jei Lietuvos 
kariuomenė būtų bandžiusi besi
veržiančiam priešui pasipriešinti? 
galima numanyti, kad įvesdinti 
priešo daliniai būtų atidengę ug
nį. šis veiksnys turėjo būti žino
mas ir Lietuvos vyriausybei, ku
ri nutarė pasipriešinti ir trauktis 
į Vokietijos pasienį. O kas toliau? 
Pirmiausia nevisi pulkai turėjo 
pasitraukimo laisvę. Antra, dalies 
kariuomenės pasitraukimas į Vo
kietiją nebūtų pagerinęs Lietu
vos padėties. Galimas dalykas, 
kad rusų-vokiečių slaptoji sutar
tis nebuvo žinoma, nors iš kaiku- 
rių ženklų, pvz. vokiečių repatri
javimo, ir numanoma. Lietuvos 
vyriausybė turėjo progos išsiaiš- 
kinti su Berlynu dėl Lietuvos ka
rių, patekusių Vokietijon, likimo. 
Greičiausia būtų buvę sulauktas 
toks pat atsakymas, kaip ir dėl 
Lietuvos-Vokietijos pasienio ru
sais apstatymo: mes nesidomime 
Lietuvos-Sovietų Sąjungos santy
kiais, o kariai bus nuginkluoti ir 
laikomi apsaugoje.

Šiais samprotavimais galima iš 
dalies pateisinti Lietuvos nesi
priešinimą pavergėjui, tačiau jis 
neišperka vyriausybės politinio 
trumparegiškumo: nepasiruošimo 
stipriai Lietuvos laisvinimo ko
vai. Šios nedovanotinos klaidos 
pėdsakai tejuntami iki šios die
nos.

Anuometinis valstybės politi
nis- krašto rikiavimas pateko į 
klystkelius.

KVIESKIME

VIENI KITUS

GERON VALION

Vysk. V. Brizgys savo kalėdiniame sveikinime rašo:

“Vis aiškiau suprantame, kokia didelė dovana žmonijai yra 
Kristaus atėjimas ir Jo paliktoji Evangelija. Be Kristaus atėjimo 
ne tik kad nerastų kelio tobulybėn bei išganyman net geriausios 
valios žmonės, bet neitų pirmyn nė žemiškas gyvenimas. Ne iš 
senovės pranašų knygų, o iš gyvenimo galime kartoti: “Jeigu Die
vas nestato miesto, veltui darbuojas jį statantieji”. Dievo pasiun
tinybės neturį pranašai veltui šaukė senovėje, veltui šaukia šian
dien: taika, taika, taika, o taikos nebuvo ir nėra. Tiek metų šauk
ta ir šaukiama apie žemės rojų be Dievo, o tie rojaus skelbėjai 
nesiliauja reikalavę vis daugiau dirbti, daugiau aukotis, nors 
tiems darbo vergams kasmet tenka vis didesnis skurdas, o laisvės 
turi nedaugiau kaip senovės vergai. Linkime visai žmonijai ramy
bės, bet jos vis nėra per tuos, kurie atmetę Kristų ir jo paskelbtą 
ramybę tampa visokios ramybės griovėjais.

Ar nepasikeistų žmonijos gyvenimas, jeigu visi — tikintys 
Kristų ir netikintys pradėtų nuolankiu protu, nuolankia širdimi 
skaityti Evangelijos mintis? Visi surastų, kad ką jie seka ar daro 
gero, tai jau senai paskelbta Evangelijoje. Kas yra blogo, ten pa
smerkta ir pamokyta meilėje, kaip tuo blogiu nusikratyti.

Kristaus atėjimo šventėje ir jo paskelbtos meilės dvasioje 
kvieskime vieni kitus geron valion, žmonių tarpusavio meilėn. 
Kieno širdyse šiandien šventė, visus nuoširdžiai sveikinu, linkiu 
daug džiaugsmo ir Kristaus palaimos. Teesie garbė Kristui ir per 
tai teateinie daugiau ramybės kiekvienam žmogui —

Širdimi su Jumis Kristuje

šio rašinio autorius tarnavo 
Prancūzijos svetimšalių legijone 

ir su jo daliniais buvo nusiųstas 
Indokinijon kovoti su vietiniais 

sukilėliais. Dabartinis Vietnamas 
yra buvusios Indokinijos dalis. 

Autoriui teko kautis dabartinio š. 
Vietnamo plotuose. Red.

1948 m. gegužės mėn. “Son- 
tay” laivu plaukėme atgal pirmą 
kartą iš Indokinijos į Š. Afriką, 
išbuvę dvejus metus ir 3 mėn. 
būtinos tarnybos. Pagal Įstaty
mus, dėl nepakenčiamo tropiki- 
nio Azijos klimato, vadovybė ne
laikydavo ten karių ilgiau kaip 
dvejus metus.

PAS
GENEROLĄ
Iš Maroko, Fes miesto, IV le- 

gijono pulko tapau paskirtas i Al
žyrą pas generolą Monclar pa
siuntiniu. Šis generolas, buvo 
vengrų kilmės, 60 m. amžiaus, le- 
gijono inspektorius. Vėliau jis sa
vanoriu nuvyko Korė j on su 
prancūziškuoju batalijonu, nusi
ėmęs 3 žvaigždutes ir likdamas 
pulk, leitenantu. Kovėsi Korėjo
je 1952 m. Grįžo vėl gavęs 4-tą 
žvaigždutę — armijos generolas. 
Paryžiuje buvo apdovanotas 
augščiausiuoju ordinu “Grand 
cordon d’Honneur de La Legion” 
prezidento Auriol ir paleistas į 
pensiją.

Įvairūs

UŽ BAUSMĘ —
Į PARAŠIUTININKUS
Mano tarnyba buvo be 

įtempta pas tą “vieux” —
galo 
senį, 

nes jis buvo labai nerviškas. Gau
davo barti ne tik žmona, aš, bet 
ir visi štabo karininkai. Dieną ir 
naktį turėjau būti su juo visur 
lyg su mažu vaiku. Oi reikėjo ge
ležinių nervu bei kantrybės; de
ja, man to trūkdavo. Vienas ma
no “apsileidimas” man brangiai 
kainavo — teko skaudžiai apgai
lestauti ... Vieną sekmadienio 
popietę išėjau su mergaite pasi
šokti Alžyro centre, nieko nepra- 
nešdamas “bosui”. Jam staiga 
prireikė manęs, šaukė, jieškojo; 
neradęs taip supyko, jog vakare 
sugrįžęs tapau “pagarbintu” ne- 
cenzūrūotais žodžiais, gavau ant
ausių ir už baudą mane paskyrė 
(griežtai Įsakydamas) i parašiuti
ninkų mokyklą, kurioje buvo 
skubiai ruošiami specialūs dali
niai į Indokiniją.

PAVOJINGI 
ŠOKIMAI
O tai buvo sunkiausias ir pavo

jingiausias apmokymas. Ta mo
kykla buvo netoli Alžyro “Maison 
blanchė”. Apmokymas truko mė
nesi laiko. Tekdavo nukentėti ir 
patirti daug “juoko pro ašaras”... 
Pirmieji šokimai vykdavo nuo 
tam tikrų “tramplynų”, neaugš- 
tų — apie dešimt metrų, be pa-

rašiutų. Pratinomės nukristi ant 
kojų ir jų neišsisukinėti. Po to 
reikėjo lipti ant augšto stiebo, 
apie šimtą metrų, ant kurio pri
taisyti jau atdari parašiutai. Už
lipę pririšti turėjome leistis že
myn. Dauguma vyrų krisdavo su
laužytais šonkauliais, išsisukinė
davo kojas ir pan. Iš 140 vyrų 
vos pusė laimingai, sveikais kau
lais baigė kursus.

Iš lėktuvo JU-52 pirmą kartą 
jau šokome su tikrais parašiutais 
iš 800 metrų ir augščiau.

ATGAL Į 
FRONTĄ 
Išlaikę egzaminus ir gave pa- —. —. „------ — ------  — >

rašiutininko žymenius “Les - En-' kertėdavome ir nuo nepakenčia- j 
signes” 70 vyrų tapome paskirti;gamtos vietų, krūmų, balų, 
i 1 parašiutininku legijono bata-1 nuodingų gyvačių; kartais para- 
lijoną ir 1949 m. pavasari balan- siutas neatsidarydavo nušokant.

ryžių alkoholiu ją aplaistyti, nes 
vyno nėra, neauga vynuogės.

Mūsų batalijonas stovėjo Ha
noi, netoli aerodromo. Mūsų už
davinys buvo padėti pėstinin
kams kautynėse. Mūsų vadas bu
vo kapitonas Bertrand, paryžie
tis. Mūsų parašiutininkų kuopa 
buvo priskirta prie 3-čio pulko, 
kuriam vadovavo pik. Penicaut, 
ir stovėjo Tonkino apylinkėje 
Nha-trang mieste. Buvome siun
tinėjami visur, kur reikėdavo pa
gelbėti legijonieriams. Pavojų 
visur sutikdavmoe, nes nuleisda
vo mus užnugary pas viet-min- 
hus, kur vykdavo kautynės. Nu-

džio mėn. laivu “Pasteur” iš
plaukėme i Indokiniją (na, o man 
buvo tai antrą kartą; nenorom, 
skaudančia širdim plaukiau keik-

NELAUKTAS
ĮSAKYMAS
Kalėdų rytą 1949 m. turėjome

• • • • [Lietuvą, Lorviją,Siuntiniai Estija, Ukrainą

■ X Siunčiame ___ Jūsų sudarytus ir ap-IS IvOnaaOS. paprastu ir OFO postu draustus įvairius 
siuntinius. Turime pardavimui įvairią medžiagą ir kitą prekių.
Taip pat siunčiame iŠ Europos valstybių AKORDEONUS, SIUVAMAS MA. 

SINAS, INVALIDAMS KĖDES, LAIKRODŽIUS, MAISTĄ ir kitką.
Gyvena ne Toronte, prašome savo sudarytus iki 17 svarą gryno svorio 
siuntinius, bei užsakymus reikmenims iš Europos valstybią, siųsti mums 
paštu ar ekspresu. Apmokėsite gavę mūsų pranešimą. Mūsų patarnavi
mas greitas ir sąžiningas.

LIETUVIŲ IŠTAIGA

BALTIC EXPORTING CO.
8^9 COLLEGE STREET, TORONTO, ONT., CANADA 

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

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

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

SAVININKAI S. ir A KALŪZA

atskridę Į nurodytą vietovę, šoko
me su parašiutais!

PRIEŠO UŽNUGARYJE
Išstūmęs savo 14 vyrų iš lėk

tuvo ir pats iššokau. O rytas bu
vo žavingas: saulė auksiniais 
spinduliais apšvietė visą Indoki
nijos kruviną žemę ... Bet juk 
tai buvo Kalėdos! Užsisvajojau 
nrisimindamas Kalėdas tėvynė
je....

(Bus daugiau)

Tai

damas “seni”; deja, reikėjo, nes'skaudžių patyrimų. Gauname Įsa- 
' '_____kymą skubiai ruoštis skristi kau-

Laivas greitas, modernus, to- tyuiu aprangoje. Tai tau ir Kalė- 
dėl plaukė tik apie 15 parų. ŠĮ £ruPeJe tebuvome 65 vyrai: 
kartą nesirgau jūros liga ir juo- Lattre-de Tassigny (zuvu- 
kiausi iš kitų “vargšų”. Laive bu- 5.10 gepęrolo sūnūs), seržantai: du 
vo nemažai civilių, žandaru — lietuviai Vladas K-s ir as, vienas 
“gardes-mobiles . Tai prancūzų 
karo policija.

HANOI MIESTE
Pasiekėme Aziją — Hanoi uos

tamiestį, Tonkiną netoli kiniečių 
sienos, kur ėjo smarkūs mūšiai 
su komunistais — kiniečių par
tizanais. Atvykome Į šią “kara
lystę” 1949 m. balandžio 20 d. 
Buvo legijono Camerone šventė. 
Ta proga spėjome “Chum” —

buvo griežta drausmė). kymą skubiai ruoštis skristi kau-

vokietis ir lenkas.
Vos išaušus buvome aerodro

me, kur laukė JU-52 du lėktuvai. 
Išskridome nežinodami kur. Skri
dimo metu vadas mus, grupės 
vyresniuosius, painformavo apie 
padėti. Pasirodo skubėjome j pa
galbą pėstininkams į šiaurę nuo 
Hanoi, kur vyko kautynės; buvo 
apsupta viena kuopa prie upės 
Mekong. Pasiskirstę į 4 grupes ir

PRANEŠAMA APIE NAUJĄ 
GYDOMĄJĄ MEDŽIAGĄ — 

sutraukiančią 
hemorojus

yra ypatinga gydomoji medžiaga,
Įrodžiusi galią sutraukti hemorojus ir 

pataisyti sugadintus audinius.
Pagarsėjęs tyrimų institutas atrado 

nepaprastą gydomąją medžiagą, suge
bančią sutraukti hemorojus be skaus
mo. Ji per keletą minučių sumažina 
niežėjimą ir nepatogumus bei pagreiti
na uždegimo pažeistų audinių gijimą.

Visais tyrimų atvejais, švelnėjant 
skausmams, įvykdavo hemorojų susi
traukimas.

Tačiau visų svarbiausia — rezultatai 
būdavo toki nuostabūs, kad šis page
rėjimas tęsdavosi daugelį mėnesių.

To buvo pasiekta naudojant gydomą
ją medžiagą (Bio-Dyne), kuri greitai 
padeda užgyti pažeistoms celėms ir su
žadina naujų audinių augimą.

Dabar Bio-Dyne galima gauti tepalo 
bei lazdelės formose ‘‘Preparation H” 
vardu. Prašykite visose vaistinėse. Ga
rantuota — arba grąžinami pinigai.

LIETUVIAI ATIDARĖ 
NAUJĄ AUTOMOBILIŲ ATSTOVYBE 

ALBION MOTORS „
R.R. 3, Bolton, Ont. Tel. Bolton 857-1030

PARDUODAMI: CHEVROLET, CHEVELLE, CHEVY II, CORVAIR, CORVETTE (SPORTINIS) 
IR OLDSMOBILE AUTOMOBILIAI BEI CHEVROLET SUNKVEŽIMIAI.

HWY

BOLTON Q ~~ 
ALBION 

^IfOTORf

401HWY.

Taip pat parduodam: naudoti automobiliai ir priimami kaip trade-in.
Atstovybė yra prie 50 plento, į pietus nuo Bolton miestelio, ir turi didelį 
parodomąjį kambarį (show room) bei atsarginiu dalią sandėlį. Taip pat 
atliekami mechaniški pataisymai. Tolimesnių vietovių pirkėjams kainas 
prisiunčiame paštu ir automobilius pristatome tiesiog iš Oshawos arba iš 
savo prekybos. Rašykite lietuviškai arba angliškai. Skambinant klausti 
Joe arba John. Mūsų kainos žemiausios.

VISAIS AUTOMOBILIU REIKALAIS KREIPTIS:
JUOZAS STALIORATTIS G. McCALLEN
Namų tel. RO 2-2407 Tel. Bolton 857-1030

Telefoniniai pasikalbėjimai iš Toronto apmokami' 
Albion Motors Ltd. pasakius “collect charge”.

vysk. Vincentas Brizgys”

Kalėdų švenčių proga
LIETUVOS GENERALINIS KONSULAS KANADAI 

‘ IR
PONIA H. ŽMUIDZINIENĖ 

NUOŠIRDŽIAI SVEIKINA VISUS
GEROS VALIOS KANADOS LIETUVIUS 

IR LINKI

laimingų Naujųjų Metų

Tautos Fondo Atstovybė 
Kanadoje

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

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ IR 
LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ.

KLB Toronto apylinkės valdyba

NUOŠIRDŽIAI SVEIKINA VISUS

SAVO APYLINKĖS TAUTIEČIUS ŠV. KALĖDŲ

PROGA IR LINKI

IŠTVERMINGŲ 1964 METŲ.

Kalėdų švenčių proga 
sveikiname visus apylinkės 

lietuvius
ir linkime geriausios sėkmės 

Naujuose Metuose!
KLB Delhi apylinkės valdyba

Sveikiname mieluosius 
hamiltoniecius

ŠV. KALĖDŲ PROGA IR LINKIME
VISIEMS LAIMINGŲ 1964 METŲ.

KALĖDŲ ŽVAIGŽDĖ TEGU GREIČIAU MUS PARVEDA 
Į MŪSŲ LAISVĄ, GIMTĄJĄ ŽEMĘ.

HAMILTONO BENDRUOMENĖS VALDYBA
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Orchidėja ir eglės šaka
HALINA DIDŽIULYTĖ - MOŠINSKIENĖ 

Iliustracijos dail. Vikt. Bričkaus

— Jone, atsimink, pas mus sukviesta Kū
čių vakarienei 25 žmonės, pasitempk! Gausi 
dovanų kaip niekad!

— Dovanų?... Iš ko?! — Tarpdury pasi
rodė Jonės kampuota galva, perrišta perma
toma skarele, iš po kurios kyšojo įvairiaspal
viai “bobys” — dirbtinėms garbanoms su
šiaušti. Ji žiūrėjo į vyrą klausiamai ir kartu 
įžūliai.

— Kodėl tu klausi “iš ko”? — skėsterėjo 
vyras rankomis, — juk tu geriau pažįsti sa
vo draugų kišenes ir nuoširdumą.

Tai sakydamas Vytautas Povilavičius pasi
kasė plinkantį pakaušį pieštuko buku galu ir 
pakilo nuo stalo.

— Duok “Whisky” su ledais, Jonyte, pašė
lusiai karšta šiandieną.

v — “Whisky”? ... Ar ne geriau alaus? ...
— bandė spirtis Jonė.

— Negailėk vyreliui skanaus gėrimėlio, Jo- 
nyt. Juk atėjo laikai, kad mes patys ir svečiai 
galime vaišintis užsieniniais gėrimais. Nejau
gi ir šį vakarą tu manęs nepalepinsi? Nejau
gi — už visas pastangas? ...

Žmona išnyko virtuvėje. Subildėjo šaldy
tuvo durys, sutraškėjo laužomi ledo gabalai.

Vytautas atsiraitojo baltutėlių marškinių 
rankoves ir paspaudė radijo mygtuką. Erd
vioje svetainėje pasigirdo plaukiantys valso 
garsai.

— Ar nėra ko geresnio? — šaukė žmona 
iš virtuvės.

— Ne, nėra, dūšyte!
— Tai uždėk plokštelę “Rey Charles” ar 

“Paul Anka”!
— Ne, nedėsiu. Man nepatinka tie išsigi

mę balsai. Geriau tada Inezita Baroso su jos 
gitara ir “Gazo žibintu”...

— Ak, tu senas mergininke, tau visokios 
Inezitos ir Carmencitos terūpi!... Še, išger
kim už besiartinančias Kalėdas ir dovanų 
gausą! — Jonė padavė vyrui gintarinio gė
rimo sklidiną stiklinę, kurioje plūduriavo le
do gabalai. Ji jautė malonią vėsą perbėgan
čią jos ilgų pirštų galais.

Ištuštinę stiklus Povilaičiai suskambino le
do gabaliukais. Žmona prisiglaudė prie vyro 
smilkinio ir gundančiai paklausė:

— Tai ką atneš man “Kalėdų senelis” do
vanų, a?

— Ko nori, sakyk... Manau, kad šiais me
tais aš tikrai įtiksiu tau. — Jis užsimerkė 
jausdamas taip arti mylimos moters šilumą.

Bet įvyko kažkas nelaukto. Jonė staiga iš
sitiesė atstumdama vyrą nuo savęs ir balsiai 
nusikvatojo:

— Tu!... Tu!... Cha, cha, cha!... Tu ir 
vėl atneši kartoninę dėžutę su Alpių vaizde- 

[ liu viršelyje, kurioje bus daugiau spalvoto 
^ bopierįauįkaip/šųkoladiiiių saldainių!... Ak, 

"kas galėtu man syigrąžinti tuos devynerius 
metus, kai tu nėreisi iš kailio dėl mano vie
no žvilgsnio!...

Jinai užmetė ranką ant savo kaklo tarsi no- 
j rėdama jausti vėl tą viliojantį mylimojo 
i gestą.
’ Vytautas, ištuštinęs stiklinę, išėjo iš kam

bario. Jis ją išplovė virtuvėje po kranu, šla
pia ranka perbraukė retėjančius plaukus, nu
leido marškinių rankoves ir užlipo laiptais i 
viršų.

Jonė gi atsisėdo sofoje, abiem rankom ap- 
gniauždama šaltą stiklinę. Ji nė negirdėjo 
kaip trinktelėjo durys — kažkas atėjo, kaž
kas išėjo...

Gruodžio 24 dienos popietė.
— Mama, kaip baisiai lyja! — šaukia Nel

sonas, 8 metų šviesiaplaukis berniukas, žiū
rėdamas Į vandens užuolaidą, krentančią nuo 
terasos stogo.

— Mae, chuva, chuva! Tenho medo de 
trovao!... (Mama, lietus,v lietus! Bijausi 
griaustinio!) — šaukia šviesiaplaukė Žanetė, 
jaunesnioji Nelsono sesutė, priplodama no
sytę prie lango stiklo.

— Tu, durniuke, sakyk “bijausi griausti
nio!” — sudraudžia dukrytę motina.

Mažytė bando pakartoti motinos žodžius, 
bet jai nesiseka ir ji palaižo lango stiklą, o 
paskui nusijuokia.

Jonės lieknas stomuo aptemptas visomis 
varsomis besimainančiu šilku. Jos tamsios 
garbanos nudažytos rusvai, atspindi varį. Pa
ilgas veidas nudulkintas kvapniomis kosme
tikos dulkėmis, lūpos primena dvi įsirpusias 
avietes ir akys spindi laukimu. Ji rūpestin
gai dengia stalą, dėsto geriausio porcelano 
lėkštes, skambina krištolinėmis taurėmis. Ji 
dengia stalą 25 asmenims, kurie šį vakarą su
sės Kūčių vakarienei. Bet jos žvilgsnis vog
čiomis vis nubėga už lango, kur lietus nesi
liauja šniokštes.

— Mama, ar šiandieną yra Noite de Natai? 
— klausia sūnelis motiną.

— Sakyk, Kalėdų naktis, tu asile! — šau
kia ji supykusi Nelsonui.
Vaikas nutyla. Jo kūneliu perbėga šiurpas 
nuo motinos balso. Jis įsižiūri į plūduriuo
jančias permatomas pūsleles vandens klane.

— Mama, ar Kristus užgimė visiems? — 
nedrąsiai ir vėl klausia.

— Aišku visiems! — atsako motina, dėsty
dama išglaistytas servetėles.

— Tai šį vakarą mes visi kartu lauksime 
kol užgims Kristus?

— Ne. Tu ir žanetė eisite anksčiau miego. 
Jūs esate dar permaži. Jei būsite geri ir mie
gosite, tai Kristus ateis pas jus pats vienas.

— O ar mes gausime dovanų? — nenuri
mo berniukas, o jo akytės degė smalsumu.

— Geri vaikai visada jų gauna, bet tik ry
toj iš ryto.

— Ir aš, ir žanetė?
— Savaime suprantama, — nekantrauda

ma motina pakėlė balsą.
— Bet, mama, Žanetė nemoka lietuviškai, 

tai kaip “Kalėdų senelis” gali žinoti ko ji 
prašo?

— žiopliuk, juk “Kalėdų senis” visas kal
bas supranta.

— Bet tėtė sako, kad jis supranta tik lie
tuviškai. Tai kaip jis supras ko Žanetė nori?

— Tėte, tėte... tai ir kalbėk su tėte. Ne
kvaršink man galvos. Matai, kad esu užim
ta. O jei nori būti gerutis ir sulaukti ryt rytą 
dovanėlių, tai eikit dabar abudu su Žanete 
praustis ir neužilgo gausite valgyti.

Berniukas paklusniai paėmė sesutę už ran
kos, pašnabždėjo jai kažką į ausytę ir nutrep
seno kilimais išklotomis grindimis į prau
syklą.

Likusi viena Jonė atsikvėpė. Ji pasitaisė 
šukuoseną, apžiūrėjo dar kartą padengtą sta
lą ir nusekė paskui vaikus.

★
★ ★

Sutemos tirštėjo pakampiuose erdvios sve
tainės, kurioje drauge su drėgmės tvaiku 
plaukė tyli kalėdinių giesmių melodija. Už
darose patalpose darėsi tvanku, ir Jonė pra
vėrė truputį langą. Lietaus dulkės nupurškė 
jos veidą ir atgaivino vėsumu. Ji be garso iš
slinko iš kambario ir neužilgo vėl sugrįžo ne
šina dirbtiniu eglaitės modeliu su išskėsto
mis retomis šakomis. Pastačiusi jį pačiame 
jaukiausiame svetainės kamputyje, sukabinė
jusi įvairiaspalves stiklo pūsleles, apvyniojo 
medelį žalsvomis vielomis, ant kurių kabojo 
įvairios figūrėlės. Įjungus elektros laidus, tos 
figūrėlės ėmė blykčioti tai suspindėdamos, 
tai vėl nuvargusiai užgęsdamos. Jinai dar gir
dėjo besirengiančių miegoti vaikų balselius, 
kol pagaliau liko tylu, tik švelni, ramybę ne
šanti giesmė, susiliejanti su lietaus šnerėji
mu, priminė tolimoje tėviškėje likusią malū
no užtvanką, kuri per Kalėdas užšaldavo ir 
tada taip smagu būdavo čiuožti jos permato
mu paviršiumi... Jonė atsisėdo į minkštą fo
telį ir leidosi nešama atsiminimų, jausdama 
kūne nuovargį ir kartu pasitenkinimą.

“Juk tai bus pačios iškilmingiausios Kū
čios, kokias švenčiau iki šiolei!” — taip sva
jojo jauna moteris, atplėšta nuo slėpiningos 
užtvankos gelmių.

Tuo tarpu San Paulo didmiesčio gatvėse 
pravažiuojantys automobiliai svaidė milžiniš
kas vandens vėduoklės į šaligatvius, kuriuo
se beveik nebebuvo praeivių. Tik kur ne kur 
lietaus permirkyti “Kalėdų seneliai” su dirb
tinėmis barzdomis ir varvančiais nuo veido 
dažais, vis dar šūkavo: “Geriausia dovana Jū
sų šeimai yra skalbimo mašina!... Pirkite, 
pirkite!...” Kitas gi užkimusiai rėkė: “Tik 
Vigorelli siuvamoji aprengs jūsų šeimą!...” 
O prie jų kojų painiojosi šokoladinės spalvos 
basi vaikai susivėlusiomis galvutėmis, pus
plikiai, ir jų didelės tamsios akutės rodė ne
paprastą susižavėjimą, gi storos lūpos kažką 
šnabždėjo, varvindamos ilgą alkio seilę. Jie 
niekada nematė kitokių Kalėdų, ir tas lietus 
jų visiškai nestebino. Jiems buvo netgi įdo
mu, kai pro pajuodusias tarpupirštes čiurle
no pajuodęs vanduo.

Vytautas Povilavičius skubėjo pro juos pri
sidengęs didžiuliu juodu skėčiu. Jis nematė 
ištiestos mažos rankutės ir negirdėjo plonai 
rėkiančio balselio: “Senhor, ‘da um cruzei- 
rinho!” (Pone, duok vieną kruzeiriuką!). Jis 
beveik tekinas įbėgo į didžiulę gėlių krautu
vę ir čia uždarė skėtį, šviesos užlietoje patal
poje kvepėjo pavasariu, čia Povilavičius pa
sijuto jaunatviškai išdidus, šypsodamasis jau
noms pardavėjoms, permesdamas jas žvilgs
niu nuo galvos iki kojų, klausinėdamas jų 
patarimų, mandagiai dėkodamas, kol paga
liau, ištraukęs piniginę ir sumokėjęs prie ka
sos, paprašė prie durų stovintį berniuką pa
šaukti jam taksi. Išeidamas iš krautuvės dar 
girdėjo malonius linkėjimus “Laimingų Ka
lėdų! ...” Jis šypsojosi patenkintas, nejaus
damas lietaus šlapio plaštako ant savo 
skruosto.

★
★ ★

Jonę prikėlė iš snaudulio plėšiantis auto 
pyptelėjimas. Ji pašoko. Vos jai atsipeikėjus, 
pro svetainės duris įlingavo didžiulis orchi
dėjų krepšis, perrištas iš šono violetiniu ir 
baltu kaspinu. Jinai automatiškai ištiesė ran
ką, jieškodama siuntėjo kortelės... Bet kai 
jinai pakėlė žvilgsnį, vietoj kortelės, virš su
sipynusių žiedų, sutiko savo vyro Vytauto pa
blyškusį veidą, pilkomis spindinčiomis aki
mis iš po nurasojusios kaktos.

Smalsumas užgeso jaunos moters veide, o 
mintyse virė įžeista savimeilė: “Kodėl ne bri- 
lijantinis žiedas, kaip jos brolienė turi?... 
Kodėl ne aukso apyrankė, kaip Herberto žmo
nos? ... Galėjo būti ir žemčiūgų eilutė, kaip 
gavo praeitais metais jos vyro sesuo...” — 
Pagaliau ji atsipeikėjo ir nuvargusiai ištarė:

— Ačiū, Vytai.
Jis pastatė orchidėjas ties monotoniškai 

mirgančiu dirbtiniu medeliu, apkabino žmo
nos liemenį ir tarė susijaudinimo pilnu giliu 
balsu:

— Jone, šis vakaras yra mūsų — orchidė
jų vakaras — tropiškos Kalėdos!...

Jonė į tai nieko neatsakė, vos palietė lū
pomis vyro smilkinį, kai jis lenkėsi pabučiuo
ti jos ranką, ir lengvai išslydo iš jo glėbio.

Lietus gi vis smarkiau barbino į didžiulių 
langų stiklus ir gamomis ritosi nuo stogų ir 
vandens vamzdžiais.

— Jau septinta valanda, o svečiai dar nesi
rodo ... — nerviškai pasižiūrėjusi į laikrodį 
prabilo Jonė.

— Nesijaudink. Visi turi savo automobi
lius, išskyrus Petrą. Bet, tarp mudviejų kal
bant, jei jis ir neatvažiuotų, būtų net geriau. 
Žinai, prastas jis žmogelis, nelabai tiks prie 
bendros draugystės.

— Prastas, bet nuoširdus. O be to savo lai
ku jis buvo bene geriausias tavo draugas?!... 
— kiek pašiepiančiai žmona pabrėžė paskuti
niuosius žodžius.

Vytautas lyg nenugirdo tos pašaipos. Jis at
sisėdo sofoje ir paspaudė automatinį televi
zijos jungėją. Ekrane pasirodė dailus pane
lės veidelis, skelbiantis, kad geriausia dova
na žmonai švenčių proga yra žiedas, visas nu
sėtas brilijantukais, kurį galima gauti pato
giomis išsunokėjimo sąlygomis laikrodžių ir 
brangenybių parduotuvėje “Bim Bam”, Šv. 
Benedikto gatvėje.

Jonei pasirodė, kad tas skelbimas yra pasi
tyčiojimas iš jos, ir ji piktai suriko vyrui:

— Užsuk tuos plepalus! Ji buvo beišeinan
ti iš svetainės, bet čia pat už lango pasigirdo 
linksmas vyriškas balsas: “Piemenėliams varg
dienėliams!

Jonė nuskubėjo prie įeinamųjų durų. Lie
taus dulkių verpetas mušė jai tiesiai į veidą, 
kai iš po uždaromų skėčių išlindo Petras ir 
jo žmona — Antanė. Jie skubiai įėjo vidun. 
Nusimetę varvančius lietpalčius, jie pasisvei
kino nuoširdžiai draugiškai. Čia pat prisista
tė ir Vytautas. Pasiglėbesčiavę, jie įėjo į sve
tainę.

— Beje, Jone, čia judviem mažytis atmini
mas Kalėdų švenčių proga. —Antanė ištie
sė kažką įvyniotą baltame plonyčiame po
pieriuje.

— Atsargiai, dūžta! — juokėsi Petras.
Jonė skubiai išvyniojo popierį- Ji laikė 

dviem pirštais žalią kvapnią eglės šakelę.
— Matai, prieš kelias dienas gavome siun

tinuką iš Lietuvos, ir ten buvo įdėtos dvi eg
lės šakelės iš tėviškės palaukės... Viena pa
silikau savo šeimai, o kitą tau i.. Gal ji tau 
ką nors primins, gal... — Antanė nerviškai 
lamdė savo rankinuką, o jos pablyškusios lū
pos truputį virpėjo.

— O taip, labai ačiū!... Tikrai jaudina pri
siminimai savų miškų... — Jonė dirbtinai 
žavėjosi gauta dovana. Ji net pabučiavo An
tanę į skruostą. Ši pajuto lašus, pakibusius 
ant blakstienų, bet čia pat susivaldė skubiai 
nusisukdama.'

Jonė užkišo Lietuvos eglės šakelę tarp dirb
tinės eglaitės popierinių spyglių.

★
★ *

Laikrodis išmušė 9 valandą, kai degančiais 
iš susijaudinimo skruostais, Jonė pakvietė An
tanę, Petrą ir Vytautą prie stalo. Jie susėdo 
keturiese viens priešais kitą. Jonės rankos 
drebėjo. Vytautas Povilavičius šluostė šaltą 
prakaitą nuo kaktos. Antanės veidas buvo la
bai ramus ir kiek susimąsčiusiu žvilgsniu ji 
klaidžiojo po ištaigingai apstatytą svetainę. 
Tik vienas Petras vis dar bandė juokauti.

— Išsilepino, vadinas, žmonės! Lietaus pa
bijojo lyg būtų cukriniai!...

— Turbūt miestas užtvino, negali ir pra
važiuoti. Juk žinai, San . Paulis baisus liūties 
metu, — teisino neatvykusius svečius Antanė.

— O ar atsimeni, kaip mes per šaltį ir snie
gą eidavome pėsti į Bernelių Mišias Lietu
voje? Atsimeni mūsų paskutines Kalėdas, kai 
nebuvo kuo buto apšildyti?

— Atsimenu, — vos girdimai patvirtino 
Antanė.

— Kaip bešnekėtume, vistiek mūsų draugai 
pasirodo baisūs chamai. Juk visi prižadėjo at
vykti, užtikrino! — jaudinosi Povilavičius.

— Brolyti, chamizmas dabar yra madoj! 
Juo didesnis chamas esi, juo tave labiau ger
bia — taip bent vaizduojasi mūsų tautiečiai. 
Aš nesu baigęs didelių mokslų, bet žodį visa
da laikau, truk plyšk, bet laikau. Taip, matai, 
tėvas išmokė. Ir ne betkaip išmokė, pančiu 
lupdavo, jei pažado netesėdavome ... Bro
lyti, tėvas buvo griežtas, oi, oi..., — pasako
jo Petras.

Vytautas pritariamai lingavo galva, bet jo 
akys jau godžiu žvilgsniu apibėgo visą stalą 
užkrautą valgiais.

— Na, neatvažiavo, tai tiek to. Prašau vąi- 
šintis. Nuo ko pradėsime? — ragino Vytautas.

— Na, kad šeimininkas maldos nesukalba,

sveikina

Visus parapijiečius, 

Prisikėlimo bažnyčios ir vienuolyno 

geradarius bei rėmėjus ir 

visus kolonijos lietuvius

Sveikas, Jėzau gimusis, 

šventas Dievo Kūdiki!

Brangią dieną švęsdami, 

Užgimimo Viešpaties, 

Linksminkimės ir džiaukimės, 
Dievui garbę duodami 

giedokime!

Gieda jaunosios Toronto 
choristės

Nuotrauka S. Dabkaus

tai bent pradėkime nuo plotkelės, — balsiai 
tarė Petras, išimdamas iš kišenės voką. — 
Tai irgi iš Lietuvos. Slaptai gauta. Pasidalin
kime — pabūkime šį vakarą tėviškėse, šyp
sena išnyko iš jo atviro veido ir jis keistai 
sumirksėjo akimis-----------

Vytautas Povilavičius karts nuo karto pa
girdavo savo žmonos kulinarinius gabumus ir 
vis tiesė šakutę prie silkučių. Jis energingai 
kramtė užgerdamas, rodos, norėdamas grei
čiau nuryti tą kartėlį, kuris jį smaugė nesu
sirinkus visiems kviestiems. Mintyse jis jau 
rinko pačius stipriausius žodžius, kuriais jis 
rytdieną pasitiks taip žiauriai jį apvylusius 
draugus.

Petras, įsižiūrėjęs į savo lėkštę, ir laužda
mas baltos duonos gabalą, prisiminė tėvų na
mus, kai po linine staldengte tokį pat vakarą 
šnerėdavo kvapnus šienas, o visoje troboje 
sklido sniego ir eglišakių kvapas. Jis matė 
savo tėvą, kuris taip griežtai visada reikalau
davo, kad kiekvieno valgio būtų paragauta 
bent po kąsnelį... Ir jo gilus balsas taip di
dingai kalbėdavo maldą, kurios čia nebuvo... 
Ir vėl jam matėsi tas smulkutis motinos vei
das, kai jinai margos priejuostės kampu nu
braukdavo akis prie Kūčių stalo, o paskui 
kiekvieną pamyluodavo savo atsidavusiu mo
tiniškos meilės persunktu žvilgsniu.

Antanė gi tegalvojo apie savo vaikus, kurie 
likę vieni, turbūt susimetę visi į vieną lovą, 
klausėsi vyresniosios sesers pasakų. Jai buvo 
skaudu ir liūdna, kad jinai šį vakarą paliko 
juos vienus. Jai tikrai buvo nejauku prie šito 
valgiais apkrauto, daugeliui žmonių padengto 
stalo toje puošnioje svetainėje. Kai ji laužda- 
vo plotkelę, pirmai žvaigždutei pasirodžius 
danguje, su savo vaikais ir vyru savo mažytėje 
virtuvėje, atrodė, kad jei ne pats Kristus, tai 
bent Jo siųstas angelas buvo su jais. O čia 
buvo tuščia, taip tūščia!... Jai rodėsi, kad 
jinai yra lygiai tokia pati, kaip toji nulaužta 
Lietuvos eglės šaka, kuri niekada šioje aplin
koje neprigis. Juk eglė buvo sodinama su 
šaknimis, o jos šaknys liko gimtinėje...

Pati šeimininkė beveik nieko nevalgė. Ji 
stengėsi būti vaišinga svečiams, išgėrė dvi tau
res vyno, bet po to ėmė skųstis galvos skaus
mais. Atsiprašiusi ji pakilo nuo stalo, ir sve
čiams buvo aišku, kad jau laikas pasitraukti. 
Vytautas dar bandė juos sulaikyti, bet Pet
ras ir Antanė nesutiko ilgiau pasilikti teisin
damies, kad dar turi suspėti į Bernelių Mišias.

Jiems besirengiant, staiga lauke pasigirdo 
Įvairiabalsiai automobilių signalai, tarsi staiga 
visa džiazo kapela čia butų atvykusi.

— Tai jie!!! — spontaniškas džiaugsmas iš-, 
si veržė iš Jonės krūtinės.

Ji čia pat užmiršo galvos skausmus, išbėgo 
nė neatsiprašiusi Į koridorių ir plačiai pra
vėrė duris.

Juokdamiesi ir stumdydamiesi Įvirto pavė
lavusieji Į svetainę. Jų jau buvo.kur kas dau
giau kaip 25 asmenys!... Jie visi buvo gero
kai Įkaitę ir nuo jų sklido “whisky” ir Pary
žiaus kvepalų mišinys. Rankų paspaudimai, 
bučkiai, dovanų Įteikimas — viskas susivėlė 
i vieną klegėjimą.

Antanė pasitraukė prie eglaitės ir gėrėjosi 
stebuklingais orchidėjų žiedais. Ji juos ap
skriejo visus iki vieno savo akių žvilgsniu. 
Ji jais gėrėjosi, ir jautė kiekvieno žiedo egzo
tišką kvapą, ir čia pat krūtinę užliejo nepa
prasta šiluma. Jai staiga pasirodė, kad ji puo
šia Kristaus prakartėlę orchidėjų žiedais, kad 
švento Kūdikėlio rankutė yra panaši Į žiedą, 

kad toji rankutė tiesiasi į ją... Bet tuo pat 
metu kažkas ją pastūmė. Ji atsirėmė į krepšį 
ir pastebėjo kaip vienas žiedas nulūžo ir nu
krito po dirbtine eglaite. Ir čia pat lauke 
trenkė perkūnas, net eglaitės papuošalai su
skambėjo. Užkišta Lietuvos eglės šakelė at
sipalaidavo ir nukrito prie nulaužto žiedo. 
Antanė lenkėsi ją pakelti, bet ją sugriebė 
Herbertas už rankos — tasai augstas stipraus 
sudėjimo vokietis — ir nutempė prie stalo. 
Bet Petras priėjęs prie žmonos, balsiai pa
reiškė: “Mudu su žmona jau po Kūčių ir sku
bame bažnyčion”.

Niekas į tai nekreipė dėmesio. Jonė pati 
pirmoji skubiai atsisveikino su Petru, moste
lėjo ranka Antanei ir įsisuko į linksmų vyrų 
draugiją. Vytautas Povilavičius juos palydė
jo iki durų. Jas pravėrus, trenkė antras žai
bas netoliese, ir griaustiniui nudundėjus, pa
sigirdo tolumoje skardūs varpų dūžiai šau
kiantys Bernelių Mišioms. Juos* stengėsi už
gožti dar smarkiau prapliupusi liūtis ir įsi
siūbavęs svečių kvatojimas.

★
★ ★

Svečiams išsiskirsčius paryčiui, Jonė vaikš
čiojo apsiblaususi su šluotele ir geležine lo
petėle rankoje, sušluostydama šiukšles ir tru- . 
pinius nuo kilimų. Ji pastebėjo, po vis dar 
mirkčiojančia eglaite, nukritusi vystantį or
chidėjos žiedą, automatiškai brūkštelėjo šluo
tele ir sušlavė jį drauge su Lietuvos eglės 
šakele ir keliomis cigarečių nuorūkomis.

Paskui jinai išdėstė tvarkingai visas gautas 
dovanas. Tai buvo daugiausia odekolono įvai
rių formų ir kvapų buteliukai drauge su pud
ra puošniose dėžutėse. Tiesa, reikia pami
nėti, kad Čia buvo ir naujai pasirodžiusi kny
ga “Lolita”, “whisky” dvi kampuotos bon- 
kos, dvi lėlės žanetei ir medinis arkliukas su 
tikrais karčiais ir pažabotas — Nelsonui pa
sisupti.

Ji gėrėjosi kiekviena dovana, su pasitenki
nimu skaičiuodama, kad tikrai jos vaišės ap
simokėjo.

Tuo tarpu Vytautas Povilavičius knarkė at
silošęs patogiame fotelyje, o prie jo kojų 
stovėjo nebaigta šampano taurė, kurioje plū
duriavo cigaretės nuorūka, matyt, iškritusi iš 
jo nuleistų pirštų.

Už lango vienodai šnerėjo lietus ir buvo 
taip sunku Įsivaizduoti, kad tai aušo Kalėdų 
rytas.

Betlėjaus Kūdikio 
misterija

(Atkelta iš 1 psl.)

netoli Betlėjaus. Piemenys su sa
vo kaimenėmis praleisdavo joje 
žiemą ir vasarą. Dažnai jie tarpu
savy susijungdavo apsigynimui , 
nuo plėšikų ir žvėrių. Esant šal
toms naktims savo bandas jie su
varydavo į olas bei landas arba 
po uolų iškyšuliais, o patys nuei
davo į artimiausias gyvenvietes.

Įžymesnieji izraelitai į šiuos 
žmones žiūrėjo su didele panieka. 
O šie, mat, kaip puslaukiniai kla
jokliai, gyvendami toli nuo šven
tyklų ir sinagogų, suprantama, 
negalėjo atlikti savo religinių pa
reigų. Abba Gorion net sakė: 
’’Nerinkite savo vaikams šių pro
fesijų: mulų ir kupranugarių va
dovo, barzdaskučio, irklininko, 
pirklio ir piemens, nes jomis už
siima tik vagys”. Ir iš tikrųjų 
tyrlaukių piemenys buvo žinomi 
kaip negerbiu svetimos nuosavy
bės. Farisėjai net vengė pirkti iš 
jų pieną ir vilnas, bijodami tapti 
vagiliavimo dalyviais. Jie buvo , 
priskirti prie nusikaltėlių gaujos, 
ir jų liudijimas teisme neturėjo 
jokios galios.

Betgi ir šių paniekintųjų tarpe 
buvo pakilios sielos ir atviros šir
dies žmonių. Siems tad dieviška
sis Kūdikis pirmiesiems ir ap
reiškė savo atvykimą į šį pasaulį.

Vertė A. K.
<•
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PARADAS IR REALYBE minuotojai. Sprogmenų iškėlimui bu-
Trakuose atšvęsta derliaus šventė vo pakviesti raudonosios armijos ka

riai. Lietuvos augščiausioji taryba 
garbės raštais apdovanojo kapitoną 
Jevgenijų Baženovą, viršilą Valerijų 
Prichodką, seržantą Algirdą Jurevi
čių, jūrininką Borisą Plachtijų ir kt.

1863 M. SUKILĖLIŲ AINIAI 
Dalis 1863 m. sukilėlių buvo iš

tremta į Saratovo srities čiomos Pa
dinos kaimą. Literatūros instituto

HAMILTONE gruodžio 31 d., antradienį, 
Queen's Banquet salėje, 1069 Barton St. East, 
rengiamas įdomus

paradu—karnavalu. Žiūrovams buvo 
parodyti raketos “Vostok” ir Elektrė
nų miestelio modeliai, komjaunuo
liškos vedybos; didžiuliais paveikslais 
pakritikuoti degtindariai, brakonie
riai, “religininkai”. Nepriklausomos 
Lietuvos laikotarpiui buvo skirta su
vargusio ūkininko figūra — su ab
rako maišeliu ant .plūgo rankenos. 
Kontrastui išryškinti miesto gatvė
mis pravažiavo kombinatas. Taip at- lankę minėtoje vietovėje, rado suki- 
rodė propagandinė šventės pusė. Ta
čiau gamybinės valdybos viršininkas 
Juozas Urbonas, nepagailėjęs pagy
rimo žodžių mokyklos salėje susirin
kusiems kolchozininkams, visdėlto 
pabrėžė, kad “visumoje rajono eko
nominiai rodikliai dar gana kuklūs” 
— atseit, ir Trakų rajono kolchozi- 
ninkus pjauna ta pati kolchozinio 
ūkio nedalia, daugiausia pasireiškian
ti peraugšta gaminių savikaina fa- jų

STIKLAINIAI BE DANGTELIŲ
Rudenį šeimininkės stengiasi pa

čios konservuoti vaisius, nes žiemos 
mėnesiais jų beveik neįmanoma gau
ti parduotuvėse. Konservavimui nau
dojami tam tikslui specialiai paga
minti stiklainiai. Tačiau komunisti
niai biurokratai, užsakydami stiklai
nius, užmiršo parūpinti jiems dangte
lius. šeimininkės skundžiasi, kad 
dangtelių neįmanoma rasti nė vieno
je parduotuvėje, o be dangtelių ir 
patys stiklainiai nustoja savo reikš
mės...

DALGIS IR GALĄSTUVAS 
šilutiškis A. Bartkus skundžiasi: 

“Nusipirkau I rūšies galąstuvą, ku
rį pagamino Skaudvilės pramkombi- 
natas. Kai reikėjo šieną pjauti, pa
ėmiau šį pirmarūšį galąstuvą ir 
šmakšt, šmakšt juo per dalgio ašme
nis. Tik pokšt — ir mano rankose 
liko du galąstuvai. Lūžo vargšelis. 
Įdomu, kaip atrodytų šio pramkom- 
binato gamybos II rūšies galąstuvai? 
Nejaugi, antrarūše pustykle pabrau
kus dalgio ašmenis, rankose liktų 
keturi galąstuvai? ...”

KUBOS STATYBININKAI
Sov. Sąjungoje viešinti Kubos sta

tybininkų grupė buvo atgabenta į 
Vilnių, kur ją sutiko Lietuvos valst. 
statybos k-to pirm. A. Aksomitas. 
Miestų statybos projektavimo insti
tutas kubiečius supažindino su staty
bų Viršuliškėse planais ir Vilniaus iš
planavimu. Kubiečiai taipogi buvo 
nuvesti į Gedimino pilies kalną, ku
rio tikrąją prasmę šiandien temdo 
kalno papėdėje stovinti Lenino sta
tula. .

SPROGMENYS KLAIPĖDOS 
UOSTE
Klaipėdos žiemos uosto dugną gi

linantis kranas iškėlė didžiulį patran
kos sviedinį, vandenyje išgulėjusį be
veikto metų. Narai uosto dugne ap
tiko daug sprogmenų, kurių pokari
nėmis dienomis buvo nepastebėję iš-

lėlių ainių dar kalbančių anų laikų 
lietuviška tarme. Vilniaus institute 
lankėsi A. Vilutis ir A. Miškinis. Jie 
suteikė išsamesnių žinių ape čiomos 
Padinos lietuvius, 1863 m. sukilėlių 
ainius, tolimajame Pavolgyje. A. Vi
lutis šiuo metu yra Saratovo srities 
lietuviško kolchozo brigadininkas, o 
A. Miškinis pokario metais apsigyve
no Vilniuje.

PAGERBTAS ŽUVĘS
PREZIDENTAS
Sekdama sovietinės spaudos pa

vyzdžiu, “Tiesa” nr. 275 du trečda
lius pirmojo puslapio paskyrė J. F. 
Kennedy atminimui. Įdėta velionies 
nuotrauka, trumpi biografiniai duo
menys, kuriuose Kennedy vadinamas 
“įžymiu valstybės veikėju”. Toliau 
seka Nikitos ir Ninos, Gromyko ir 
Brežnevo oficialios telegramos velio
nies žmonai ir naujajam prezidentui 
L. Johnson. Visa panaudotoji medžia
ga atskirta juodais rėmais nuo liku
sios puslapio dalies.

Vėlesniuose numeriuose kalbama 
apie amerikiečius užvaldžiusią isteri
ką, kad dėl prezidento nužudymo 
esą kalti komunistai Tai, žinoma, aiš
kus prasilenkimas su tiesa, nes juk 
Amerikoje niekas rimtai negalvoja, 
kad Kennedy buvo nužudytas Mas
kvos įsakymu. Pasinaudodama aten
tatu prieš Oswaldą, “Tiesa” įkyriai 
perša mintį, jog dėl Kennedžio mir
ties kalti gangsteriai ir dešinieji re- 
akcijonieriai. Nieko nerašoma apie 
Oswaldo viešnagę Sov. Sąjungoje, jo 
mėginimus išsižadėti Amerikos pilie
tybės ir pakartotiną ryšį Meksikoje 
su Kubos ir S. Sąjungos ambasa
domis.

LINŲ KOMBINATAS
Komunistinėje Lietuvos spaudoje 

mėgstama girtis sparčiais naujų sta
tybų žingsniais. Pagrindinį dėmesį 
statybininkai skiria pastatų sienoms, 
o vidaus įrengimus, besivaikydami 
metinių planų viršijimo, užmiršta. 
Panevėžyje jau prieš 10 metų buvo 
pradėta linų kombinato statyba, ta
čiau ji ir šiandien nėra pilnai užbaig
ta, nors kombinatas jau veikia. Pa
state neužbaigtas srovių montažas, 
cheminėje stotyje nesumontuoti 
vamzdžiai — chlorkalkes tenka nešio
ti kibirais, trūksta ventiliacijos įren
gimų, telefono ir net priešgaisrinių 
signalų. Liūdniausia, kad jau daug 
kur per lubas srūva vanduo, ant dar
bininkų galvų krinta tinkas. Nebaig
tas įrengti pastatas jau reikalauja ka
pitalinio remonto. —vkst—

JAUNO BŪRIO
DELHI, ONT., K.L.K. MOTERŲ 

DR-JOS skyrius 1963 m. gruodžio 8 d. 
atšventė savo penkmetį pamaldomis 
ir iškilmingu susirinkimu. Jį atidarė 
skyriaus pirm. E. Kairienė, pakviesda- 
ma į garbės prezidiumą: centro v-bos 
pirm. L. Imbrasienę, vicepirm. S. Auš- 
rotienę, dv. vadą kun. dr. Pr. Gaidą, 
kleb. kun. dr. J. Gutauską, Delhi LB 
pirm. S. Kairį, parapijos kimiteto at
stovą P. Augaitį, skyriaus vėliavos kū
mą M. Norkų ir buvusias pirmininkes 
— M. Povilaitienę, A. Grincęvičienę,
R. Augustinavičienę, D. Norkienę, B. 
Vytienę.

Pirm. E. Kairienė apžvelgė skyriaus 
praeitį. Skyrius įsisteigė 1958 m. lie
pos 13 d. Draugijos įsteigėjas buvo 
a.a. kun. K. Riekus. Per trumpą savo 
skyriaus globojimo laiką kun. Riekus 
sugebėjo vietos moteris paveikti taip, 
kad narių skaičiumi per keletą mėne
sių pralenkė kitas panašaus dydžio 
apylinkes. Prie skyriaus įsisteigimo 
nemažai prisidėjo M. Povilaitienė, ku
ri į šią apylinkę atvyko tada iš Mont- 
realio. Po kun. K. Rickaus mirties 
metų būvyje skyrius neteko trijų na
rių: a.a. R. Račienės, S. Valtienės ir 
B. Gamelienės.

Skyriaus veiklą sunkina dideli at
stumai. Pvz. į mažiausią posėdį tenka 
važiuoti nuo 15 ligi 30 mylių. Skyrius 
daug padėjo vietinei Bendruomenei 
rengti Vasario 16, Motinos Dienos ir 
kt. minėjimus.

Kai įsikūrė parapija, skyriaus veik
la žymiai paplatėjo. Narės daug pa
dėjo įsikūrimo darbuose. Pvz. vieno 
parengimo visas pelnas buvo paauko
tas besikuriančiai parapijai, Narės pa
rūpino pirmajam klebonui laikinę pa
stogę; pirmoji buvo M. Povilaitienė, 
o antroji -r Vanda Mažeikienė. Pasta
roji labai tyli ir kukli, bet skyrių vi
sur ir visada* remia bei nudirba daug 
darbų.

Trečiosios skyriaus pirm, iniciatyva 
buvo paukota Dievo stalui įsigyti baž
nyčioje, gavėniniams uždangalams ir 
kt. Kai rengiami parapijos parengi
mai, narės visada praveda loterijas, 
aukoja fantus pavieniui ir skyriaus 
vardu — bendrą didesnį.

Prie parapijos veikia ir šeštadieninė 
mokykla, kurią skyrius remia kiek ga
li. Mokykloje dirba taip pat narės be 
jokio atlyginimo, tik metų gale jos 
gauna kuklias dovanėles iš tėvų ko
miteto. Ilgiausiai mokykloje dirbo 
Elena Augustinavičienė, Sofija Augai- 
tienė ir a.a. R. Račienė. Kiek mažiau 
dirbo E. Kairienė ir Steigvilienė. Da
bar mokykloje mokytojauja trys iš jų:
S. Augaitienė, Steigvilienė ir Lapie- 
nienė.

Skyrius turi ir gražią bažnytinę vė
liavą, kuri puošia bažnyčią bei prime
na kiekvieną sekmadienį gražiuoju šū
kiu “Tiesa ir Meilė”, kokie turėtų 
būti susipratusios moters katalikės 
keliai.

Vėžio institutui kasmet skyrius tal
kina ruošiamose vakarienėse ar arba
tėlėse darbais ir aukotais kepsniais.

NAUJŲ-----
METU 
SUTIKIMAS

★

Erdvi, puošni salė
Naujas orkestras
Bufetas su užkandžiais ir šampanu
Laimės staliukai
Įdomus “Floor-Show”
Ir kitos nematytos staigmenos

Visa tai sudarys kiekvienam malonią vakaro nuotaiką. Pradžia 8 vai. vak., pabaiga 2 vai. ryto.
KVIEČIAME VISUS HAM1LTONIEČIUS IR SVEČIUS IS APYLINKIŲ GAUSIAI DALYVAUTI 
MŪSŲ RENGIAMAME 1964 METŲ SUTIKIME

Bendruomenės valdyba

ČIKAGOS VAIZDAI IR VARGAI
EDVARDAS SULAITIS

DIDŽIULIS ŠVENTINIS PARADAS 
įvyko gruodžio 1d. Jis mums buvo įdo
mus tuo, kad jame dalyvavo ir lietu
viai — “Ateities” šokėjai su savo ve
žimu, ant kurio šoko tautinius šokius. 
Paradas sutraukė daug stebėtojų: vie
ni atvyko pasižiūrėti gyvų paraduotų
jų, kiai pasitenkino televizija. Vaikus 
gerokai džiugino parade matytas Kalė
dų senis.

Lietuvia dalyvavo ir kitame kalėdi
niame pasirodyme — įvairių tautų ka
lėdinių papročių demonstravime Moks
lo ir Pramonės Muzėjuje. Lietuviams 
šiemet buvo skirtas vienas pirmųjų 
pasirodymų, įvykęs gruodžio 3 d. šio
se programose lietuviai dalyvauja 
kiekvienais metais ir susilaukia ne
maža susidomėjimo. Muzėjuje tarp ki
tų tautų eglučių stovi ir Lietuvos var
du atžymėtoji. Tai nebloga reklama 
lietuviams, kadangi muzėjų aplanko 
dešimtys tūkstančių žmonių.

Kalbant apie kalėdinius vaizdus, rei
kia prisiminti Alvudo ruošiamas bend
ras Kūčias visiems Čikagos lietuviams 
gruodžio 22 d. Gage parko pastato sa
lėje. Kadangi dienos programa yra 
daugumoje skirta vaikams, tai čia bus 
įvairių jaunimo pasirodymų.

Gerai, kad rengėjai vietoje nelietu
viško Kalėdų senio programoje įrašė 
“Svečią iš Lietuvos”, kuris jaunuosius 
apdovanos. Tai, be abejonės, bus ge
ras momentas jaunimo auklėjime tau
tine prasme. Rengėjai žada vaišinti 
plotkelėmis iš Lietuvos ir dvidešimčia 
Kūčių valgių.

jame buvo laukiami ne tik delegatai, 
bet ir svečiai

Stebėjus tik vieną kongreso posėdį, 
neįmanoma plačiai apžvelgti visą 
kongresą, čia tik norisi supažindinti 
su Federacijos pirmininko Antano Ru
džio pranešimu, kuris buvo multipli
kuotas r išdalintas visiems dalyviams. 
Pranešimą perskaitė A. Rudžio žmo-

AMERIKOS LIETUVIŲ KATALI
KŲ FEDERACIJOS KONGRESAS, 
Įvykęs lapkričio 29 - gruodžio 1 d. bu
vo vienas didžiausiųjų rudens sezono 
įvykių Čikagoje. Kongrese dalyvavo 
nemaža katalikiškų organizacijų veikė
jų iš kitų kolonijų, nors čikagiečių 
galėjo būti žymiai daugiau, ypač kad

nybos reikalais buvo išvykęs į Pakis
taną.

Pirmininkas pareiškė:
“Nuo to laiko, kai 1906 m. buvo 

įkurta Amerikos ALRK, ji tebesirūpi
na lietuvių katalikų religiniais ir tau
tiniais reikalais. Jau net pirmajame 
kongrese Katalikų Federacija nurodė 
išeivijos pareigas Lietuvai, kas rodo, 
jog šiuo metu tas klausimas tebėra ak
tualus, tik jis dabar svarstomas naujo
se sąlygose. Federacija buvo jungtis 
katalikų organizacijų tarpe, ji tuo tu
ri palikti ir šiandieną, tik jos uždavi- 
niai yra padidėję pagal naujus reika
lavimus. Šiandien reikia ypač vienin
go ir planingo darbo vykdyti dides
niems uždaviniams ir įprasminti Ka
talikų Federacijos buvimą. Federaci
ja yra daug padariusi per 57 metus, 
bet ir dabar ji negali tūnoti ant pra
eities darbų.”

“Tenka pabrėžti, kad Amerikos Lie
tuvių Katalikų Federacija nėra jokia 
politinė organizacija, bet, kai reikia 
katalikus astovauti partinių srovių su
darytose organizacijose, tai juos atsto
vauja Katalikų Federacija. Tokiu bū
du Federacija išlieka virš partijų, kas 
daugeliu a t v e j ų yra naudinga vi
siems”.

REIKŠMINGA VEIKLA
W-

KLK Moterų Dr-jos Delhi, Ont., skyriaus narės, vietinėj kanadiečių 
parodoj su lietuviškais rankdarbiais.

Čia daug pasidarbavo Norkienė, Mate- 
lienė, Kairienė, Treigienė, Dadurkie- 
nė, o Tillsonburg apylinkėj — Augus- 
tinavičienė Jean ir Ruginienė Elena. 
Džiovos institutas čia ruošiamoj ru
dens parodoj lietuviams duoda išsta
tyti savo eksponatus visą dieną (ki
tos tautybės gauna tik pusdienius) ir 
susidomėjimas, lietuviškais audiniais, 
medžio drožiniais bei gintaro išdirbi
niais svetimtaučių tarpe labai didelis, 
šiais metais čia daug šiuo reikalu pa
sidarbavo E. Kairienė, B. Dirsienė, O. 
Matelienė ir iš Hamiltono audėja O. 
Petraitienė.

Labai plačiu mastu lankomi ligo
niai — Londone, Hamiltone, Tillson- 
burge, Delhi, Simcoe ir kt. Užjaučia
mos nelaimėse, ligos ar mirties atve
jais narės ir prijaučiančios. Daug su
šelpta į vargą patekusių šeimų.

Per 5 metus pajamų buvo $3.500, 
išlaidų — $3.200.

Sveikino visi pakviesti į garbės pre
zidiumą ir raštu gautas sveikinimas iš 
Hamiltono skyriaus. Pasibaigus svei
kinimams, prie gėrybėmis apkrautų 
narių suaukotų valgių svečiai ir narės 
vaišinosi.

Ponia Imbrasienė savo Žodyje ypa
tingai gražiai nušvietė moters parei
gas išeivijoje ir visas nares sužavėjo

savo taip reikšmingais žodžiais.
Į susirinkusias prabilo gerb. kun. 

dr. Gaida — draugijos dvasios vadas. 
Jo kalba sustiprino nares ateities dar
bams.

C. v-bos vicepirm. S. Aušrotienė 
priminė visoms neužmiršti remti v-bos 
leidžiamą moterų žurnalą “Moteris”. 
Tuojau pat atsirado keletas naujų pre
numeratorių.

J mus taip pat prabilo šeimininkas 
— skyr. dv. vadas klebonas kun. dr. 
J. Gutauskas.

Dar ilgai, ilgai pasiliks tie gražūs 
žodeliai skyriaus narių ausyse ir vil
tis, kad ir vėl kada nors atvažiuos mus 
aplankyti tokie mieli svečiai.

Trumpai aptarus einamuosius reika
lus, šventė baigta giesme “Marija, 
Marija”. Dalyvė

VIENO IŠ SENŲJŲ IR ŽYMIAU
SIŲJŲ LIETUVIŲ DAILININKŲ 
ADOMO GALDIKO parodą Čikagoje 
(lapkričio 30 -gruodžio 8 d.) aplankė 
apie 800 žmonių. Tai bene rekordinis 
skaičius vieno žmogaus parodose Čiur
lionio galerijoje. Taip pat pastebėti
na, jog bemaž visi dailininko kūriniai 
buvo parduoti, nežiūrint, kad jų kai
nos buvo nežemos.

Parodos dalyviams geru prisimini
mu liko ne tik atidarymo kalbos, ma
tyti kūriniai, bet ir platus katalogas 
su daugeliu dailininko darbų repro
dukcijų (gaila, kad jos nespalvotos!). 
Kataloge pažymėtinas gana išsamus 
estų port. Aleksio Rannit (Rytų Euro
pos kolekcijų konservatoriaus Yale 
universitete) rašinys apie dailininką, 
pavadintas laišku Adomui Galdikui.

HAMILTON, Ont.
KALĖDŲ EGLUTĖ, rengiama vysk. 

Valančiaus šeštad. mokyklos mokinių 
tėvų k-to, įvyks gruodžio 22 d., sekma
dienį, 4 vai. p.p. Katedros mergaičių 
gimnazijos patalpose, Main St. E. Vi
są programą atliks mokyklos mokiniai, 
vadovaujami mok. A. Mikšienės, sol. 
V. Verikaičio ir kt. Atvykęs Kalėdų 
senelis visus mokinius ir mažuosius 
apdovanos gausiomis dovanėlėmis, o 
IX skyr. dar su priedais. Kviečiame 
visus mokinius ir mokyklos dar ne
lankančius nuo 3 m. amžiaus, tėvelius 
ir visus hamiltoniečius gausiai atsi
lankyti ir paremti. Tėvai prašomi įmo
kėti mokyklos mokestį už I mokslo 
metų pusmetį, kuris yra $15 metams 
nuo šeimos.

Kalėdų atostogoms mokiniai palei
džiami gruodžio 21 d. Po atostogų dar
bas pradedamas 1964 m. sausio 11 d.

Ateinančių metų kaukių balių ruo
šia mokyklos tėvų komitetas.

Tėvų k-tas ir mok. vedėjas
ŽŪKLAUTOJŲ IR MEDŽIOTOJŲ 

KLUBAS “GIEDRAITIS” š. m. gruo
džio 22 d., sekmadienį, p. Sutkaičio 
ūkyje, apie 15 mylių nuo Hamiltono, 
ruošia šaudymo rungtynes. Laimėtojų 
premijoms yra skiriami 8 kalakutai. Į 
šias rungtynes yra kviečiami Lietuvių 
Veteranų Sąjungos “Ramovė” Hamil
tono skyriaus nariai ir visi Hamilto
no apylinkės lietuviai — šaudymo ir 
medžiojimo sporto mėgėjai. Norintieji 
dalyvauti šiose “kalakutų šaudymo” 
rungtynėse minėtąją dieną 1 vai. p.p. 
suvažiuoja ant kalno — Upper Gage 
ir Mohawk gatvių susikirtime, iš kur 
kartu bus vykstama į p. Sutkaičio ūkį 
rungtynėms. Šoviniai bus gaunami vie
toje, o kas savo neturės—ir šautuvai.

Norintieji gauti platesnių informa
cijų, prašomi kreiptis į medžiotojų va
dovą A. Stasevičių tel. FU 3-9418.

Klubo valdyba
N. METŲ SUTIKIMAS jau čia pat. 

Gruodžio 31 d. 8 v.v. hamiltoniečiai 
renkasi į Queen’s Banquet salę, 1069 
Barton St. East. Tai kiekvieno tradi
cinis vakaras išeiti į žmones ir susitik
ti draugus ir pažįstamus iš visur. Ben
druomenė pasirūpins, kad .leduose bū
tų pakankamai šalto šampano ir šiltų, 
skanių užkandžių, žinomas konserva
torijos studentų orkestras “Melody” 
su soliste nenorint kiekvieną įtrauks 
į šokių sūkurį. Turėsime: kepuraites, 
barškučius ir neilgą linksmo turinio 
artistų pasirodymą. Visos moterys kal
ba apie ilgas sukneles. Atrodo, kad 
tai bus balinių suknelių vakaras.

Pradžia 8 v.v. ir pabaiga — 2 v. 
ryto. Įėjimas $3, studentams — $1.

K. M.

J A Valstybės
PROF. ST. KAIRIUI REMTI KOMI

TETO iždininkas, artėjant Kalėdų 
šventėms ir N. Metams, o gruodžio 20 
(naujo stil. sausio 2 d.) jubiliatui-inva- 
lidui sueinant 85 metams, nuolankiai 
prašo kilniaširdžius tautiečius, o ypač 
ligšiolinius rėmėjus, prisiminti nenu
trūkstamą šalpos būtinumą. Sveikini
mus, čekius ar dolerius siųsti NAUJU 
komiteto adresu: prof. St Dirmantas, 
6616 S. Washtenaw, Chicago 29, Hl., 
USA. Pakvituojama nedelsiant.

NAUJAS LIET. ŽURN. S-GOS sky- 
rius Los Angeles, Calif. Į v-bą išrink
ti: dr. J. Paltus, VL Bakūnas, V. Ir- 
likienė, L. Valiukas ir Alf. Giedraitis. 
Kandidatais liko Ig. Medžiukas ir Ant. 
Skirtus. J rev. k-ją: dr. G. Valančius, 
L. Briedis ir J. Kaributas. Į garbės 
teismą: dr. P. Raulinaitis, Tadas Mic
kus ir J. Tininis.

PREL. PR. JURAS Putnam, Conn., 
pastatydino lietuvių archyvui apšildo
mas ir tinkamas patalpas, į kurias 
perkeliamas Amerikos Lietuvių Kul
tūros Archyvas iš Brocktono. Doku
mentų ir kitokios archyvinės medžia
gos susidarys keletas sunkvežimių. 
Archyvas bus globojamas N. Pr. M. 
seselių.

DR. VYT. VARDYS skaitys paskai
tą cikle “Dvikova pašaukimų areno
je”. Ciklas pradedamas Jaunimo Cent
re, Čikagoj, kovo 5 d. ir jis bus tęsia
mas iki to pat mėnesio 14 d.

ALRK FEDERACIJOS KONGRESE 
ČIKAGOJE išrinkta nauja centro v-ba: 
prel. Ign. Albavičius, inž. A. Rudis, 
dr. VI. Šimaitis, K. Kleiva, L. šimu
tis, dr. A. Darnusis, Ona Ivinskaitė, 
V. Šoliūnas, kun. A. Stašys ir B. Po- 
likaitis. Kandidatai: Jonas Švedas, inž. 
P. Cinkus, prel. P. Juras. Balsavimo 
k-ją sudarė J. Jodelė, J. Sakas ir V. 
Leonė.

DR. A. MACIŪNAS ir šeima BAL 
Fui paaukojo $100.

KUN. KAZIMIERAS RAKAUSKAS, 
Švč. Jėzaus Širdies parapijos New 
Philadelphia, Pa., klebonas, mirė lap
kričio 28 d. Palaidotas gruodžio 3 d. 
iš švč. Jėzaus Širdies parapijos baž
nyčios Dubois, Pa., kapinėse.

ČIKAGOJE MIRĖ: pik. J. Variako- 
jis, kpt. Pr. Kazilionis-Linkus ir Itn. 
Ant. Markauskas.

B. JAKAITIS, čikagiškis, sulaukęs 
70 metų, mirė lapkričio 30 d. Kilęs iš 
Ramygalos parapijos. Amerikoj išgy
veno 52 metus.

J. PILVELIS, ilgametis Marijampo
lės apskr. v-bos sekretorius, gyvenęs 
Hartford, Conn., širdies priepuoliu 
mirė lapkričio-22 d. savo bute. Mirė, 
tuo pačiu laiku, kai buvo nužudytai 
prez. J. Kennedy. Velionis stebėjo te
leviziją. Ir, kai pamatė baisią žmog
žudystę, lipo žemyn pranešti apie tai 
kitiems namiškiams ir sukrito.

KUN. B. IVANAUSKAS, Klevelan- 
do šv. Jurgio par. klebonas, paskatino 
parapijiečius parūpinti liet, vėliavą, 
kuri būtų laikoma bažnyčioje.

J. BACHUNAS, PLB v-bos pirm., 
leido save lietuviškoj spaudoj vadinti 
J. Bačiūnų, juokais pridurdamas, jei
gu pirmininkaudamas ką nors negero 
padarys, vėl pradėsiąs vadintis Ba- 
chunu.

Australija
TRAGIŠKAI ŽUVO JONAS ČL 

ŽAUSKAS. Spalio 10 d., einantį sker
sai gatvę, pritrenkė pravažiuojantis 
automobilis. Vos pasakęs vardą ir pa
vardę, nelaimingasis neteko sąmonės 
ir jos neatgavęs spalio 11 d. mirė 
Royal Perth ligoninėje. A.a. Jonas Ci- 
žauskas buvo gimęs 1926 m. spalio 17 
d. Rygoje. Ten pat augo ir lankė liet. 
Rygos gimnaziją, dalyvavo lietuviškose 
org-jose ir ligi mirties išliko tvirtas 
lietuvis patrijotas, sąmoningas katali
kas. Velionis paliko nuliūdusią žmo
ną, du vaikučius ir kitus artimuosius.

ADELAIDES LIET. B-NĖS savaitga
lio mokyklos mokslo metų užbaigimas 
įvyko gruodžio 7 d. Liet. Namuose. 
Programoje: mokslo metų užbaigimo 
aktas su deklamacija, dainavimu, ba- 
letiniais pratimais. Buvo suvaidinta 
“Lapės ir vilko draugystė” — V. Ne- 
verausko 3 v. pasaka jaunimui pagal , 
dr. V. Pietarį. Vaidino m-klos moki
niai. Dekoracijos dali. A. Kudirkos, 
vadovavimas — J. Neverausko.

MOTERŲ SEKCIJA ADELAIDĖJE 
tradicinę Kalėdų eglutę ruošia gruo
džio 26 d.

Britanija
APIE 10.000 LIETUVIŲ gyvena 

Britanijoje. Maždaug pusė jų priklau
so prieškarinei emigracijai, o kita pu
sė — pokarinei. Esama tenai nemaža 
senų ir naujų org-jų, bet viena jų — 
Britanijos Lietuvių Sąjunga — yra 
svarbiausia. Ji buvo įsteigta prieš 16 
metų, kai tūkstančiai išvietintųjų lie
tuvių persikėlė į tą kraštą.

LONDONO LIETUVIŲ KOLONIJA 
yra labai sena. Pirmieji lietuviai te
nai apsigyveno dar pr. šimtmety. Dau
guma jų tada apsigyveno Londono ry- 
tinėje dalyje, kur ir dabar jų nemažai 
gyvena. Ten yra ir lietuvių bažnyčia, 
kurioje nuo pr. metų dirba kun. dr. 
S. Matulis. Bažnyčios didysis altorius 
— Švč. Marijos vainikavimas. Alto
rius visas medinis. Austrijos firma bu
vo išstačius! jį tarptautinėje parodoje 
1849 m. Londone.

ŠKOTIJOJ taip pat gyvena keli 
tūkstančiai senosios imigracijos lie
tuvių. Jie leidžia net savo lakraštė- 
lį “Išeivių Draugą”, kurio redaktoriu
mi yra prel. J. Gutauskas.

LIETUVIŲ SPAUSTUVĖJE LON
DONE spausdinami dar du laikraščiai: 
religinis žurnalas “šaltinis” ir profe
sinių sąjungų “Darbininkų Balsas”.

Belgija
LIETUVAITĖS BENEDIKTINĖS 

SESELĖS, daugiau 25 metų gyvena 
čios Liuvene, TpaaukojVasario
gimnazijos koplytėlei viša komplektą 
liturginių drabužių.

Prancūzija
P. LIUTKUS dėsto Paryžiaus pre

kybos institute, be to, yra vieno žur
nalo redakcijos narys ir pats dar tęsia 
studijas, ruošdamasis doktoratui.

Olandija
VOORBUNGO SENELIŲ PRIE- 

GLAUDOJ lapkričio 3 d. mirė Kostas 
Prielgauskas, skuodietis, sulaukęs 90 
metų amžiaus. Palaidotas prieglaudos 
kapuose. Paliko našlę Mariją.

Paruošė Pr. Al.

DELHI, Ont
IŠRINKTA LB VALDYBA. — Pagal 

naują kandidatų parinkimo metodą 
buvo išrinkta nauja valdyba: pirm. 
Benediktas Stonkus, RR 1 Delhi, Ont., 
tel. 875-2405 Langton., vicepirm. M. 
Grincevičius, sekr. A. Kairys, D. Žio
gas, kultūros reik. p. Steigvilas.

Naujoji valdyba griebėsi darbo ir 
nutarė, jei gaus salę, surengti Naujų 
Metų sutikimą kartu su Katalikių 
Moterų dr-ja.

Kadangi šokiai nebe labai sėkmin
gai pavyksta, nutarta rinkti solidaru
mo mokestį.

Artimoje ateityje bus šaukiamas tė
vų komiteto, mokytojų ir organizaci
jų posėdis mokyklos ir tolimesnės 
veiklos problemoms spręsti.

VASARIO 16 MINĖJIMAS įvyks 
vasario 22 d. Delhi vengrų salėje. Kal
bėtoju yra pakviestas ir sutiko atvyk
ti konsulas dr. J. žmuidzinas. Sten
giamasi gauti menininkus programai 
atlikti. S. K.

Englewood Cliffs. — Žinomoji 
Prentice - Hali leidykla išleido 
Robert J. Clements knygą apie 
Michelangello surinktus raštus. 
Veikalas nušviečia autentiškai di
džiojo meistro galvojimą ir cha
rakterį _____________

1177 Bloor Street West Telefonas LE. 2-2552

WALTER GORDON 
M.P. Davenport

Švenčių 
sveikinimai

musų 
draugams 
lietuviams

ANDY THOMPSON 
M.P.P. Dovercourt

Mūsų rastinė vėl bus atidaryta po Naujų Metų kasdien ir antradienių vakarais nuo 8 -10 

vai. v. rinkėjų patogumui susitikti su mumis.

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

perkėlė /
Į naujas patalpas —

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

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

NUOŠIRDŽIAUSIAI SVEIKINU SAVO 
DRAUGUS BEI KLIJENTUS LIETUVIUS 

IR LINKIU 
LINKSMŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ 

IR LAIMINGIAUSIŲ NAUJŲ METŲ

Taupyk ir skolinkis 
kooperatiniame bankelyje "TALKA"

IŠDUODAMOS ASMENINES PASKOLOS IKI $3.009, mot. 
gičių paskolos iki 80% turto vertės. Nemokamas gyvybės ir 
paskotųdraudimas. PILNAS ČEKIŲ PATARNAVIMAS.

Darbo dienos: pirmadieniais — penktadieniais 0 vaL — 1 vaL po pietų. 
Antradieniai* ir penktadieniais 5 vaL — S vaL vakare.
ŽL MAIN STREET EAST. BOOM 207 — Telefonas JA. M811

GEORGE BEN, B.A.
Aldermanas Ward 5

1134 Dundas St. W., Toronto Td. LE. 4-8431
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Pranešimas iš Vokietijos

PIRMA KARTA ISTORIJOJ
Užsieny dažniausiai cituojamas 

dienraštis “Frankfurter Allge- 
meine” sako, kad “mes dar nega
lime išmatuoti tos reikšmės”, ku
rią tenka skirti popiežiaus Pau
liaus VI pasiryžimo atlikti mal
dininko kelionę Į Palestiną. Pri
minęs skaitytojams Jono XXIII 
kelionę Į Asyžių ir Loretą, laik
raštis aiškino, kad “noras nugalė
ti Įprastas teritorines sienas sie
jasi su popiežiaus siekimu suteik- 
ti-iš naujo savo Bažnyčiai daugiau 
bruožų tos bendruomenės, kuri 
apima visą pasaulį ir kuri yra gy
va savo visuotinumo dėka”.

Švenčiant šimtmetinį Liurdo 
jubilėjų buvo kalbėta, kad pa-

ne vien atitaisymą to, kas iki šiol 
visų popiežių buvo apleista, bū
tent, nuvykti' Palestinon ir pasi
melsti ten, iš kur kilo krikščiony
bė ... Bet popiežiaus kelionę rei
kia vertinti ir kaip šio meto Ka- 

simbo-

Riebios sovietų kalbos, liesas maistas
J. GRIKIS

Mūsų korespondentas Švedijoj
simu perdaug į medvilnę nevyniojo. 
Pabaltijo valstybių žemės ūkio kritiką

pats p<4>iežius Pijus XII. Bet Pi
jus XII į Liurdą nevažiavo. Taip 
pat ir paskutinio eucharistinio 
kongreso metu buvo pasklidę 
gandai, kad į Miuncheną atvyk
siąs Jonas XXIII. Bet veltui tikė
tasi. Dabar štai Paulius VI visų 
nustebimui paskelbė savo apsi
sprendimą keliauti į šventąsias 
Palestinos vietas. “Jei pinną kar
tą Romos popiežių istorijoje Pet
ro įpėdinis nutaria keliauti į pa
šventintą kraštą”, komentavo 
“Muenchner Merkur”, “tai yra 
daugiau, negu mostas. Tai reiškia

trukdė prieiti prie tikėjimo šal
tinių”.

Ir Hamburgo “Die Welt”, kurs 
iš visų didesniųjų dienraščiu be
ne plačiausiai aprašė gruodžio 4 
d. iškilmes šv. Petro bazilikoje, 
manė, kad planuojamas popie
žiaus žygis duodąs kryptį visai 
Bažnyčiai: “Ji turi atsisveikinti 
su introvertiniu angštumu, ku
riuo ji sirgo nuo šimtmečių. Ji tu
ri pajudėti naujos epochos krantų 
link, epochos, kun iš krikščio
nies, jei jis nori išsilaikyti, reika
lauja platumo, atvirumo ir pa
vyzdingo modernumo”

Popiežiaus mintis aplankyti 
Betlėjų ir Jeruzalę yra reikšmin
ga ne vien katalikų pasauliui. Jei 
atidarydamas antrąją santarybos 
sesiją, Paulius VI rado jautrių,

rių žodžių protestantams ir orto
doksams, tai jo numatyta kelionė 
ne tik dar kartą pabrėžia nusista
tymą pagyvinti katalikų dialogą

su kitais krikščionimis, bet sykiu 
reiškia palankų mostą tiems, ku
rie, kaip pastebėjo “Die Welt”, 
“ilgus šimtmečius turėjo iškęsti 
krikščionių persekiojimus”.

Kristaus gyvenimo ir veiklos 
vietos, perskirtos spygliuotomis 
vielomis, su budriai saugomos 
“niekieno žemės” juostom vi-

kalba apie šiame krašte viešpa
taujančią Įtampą. Ją turės pajus
ti ir popiežius. “Jam nebus leng
va”, galvojo “Frankfurter Allge- 
meine”, “išvengti klaidingų poli
tinių aiškinimų, kurie suksis 
apie jo kelionę”. Bet Paulius VI 
nenusigasiąs visų tų pavojų: pa
gal išgales jis bandysiąs jų iš
vengti, o nepašalinamą likutį iš- 
kentėsiąs.

Jei pirmieji “Frankfurter All- 
gemeine” komentarai išsisėmė 
nurodymu į galimas politines 
Pauliaus VI kelionės komplika
cijas, tai “Die Welt” išreiškė vii-

arabų - izraelitų santykiams. “Po
litiniai neramumai, nesantaika ir 
neapykanta Šventajame krašte 
galėtų sušvelnėti”. O tai būtų 
taip pat atsakymas, “vertas tų 
ženklų, kuriuos užbrėžia pirmyn 
besiveržiąs popiežius”. J. Pipiras

Kas naujo Kanadoje?
Londono, Ont., vyskupas J. C. 

Cody palaidotas gruodžio 10 d. 
Mirė staiga nuo kraujo išsilieji
mo smegenyse. Buvo didelio 
masto vyras. Pasak vieno vysku
po, jo darbai galėtų padaryti 10 
vyrų dideliais žmonėmis. Jis bu
vo ypač palankus ateiviams, ku
rių savo vyskupijoj turėjo 
70.000. Jo dėka buvo Įsteigtos 
net dvi liet, parapijos Delhi ir 
Windsore.

Konservatorių partijos suva
žiavimas Įvyks 1964 m., vasario 
mėn. Pagrindinis klausimas — 
naujo vado rinkimas. Partijos 
narių tarpe didėja opozicija J. 
Diefėnbakeriui.

Universitetus baigusių parei
kalavimas didėja, ir daugelis 
bendrovių jau dabar pradeda 
jieškoti tarnautojų paskutinių 
metų studentų tarpe. Didžiau
sias pareikalavhnas yrą matema
tikų, inžinierių ir ekonomistų. 
Atlyginimai betgi perdaug nevi
lioja,' ir kiekvienais metais dalis 
išvyksta i JAV. Pradedantiem 
inžinieriam pvz. mokama $525- 
650 mėn.

Geležinkelių linija CNR, kuri 
yra valdžios' kontroliuojama, 
kiekvienus metus užbaigia su 
deficitu. Lėktuvų b-vė “Trans
Canada Air Lines”, kuri taip 
pat valdžios žinioje, irgi yra 
nuostolinga. Abiem b-vėm vy
riausybė paskyrė $313 mil. CNR 
biudžetą slegia senos skolos, ku
rios neleidžia baigti metų su 
pelnu.

Automobilių pramonė Kana
doje ima gyvėti. Kanadai daug 
padės Studebaker firmos persi
kėlimas iš JAV i Hamilton, Ont. 
Iki šiol Hamiltone pagamindavo 
8.000 automobilių per metus. 
Dabar tas skaičius pakils iki

Bus pradėta kreipti dėmesį 
Į senus Įstatymus, kurių niekas 
anksčiau nepaisė. Tie įstatymai 
reikalauja, kad iki 16 m. jau
nuoliai viešoje vietoje nerūky
tų. Ontario Įstatymas draudžia 
parduoti cigaretes ar tabaką jau
nuoliams, neturintiems 18 m. 
amžiaus. Pvz. Londono, Ont., po
licija, pastebėjusi nepilnametį 
rūkant gatvėje, nutarė ji prista
tyti tėvams.

Valdžios kontroliuojamas radi
jo ir televizijos tinklas — CJBC 
pradės duoti kiekvieną dieną 
transliacijas prancūzų kalba. 
Transliacijos bus vakarais ir 
truks apie 2 vai. Ontario provin
cijoje tam reiškiamas didelis pa-

30.000 ir bus priimta 600 naujų 
darbininkų. B-vė keliasi Kana- 
don ekonominiais išskaičiavi
mais. Paskelbus žinią apie b-vės 
persikėlimą, Studebaker akcijos 
pakilo.

Kanados karinis biudžetas kas 
metai siekia $1,6 bil. Per pas
kutinius 10 metų buvo išleista 
$8 mil. šarvuotiems autoveži- 
miams “Bobcat”, kurie dabar vi
sai išimami iš apyvartos kaip 
pasenę ir nepritaikyti moder
niai kariuomenei.

Kanados satelitas “Alouette” 
JAV erdvių tyrinėjimo įstaigų 
pripažintas geriausiu pasaulyje^ 
“Alouette” — Vieversys iki 
gruodžio 4 d. buvo padaręs sipriešinimas. 
5.888 apskriejimų, kurie sudaro j- -
169 mil. mylių, ir atliko 15.250 čius siekė 303.000. Tai mažiau- 
ivairių jam skirtų uždavinių.

Kanados eksportas i užsienio 
kraštus žymiai pagyvėjo. Kini
jai dar parduota kviečių už $18 
mil., nors kiniečiai būtų pirkę 
už $55 mil., jeigu Kanada būtų 
pajėgusi juos pristatyti. Dėl 
sandėlių trūkumo uostuose ir 
transporto sunkumų nuo to te
ko atsisakyti.

Kanados parlamentas, palygi
nus su JAV yra perdidelis. Par
lamente yra 265 atstovai ir sena
te 102 senatoriai. JAV, turinčios 
10 kartų daugiau gyventojų tu
ri 435 atstovų rūmų narius ir 
100 senatorių.'

Finansų min. W. Gordon, ku
ris buvo paleidęs šūki “Atpirki
me Kanadą iš užsieniečių”, pa
reiškė, kad ateityje bus reika
lingas užsienio kapitalas krašto 
plėtotei pagreitinti. Pagal ji, Ka
nados ekonominės problemos 
yra perdidelės, kad ji galėtų iš
siversti tik su savu kapitalu'

Lapkričio 15 d. bedarbių skai-

sias bedarbių skaičius per pas
kutinius 7 metus.

Kasmet įvykstantis Nobelio premijų Įteikimas yra savotiška 
tautinė švedų šventė, kurios metu pagrindinis spaudos ir vi
suomenės dėmesys skiriamas atvykusioms laureatams ir jiems 
pagerbti rengiamoms iškilmėms. Šiemet daugiausia dėmesio 
susilaukė literatūros laureatas graikas poetas Giorgos Seferis, 
nors jis savo atsargiais ir diplomatiškais atsakymais smalsių 
reporterių nepatenkino. Jie norėjo patirti jo nuomonę apie 
modernųjį romaną, o jis atsakė esąs tik poetas ir... todėl ne- 
kompetetingas ką nors tuo reikalu pasakyti. Jie norėjo suži
noti, kokią knygą naujasis Nobelio laureatas yra užsimojęs 
artimoje ateityje parašyti, o jis atsakė, kad iš anksto jam pa
čiam neaišku, ar iš viso ką parašysiąs. Tačiau pagarba pačiai 
premijai čia yra tokia didelė, kad visi pasitenkina tuo, kas 
pasakyta. Ir dėl pačio asmenų parinkimo kokių nors diskusijų 
nekyla. Tiesa, privačiai galima užgirsti balsų, kad graikų litera
tūra turi vertingesnių vardų, negu tas, kuris buvo parinktas.

Dar balsesnė kritika, iš dalies ir 
spaudon prasimušusi, liete šiemetinės 
Nobelio taikos premijos paskyrimą, 
nes visi tiek nusimano, kad Linus 
Pauling didžiajai amerikiečių daliai 
yra gana kontroversinė figūra. Kodėl 
Norvegijos stortingas — seimas tokiu 
parinkimu norėjo amerikiečių viešą
ją nuomonę, jeigu ne tiesiog užgau
ti, tai bent paerzinti, tas klausimas 
taip ir lieka kol kas neatsakytas.

SIEKSNINĖ KALBA
Būčiau neteisus, jeigu sudaryčiau 

įspūdi, jog Nobelio premijų įteikimo 
apeigos būtų uždengusios visus kitus 
įvykius. Kaip tik tomis pačiomis die
nomis Kremliuje susirinkusiam centro 
komitetui Nikita Chruščiovas išdrožė 
maratoninę, puspenktos valandos tru
kusią, kalbą, kuria švedų radijas ir 
spauda plačiai atpasakojo. Tos kalbos 
buvo smalsiai laukiama, kaip lygiai iš 
anksto buvo skelbiama, kad šiame 
centro komiteto posėdyje bus svarsto
ma dabartinė sunki sovietų žemės ūkio 
krizė.

Jau nuo seniau Chruščiovo vardas 
ir politika čionykščių stebėtojų ir ko
mentatorių glaudžiai siejamas su so
vietų žemės ūkio problemomis. Laikas 
nuo laiko net reiškiama nuomonė, jog 
nesėkmės šioje srityje galinčios nu
lemti visą ligšiolinį postalininio laiko
tarpio kursą ir net paties Nikitos liki
mą. Ryšium su tuo pastaruoju metu 
kaikas net norėjo įžiūrėti Kremliuje 
augančios “stalininės” opozicijos 
ženklų.

PRIPAŽINO BADĄ
Už tat pirmoje eilėje iš ilgos Chruš

čiovo kalbos dėmesys buvo atkreiptas 
į ta vietą, kur Stalino ir Molotovo 
adresu buvo paleisti nauji kaltinimai. 
Molotovas nuo seniau yra laikomas 
kaip buvęs pagrindinis Chruščiovo že
mės ūkio politikos priešininkas. Da
bar Chruščiovas pirmą kartą pasauliui 
pripažino, kad dar 1947 m. daugelyje 
Sov. Sąjungos sričių žmonės mirė iš 
bado, kai tuo tarpu Stalinas ir Molo-

■ MINTYS IŠ 
ANAPUS ATLANTO

Vasario 16 gimnazija, kurios pagrindai ne tik lietuviški, bet ir krikš
čioniški, Kalėdų metu turi daug kam padėkoti, nes tiktai daugelio pasi
aukojimo ir pastangų dėka ji gali gyvuoti. Auklėtojų ir auklėtinių min
tys skrenda į visus pasaulio kraštus, kur tūkstančiai geradarių metai iš 
metų, diena iš dienos deda savąjį skatiką, kad tik lietuviškasis jaunimas 
turėtų žmogiškas sąlygas mokslintis ir augti lietuviais. Prisimenami ne 
tik uolieji aukų rinkėjai, nepavargstantieji būrelių vadovai, bet ir visi 
tie aukotojai, kurių dažnai net pavardės nėra žinomos tiems, kurie nau
dojasi aukomis. Jiems visiems tebūna šiuo būdu pareikšta padėka, už
tikrinant, kad jų aukos neina niekais, o išugdo gražiai lietuviškai ir 
krikščioniškai nusiteikusio jaunimo gretas. Padėka tebūna sujungta su 
sveikinimais ir linkėjimais. Teatneša Kalėdos tyro džiaugsmo, tesutei
kia naujo ryžto ir ištvermės gerame.

Su Kalėdomis artimai rišasi Naujieji Metai. Jie skatina žvelgti į ateitį. 
Vasario 16 gimnazija, linkėdama visiems rėmėjams laimės ir sėkmės, 
reiškia viltį, kad 1964 metais jai aukos ne tik nesumažės, bet pakils, ly
giai, kaip nemažėja jos uždaviniai.

Kun. Bronius Liubinas, direktorius

tovas javus eksportavo užsienin. Gir
di, jeigu tie patys metodai būtų var
tojami ir dabar, tai nereikėtų kviečių 
užsienyje pirkti, bet jie dar būtų iš
gabenami užsienin.

MAGIŠKAS ŽODIS
Užtikrinęs, kad Stalino ir Molotovo 

metodai partijos pasmerkti Meną kar
tą ant visados”, Chruščiovas visas vil
tis sudėjo į naują magišką žodį — che
mijos pramonė! čia, atseit, glūdi kri
zės išsprendimo raktas ir visa komu
nizmo ateitis. Šiuo požiūriu net neklai- 
lingasis Leninas tapo papildytas. “Le
ninas sakė, kad komunizmas — tai 
sovietų valdžia plius viso krašto elekt
rifikacija. Jeigu jis būtų gyvenęs, tai 
dabar sakytų: komunizmas —• sovietų 
valdžia plius viso krašto elektrifikaci
ja plius chemijos pramonės išvysty
mas”, sakė Chruščiovas.

Naująjį šūkį ne be ironijos komen
tavo “Dagens Nyheter” savo vedama
jame. “Chemikalizacija” skamba gra
žiau ir moksliškiau, bet iš tikrųjų reiš
kia tik dirbtines trąšas. Netiesiogiai 
tuo pačiu Chruščiovas pripažino, kad 
Sibiro žemė pasirodė ne tokia puiki, 
kaip jis pats pradžioje manė, įsakyda
mas plėšti milžiniškus rytų plotus. 
Aišku, tęsia “DN”, jog jis negali pri
sipažinti padaręs klaidą: betkoks tvir
tinimas apie plėšinių nepasisekimą at
metamas kaip blogos valios šmeižtas. 
Tačiau specialistų nuomone naujose 
žemėse geras derlius galimas tik pir
maisiais metais, o šiaip jų derlingasis 
sluogsnis yra labai plonas ir nepakan-' 
karnas žemdirbystei.

PABALTIJO KRITIKA
Kita tema, kuri šioje kalboje sudo

mino švedus, tai Pabaltijo valstybių 
kritika. Tiek radijas, tiek spauda rea
gavo ir dėl to, jog Chruščiovas šia
me sąryšyje tiesiogiai suminėjo Švedi
ją kaip pavyzdį.

Kalbėdamas, kokią palaimą atneš 
chemija ir dirbtinės trąšos, jis pami
nėjo Vakarų patirtį. Jis sakė, kad iš 
trijų Pabaltijo respublikų galima rei
kalauti tokios pačios javų gamybos 
kaip Švedijoje, o amerikiečių derliai 
— tai tik gero tręšimo vaisius. Estija, 
Latvija ir Lietuva, pasak Chruščiovo, 
turinčios tas pačias sąlygas, kiek tai 
liečia klimatą ir žemę, kaip Švedija. 
Tai sakydamas, jis, matyt, visai sąmo
ningai užmiršo, jog Švedija yra dar 
laisvas kraštas ir neneša kolchozų ver
gijos. Kitaip jis nebūtų teigęs: suda
rykime Pabaltijo valstybėms panašias 
sąlygas, ir turėsime teisę iš jų laukti, 
kad jos greitai ne tik pasivys, bet ir 
pralenks Švediją...

ŠVEDŲ KOMENTARAI
Atsargusis “Dagens Nyheter” kores

pondentas iš Maskvos, atpasakodamas 
tą kalbos vietą, reiškė nuomonę, kad 
Chruščiovas suminėjo Švediją kaip tik 
dėlto, kad jam rūpi kelionė Skandina- 
vijon ateinančią vasarą. Esą, jau anks
čiau pakartotinais atvejais jis išreiš
kęs savo norą susipažinti su švedų že
mės ūkiu, kad Skandinavijos patirtį 
galėtų panaudoti ‘savo didžiosios teri
torijos vakarinėms dalims”.

Švedijos valstybinio radijo žinių ko
mentatorius savo nuomonės šiuo klau-

vietams iki šiol dar nepavyko pasiek
ti prieškarinio, t.y. nepriklausomų lai
kų, derliaus lygio. O nesėkmės priežas
tys glūdinčios pačioje primestoje po
litikoje. Pabaltijo kraštai verčiami nau
doti ūkininkavimo metodus, kurie gal 
tinka Rusijos viduje, bet ne čia, kur 
daug našiau dirba maži ūkiniai viene
tai ir nėra sąlygų plataus masto javų 
gamybai. Lygiai klaida vietos sąly
goms netinkamų žemės ūkio mašinų 
naudojimas arba vertimas auginti to
kias kultūras kaip kukurūzai Nepas
kutinėje vietoje suminėtas pačių Pa
baltijo ūkininkų pasipriešinimas.

TRŪKO MAISTO
Ta pačia proga paskelbta, jog šiuo 

metu Sov. Sąjungoje ir Pabaltijo kraš
tuose siaučianti didelė maisto stoka, o 
valdžia “negailestingai” kovojanti su 
juodąja rinka.

Ir kiti šaltiniai tas žinias patvirtina. 
Estijoj Spalio revoliucijos šventės pro
ga žmonės stovėjo eilėse, kad atsiim
tų “ekstra” svarą miltų. Rygoje buvu
sios net riaušės dėl maisto stokos. Iš 
Lietuvos .pranešama, kad ir tenai žmo
nės valgo duoną su visokiomis prie
maišomis. Kiek anksčiau buvo kalba
ma apie Juodosios jūros uostų darbi
ninkų streikus ir atsisakymą krauti 
maisto krovinius užsieniui...

MASKVOS KALĖDINĖ DOVANA 
- KALTINIMAI

Toronto dienraščiai ir televizija stai
ga susidomėjo lietuviais, estais ir uk
rainiečiais gruodžio 12 d. Mat, “Kom- 
somolskaja Pravda” Maskvoje paskel
bė, kad Kanadoj gyvena 4 karo nusi
kaltėliai, dalyvavę sovietinių piliečių 
žudyme; vienas jų gyvenąs Winnipege, 
o trys — Toronte. Jų tarpe esąs kata
likų kunigas, organizavęs baudžiamąjį 
būrį vokiečių okupacijos metu ir pasi
rašęs mirties dekretus “Dievo ir fašis
tų okupantų’ vardu. Kad tai kasdieni
niai sovietų šmeižtai, ateiviams iš pa
vergtųjų kraštų aišku; juk jie net vys
kupų neaplenkia. Bet kanadiečiams tai

sudarė sensaciją. Toronto 9 televizijos 
stotis kreipėsi informacijų į “TŽ” re
dakciją. Du jų pareigūnai su visa apa
ratūra atvyko redakcijon ir čia buvo 
užregistruotas redaktoriaus pareiški
mas — kodėl sovietai skleidžia tokius 
melus. Gruodžio 12 d. 630 v.v. ir 11.15 
v.v. buvo perduota tiktai dalis užre
gistruoto pareiškimo per 9 televizijos 
kanalą. “Tž” redakcija bandė gauti - 
kaltinamųjų pavardes, bet centrinė ži
nių agentūra atsisakė jas duoti. Vė
liau betgi kitos agentūros suminėjo 
kaikurias pavardes. Paaiškėjo, kad nė 
vienas iš Toronte dirbančių lietuvių 
kunigų nėra liečiamas.

Savaitės įvykiai
BUVUSI BRITANIJOS KOLONIJA KENIJA GRUODŽIO 

12 D. GAVO NEPRIKLAUSOMYBĘ. Tai kraštas, kur siautė 
Mau-Mau teroristai. Iškilmėse Britanijos karalienei atstovavo 
kunigaikštis Pilypas. Su savo įtaka ten jau veržiasi ir Maskva 
ir Pekingas. Pastarojo maršalas ir užs. r. min. Chen Yi daly
vavo iškilmėje ir po to prisijungė prie premjero čuenlai, kuris 
pradėjo lankyti Afrikos šalis, kad laimėtų jų simpatijas kovoje 
su Chruščiovu. Pekingas duoda daug stipendijų Afrikos stu
dentams, kurie studijuoja Kinijoje.

Visiems St. Catharines, Wellando, Niagara Falls 
ir Port Colborne lietuviams, 

' kurie dalinasi lietuviškos bažnyčios 
išlaikymo rūpesčiais ir darbais,

linksmų šv. Kalėdų ir 
laimingų 1964 metų

TĖVAS BARNABAS MIKALAUSKAS, 
TĖVAS VYTAUTAS BALČIŪNAS

O.F.M.
O.F.M.

Lietuvių studentų žinios
LAUKIAM TALKOS. — Gruodžio 

21 d., šeštadienį, VISI studentai kvie
čiami atvažiuoti į būstinę apie 12 vaL 
po pietų. Valdybai reikia talkos išvaly
ti būstinei ir pastatyti Kalėdų eglu
tę. Prašom atkreipti dėmesį į šį reika
lą. Juk tai VISŲ studentų būstinė.

TLSS valdyba

SAUSIO 18 D. 1964 M., įvyks To
ronto liet, studentų tradicinis balius 
Queen Elizabeth Building Ball Room. 
Banketas prasidės 6 v.v. ir po to seks 
linksmi šokiai. Balius yra ‘semi-for- 
mal”. Bilietai gaunami pas studentų 
valdybos narius. Įėjimas studentams 
$5.00 porai ir nestudentams — $.700 
porai.

STUDENTŲ STUDIJŲ DIENOS 
įvyks vasario 1 ir 2 d. Kalbės dr. H. 
Nagys, dr. I. Gražytė ir A. Rinktinas 
tema “Bi-culturalism”. Tą savaitgalį 
bus suruošta studentų meno parodėlė. 
Visi, kurie gali prisidėti su savo pa
veikslais, skulptūrom ir pan., prašom 
paskambinti iš anksto Giedrei Rinkū- 
naitei LE 5-9397.

DĖMESIO! DĖMESIO!
Toronto liet studentų valdyba ruo

šia Naujų Metų sutikimą studentų 
būstinėje. Dėl smulkesnių informaci
jų prašom skambinti Romui Staškevi
čiui RO 94642. G. R.

TORONTO UN-TO STUDENTŲ 1963 
m. knygoj yra užregistruota 90 lietu
vių pavardžių, iš kurių 5 siekia ma
gistro ar daktaro laipsnių, 8 gilina 
studijas įvairiose specialybėse; pir
muosiuose kursuose studijuoja 18 stu
dentų, paskutiniuosiuose — 9 studen
tai. Iš Toronto yra išvykę 15 studen
tų, kurie studijuoja kituose Kanados 
ar JAV un-tuose. TU knygoj yra dau
giau pavardžių skambančių lietuviškai, 
kaip Tinginys, bet Jis nelietuvis. Yra 
ir nulietuvin^Į pavardžių. Tad visai

tikslaus studentų lietuvių skaičiaus 
negalima sudaryti.

Pr. mokyklos amžiaus vaikų turime 
apie 800, gimnazijose iki 200. K.

ŠIEMET TORONTO UN-TE moks
lo laipsnius siekia: chem. J. Cirūnas, 
inž. G. šernas, inž. V. šernas; dakta
ratui ruošiasi: A. Vindašius ir K. 
Skrupskelis.

Gilina studijas įvairiose specialybė
se: Ger. Balčiūnas, V. Bačėnas, I. 
Dambrauskienė, V. Kolyčius, A. Pet
rulienė, St. Pulkys, A. Stanėnas, T. 
Staniulis, D. Treigytė, J. Valiulis.

TORONTO UN-TE 1963-64 m.m. I 
kursuose studijuoja: Badikonytė Br., 
Balčiūnaitė L, Batūra K., Gaižutis K., 
Juras R., Juška V., Jurmalaitis S., Kli
mas A_ Mažeikis E., Raudys K., Sa
dauskaitė E^ Skrinskas G., šlekytė 2., 
Stančikaitė 2., Steponaitis H., Strimas 
K., Vaičeliūnaitė E, Liutkus V.

WATERLOO. — Waterloo un-to stu
dentų taryba nutarė giedoti “O Cana
da” visuose un-to parengimuose kaip 
oficialų Kanados tautinį himną.

Rusai siekia Įsitvirtinti Kongo 
valstybėje, bet nesėkmingai. 

Pirmas mėginimas buvo su Lu
mumba, kai tarp jo ir rusu buvo 
susitarta dėl ginklų tiekimo. Ant
ras mėginimas buvo susitarti su 
Lumumbos pavad. Gizenga, aiš
kiu komunistu, kuris ir dabar va
dovauja lumumbistams, bet laiko
mas Kongo kalėjime. Rusai daro 
Įvairių pastangų net ir per JT. 
Prieš Adoula buvo rengiamas są
mokslas, kuriame aktyviai daly
vavo komunistinės ' atstovybės: 
Sov. Sąjungos, Čekoslovakijos ir 
Egipto.

Ganos augščiausias teismas tei
sė 5 prezidento - diktatoriaus 
Nkrumah priešininkus ir tik du 
nuteisė mirti. Prezidentas atleido 
vyriausiąjį teisėją Sir Arkų ir 
paskyrė kitą. Vyriausybės spau
da skelbia, kad visi 5 turėjo būti 
nubausti mirties bausme. Nenu
bausti mirties bausme: užs. r. 
min., informacijos min. ir III val
dančios partijos sekretorius. Nu
teisti mirti: buvęs, opozicijos va
das ir kitas pareigūnas. Tarpt, 
teisininkų komisija Ženevoje pa
rašė raštą prez. Nkrumah, pra
šydami atšaukti toki savo spren
dimą, nes tai sudarytų labai pa
vojingą precedentą.

Britanijos užs. r. min. Butler 
viešėjo V. Vokietijoje ir su užs. 
r. min. Schroeder sutarė: palai
kyti artimesnius santykius sie
kiant subendrintos politikos so
vietų atžvilgiu. Svarstyta ilgalai
kės paskolos Rusijai. Britanija 
palanki, bet priešinasi Vokietija 
ir JAV. Vokietija buvo ir bus 
priešinga visokiems aktams, ku
rie vestų i R. Vokietijos pripa
žinimą.

JAV kariai, kovojantieji Viet
name su raud. partizanais, tvir

tina, kad mėnuo po nuvertimo ir 
nužudymo Diemo, buvo sunkiau
sias ir nelaimingiausias tiek žu
vusių karių, tiek ir ginklų nete-

kimo atžvilgiu. Reiškia, kad nau
joji vyriausybė, kurią sudaro 
daugiausia kariai, nesugeba vesti 
kovų su raudonaisiais.

Vokietijoje mirė socialdemok
ratų partijos vadas ir kartu par
lamento narys Eric Ollenhaueris. 
Partija išsirinko vadu Berlyno 
burmistrą W. Brandtą. Suderinti 
vienų ir kitų pareigų jis negalės, 
ir bus priverstas nuo vienų atsi
sakyti. Spėjama, kad jis atsisakys 
nuo burmistravimo.

JAV prez. Kennedy nužudymu 
apkaltintojo žmona, rusė Marina, 
pripažino, kad jos vyras Oswald 
yra mėginęs nužudyti buv. gen. 
Walker, kuris buvo atleistas iš 
kariuomenės už antikomunistinę 
veiklą. Jis šovęs su tuo pačiu šau
tuvu, kuri buvo neseniai Įsigijęs.

Amerikos deficitas auga, šiais 
biudžeto metais deficito prama- 
toma $8,2 bil. Kitų metų biudže
tas, kuris prasidės liepos 1 d., tu
rės deficito $13 bil.

Rytų Vokietijoje Į mėnesi žmo
gus gauna: 2 sv. mėsos, 8 kiauši
nius, 24 uncijas sviesto; duona 
nenormuojama. Kuboj vienas as
muo gauna i mėnesi: 8 sv. vištie
nos, 5 kiaušinius, 2 uncijas svies
to, kavos 1,5 uncijos, 4 sv. cuk
raus; drabužiai, paklodės, rank
šluosčiai — pagal korteles. Ir vie
noj ir kitoj šaly klesti juodoji 
rinka.

JAV prez. Johnson turi ūkius: 
vieną 300 akerių, antrą 1.800 akė- 
rių, kur augina' veislinius gyvu
lius, trečią — 2.400 akerių, ket
virtą — 3.000 akerių, kur augina
ma medvilnė. Už namą Vašingto
ne neseniai mokėjo apie $200. 
000. Dabar gaus metinės algos 
$100.000, išlaidom — $50.000 ir 
kelionėm — $40.000. Be to, gali 
naudotis valstybiniais lėktuvais, 
automobiliais, laivais ir namais. 
Visa tai vetrinama $50.000 me
tams.

Ateitininku žinios
VYR. MOKSLEIVIŲ berniukų ir 

mergaičių bendras susirinkimas įvyks 
sekmadienį, gruodžio 22 d., 6 v. v. 
Prisikėlimo muzikos studijoje. Visų 
dalyvavimas būtinas. Kviečiami ir ne- 
ateitininkai 13-18 m. amžiaus.

“PIRMYN JAUNIME” Toronto 
moksleivių neperiodinis laikraštėlis 
vėl atgaivinamas. Tai pačių mokslei
vių pirmieji bandymai. Laikraštėlio 
atgaivinimu rūpinasi stud. A. Kuolai- 
tė ir Aid. Bušinskaitė.

SENDRAUGIŲ SUSIRINKIMAS —

LINKSMU SV. KALĖDŲ IR LAIMINGŲ 
NAUJŲ 1964 METŲ KLIJENTAMS, 

RADIJO KLAUSYTOJAMS IR VISIEMS LIETUVIAMS!

Liet Radijo Programa 
“Tėvynės Prisiminimai”

J. McGuinness Co. Ltd. Distillers 
gėrimų atstovas J. R. Simanavičius 

ir

dovanu ir lietuviškų plokšteliu prekyba
974 College St, Toronto. Tel. LE. 4-1274

sausio mėn. pradžioje. Bus renkama 
nauja valdyba.

JAUNAISIAIS ATEITININKAIS 
prie šv. Jono Krikštytojo par. rūpina
si. kun. J. Staškevičius ir K. Kaknevi
čius.

STUDENTAI ATEITININKAI daro 
susirinkimus kas mėnesį. Sekantis su
sirinkimas įvyks šį sekmadienį, gruo
džio 22 d. į studentų ateitininkų ideo
loginius kursus, vykstančius JAV Ka
lėdų atostogų metu, ruošiasi iš Toron
to vykti bent pora studentų.

“ATEITIES” ŽURNALAS yra būti
nybė visiems ateitininkams. Tėvai pra
šomi jį užsakyti vaikams. Įsijungu
siems į at-kų eiles, žurnalas skirtas 
tik jaunimui. Visi, norį prenumeratas 
pratęsti ar naujai užsisakyti, prašomi 
kreiptis į A. Bumbulį, 200 Indian 
Grove, tel. RO 9-6038.

Sekantis 
'Tėviškės Žiburių" 

numeris,
Ly. 1964 m« pirmasis, išeis 
sausio 2 d. Kalėdų savaitę
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sveikina ir linki visiems geriausios sveikatos,

VALDYBA

Mažlietuvis Lietuvos politikasSAVO MIELUOSIUS KLIJENTUS IR DRAUGUS

PROGA
LIETUVOS UŽSIENIO REIKALŲ MINISTERIS DR. POVAS ZAUNIUS

MARGIS DRUGS

IR BIČIULIAMS

VYR. IR MOT. DRABUŽIŲ SIUVĖJAS Ekspertų pareiškimai

mi

PAARL BRANDY PAAUGŠTINTA I
BALTIC EXPORTING CO

PAARL PENKIŲ ŽVAIGŽDŽIŲ DEGTINĘ
849 College Street, Toronto

M. LIEGUS-Totoraitytė
MAISTO KRAUTUVĖ

1322 DUNDAS ST. W

KALĖDŲ ŠVENČIŲ PROGA
nuoširdžiai sveikiname visus mielus klijentus

NAUJŲ METŲ LINKIME
Hallaca

STEFA IR JULIUS SINKEVIČIAI

ESTO BAKERY mėsos

tesmese ir

Miesto Kalėdos

matyti būsimos Lietuvos valsty
bės ir lietuvių tautos tragedijos.

tegalėjo susigyventi su savo vy
ro idealais, nei su Lietuva, nors

Kalėdų senelis 
populiaresnis

jam 
nute:

atitolusi nuo savo pirmykštės for
mos. Ji jau turi importuotus prie
skonius, raugintus agurkus, mig
dolus ir įvairius priedus, kurie 
netaip greit genda šaldytuvų dė
ka. Tuo tarpu kaimuose, kur dar 
nėra nei elektros, nei šaldytuvų, 
“halaca” yra žymiai paprastesnė. 
Vietoj migdolų, turi žirnius, vie
toj pamidorų ar kiaušinių — bul
ves, ir kaikuriose srityse vietoj

Šv. Kalėdų ir Naujųjų Metų proga nuoširdžiai sveikinu 
savo klijentus, draugus bei pažįstamus ir linkiu geriau
sios laimės.

Tel. LE. 74889

ŠV. KALĖDŲ ir NAUJŲ METŲ proga

TORONTO “PŪTVIO” ŠAULIŲ KUOPOS

ŠV. KALĖDŲ IR 
NAUJŲJŲ 1964 1

“Hallaca” nėra vienodai gami
namas. Miestuose “hallaca” yra

Pirmasis ekspertas Tėvas Pla
cidas Barius, OFM, atsakinėjo į 
teisėjų, prokuroro ir advokatų ti. Aiškų, anglų k. Įtaka didelė 
klausimus. , L. Tamašauskas: Kas leidžia vai-

Nuoširdžiausius sveikinimus Kalėdų šventėms 
ir geriausius linkėjimus Naujiems Metams 

mūsų mieliems klijentams lietuviams siunčia

pat yra skir
tingos. Žmonių figūrėlės ir jų 
drabužiai, gamta ir gyvuliai yra 
pritaikinti kiekvienai krašto sri-

Venecuelos rytų srityje, nuo 
gruodžio 24 , gatvėse pasirodo 

(Nukelta į 9 psl.)

KALĖDŲ SENELIS POPULIARESNIS UŽ KRISTŲ 
KALĖDININKAI ŠOKA VISĄ MĖNESĮ

Teismo pirm. V. Užupis: ar tarp 
savęs jaunimas kalba lietuviškai? 
Ne, angliškai. Tėvai esą tuo ne
patenkinti.

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

LINKĖDAMAS SĖKMĖS

elektrinės žvakutės bei lemputės, 
dirbtinis sniegas, pakabinti vai
nikai prie Įeinamų durų ir langų, 
kalėdinės dovanos, Įvyniotos į 
puošnų popierių ir aprištos kas
pinais,*— visa tai atėjo į Vene- 
cuelą iš kitų kraštų. Seni ir nau
ji papročiaisusipynė. Dažnai ga
lima matyti tame pačiame name 
ir išpuoštą eglutę ir gražiai įreng-

Venecuela yra platus kraštas, 
kuris turi Įvairų klimatą, gamtą, 
papročius, ir todėl kalėdiniai pa
pročiai skiriasi Įvairiose šio kraš
to srityse. Nežiūrint to, prakartė- 
lė, “aguinaldos” kalėdinės Ve- 
necuelos giesmės ir “hallaca” — 
tam tikras tautinis krašto valgis, 
pagamintas iš kukurūzų masės, 
kimštas kiauliena ar paukštiena 
su Įvairiais priedais ir priesko
niais ir Įvyniotas į bananų lapus, 
yra pagrindas kalėdinių švenčių 

visoje Venecueloje.

DŽIUGIŲ ŠV. KALĖDŲ IR 
SĖKMINGŲ NAUJŲ METŲ 
VISIEMS KLIJENTAMS IR PAŽĮSTAMIEMS LINKI

Vienintelė “hallaca”, tas tipiš
kas krašto kalėdinis valgis, tvir
tai laikosi kiekvienoje venecue- 
lietiškoje šeimoje, nežiūrint, kad 
šalia jos dažnai yra gaminamas 
ir keptas kumpis, angliškasis 
“plum pudding”, kepti paukščiai 
pagal- prancūziškus papročius, 
amerikietiškas braškių pyragas.

Petras Balčiūnas, mokytojas 
kanadietiškoje mokykloje: liet, 
šeima nesuteikia priešmokyklinio 
amžiaus vaikams vertybių supra
timo. Vaikai laksto suolais, kelia 
triukšmą, užuot pedagogiškai 
juos nutildžius, burna prikemša
ma šokolado, kad nešauktų. Ne
naudoja liet, maldaknygių, tėvai 
neaiškina vaikams apie bažnyčią, 
altorių, Dievą. Vaikas šeimoje 
“bosauja”, žiūri televizijoje kas 

a tinka. Blogiausiai vaikus 
ia nuolatinis autoritetų kri

tikavimas, neigiamas nusistaty
mas visais atžvilgiais, neišski
riant ir dvasios atstovų. Tėvų kri
tika vaikus demoralizuoja; jie 
pradeda taip galvoti ir veikti. 
Taip pat negera duoti vaikams 
perdaug pinigų.

Į J. Matulionio klausimą, ar 
kenkia liet. k. mokymas namuose 
anglų kalbai, P. Balčiūnas atsa
kė, kad ne. Kenkia, kai tėvai, ne
mokėdami kalbos, bando vaikus 
mokyti angliško tarimo. Net ka
nadiečių mokytojai prašo nuo to 
susilaikyti. Londono, Ont., pavyz-

TORONTO LIETUVIŲ MEDŽIOTOJŲ 
ŽOKLAUTOJŲ KLUBO VALDYBA

Dr. J. Yčas: Kaip žiūrite į azar-: kus daugiau Į mokslą — kanadie- 
tinius lošimus ir girtuokliavimą? į čiai ar lietuviai? Ats. Lietuviai 
Ats. Saikingi lošimai yra poilsis,1 stengiasi vaikus leisti siekti 
girtuokliavimas gi —• atsivežtas mokslo, bet nevisiems pasiseka

laimės, džiaugsmo, ištvermės ir 

nuolatinės Augščiausiojo globos

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

LINKĖDAMA DAUG DŽIAUGSMO IR 
GEROS SVEIKATOS NAUJUOSE METUOSE.

Dr. Zauniaus sveikata gana 
anksti pašlijo. Gal jį buvo pa
veikęs ilgametis įtemptas politi
nis, darbas, gal ir kiek perdėtas 
užsiėmimas sportu. Jis daug spor
tavo Prahoje, o Kaune, būdamas 
ministeriu, jis po darbo valandų 
išvažiuodavo į Panemunės miš
kus, ten mankštindavosi, spor
tuodavo, bėginėdavo. Pradėjo 
sirgti širdimi, galiausiai vieną ry-

Venecuelos sostinėje Karakas, 
o taip pat ir didesniuose krašto 
miestuose, Kalėdos “internacio
nalizavusi”. Skirtingi ir svetimi 
papročiai po truput) Įsiskverbė į 
senus tradicinius papročius. Eg-

Pažymėtina, kad dr. Zaunius 
savo ministeriavimo metu, po sa
vo patyrimų su antrąja žmona, 
pakartojo ir pagriežtino įsakymą, 
draudžiantį Lietuvos diploma
tams vesti svetimtautes moteris 
be ministerio specialaus leidimo. 
Keli šio potvarkio nepaisę asme
nys turėjo palikti Lietuvos dip
lomatinę tarnybą.

Po to dr. Zaunius vedė visiems 
žinomą Lietuvos operos daininin
kę Vincę Jonuškaitę, kuri ir to
liau dainavo operoje. Atrodo, kad 
šios vedybos atitiko Zauniaus 
temperamentą ir pažiūras. Čia jis 
buvo suradęs žmogų, kuris gyve
no tais pačiais idealais ir pažiū
romis kaip jis pats ir kiti Lietu
vos sūnūs. Iš savo trečiosios žmo
nos jis susilaukė sūnaus. Be to, 
ji rūpinosi ir jo pirmosios žmo-

kalba tik angliškai. V. Užupis: Ar 
yra skirtumas lietuvių kalbos var
tojime tarp vaikų, lankančių dar
želį ir nelankančių? Ate. Taip, di
delis skirtumas. B. Sakalas: Kaip 
sekasi susikalbėti su XI-XIII kla
sės gimnazistais? Ate. Jaunimas 
suklumpa lietuvių kalboje, kai 
nori dailiau išsireikšti. Kl. Koks

ma balto ąžuolo statinėse, kad gar
desnė taptų. Tačiau stebėtinai ne- 
augšta kaina nesikeičia. Be abejo 
nės, tai geriausios kokybės Kana
dos degtinė.

436 RONCESVALLES AVENUE 
TORONTO

Visus narius, jų šeimas, prijaučiančius bičiulius, 

bičiules, visus geros valios tautiečius-tautietes,

Turner and Porter Ltd 
FUNERAL HOME

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

Tas pats ir su “aguinaldos”. 
Kiekviena Venecuelos sritis turi 
nuosavus “aguinaldos”, kurie ski
riasi savo žodžiais, melodija ir 
ritmu.

Prakartėlės

vaikų moka poterius lietuviškai 
eidami Pirmosios Komunijos. 
Nuo, Prisikėlimo parapijos pra
džios pakrikštyta apie 700 vaikų; 
vaikų daržely turėtų būti tarp 
170-200 vaikų, šiuo metu ten tė
ra tik 30 lietuviukų. Stp. Kairys: 
Kiek vaikų atlieka išpažinti lietu
viškai? Ate. Apie 97%.

Antrasis ekspertas pedagogas 
A. Rinktinas pateikė savo nuomo
nę. B. Sakalas: Kaip vertinate lie
tuvių k. mokėjimą studentijos 
gretose?. Ate. Tenka skirti mokė
jimą žodžiu ir raštu, žodžiu kal
ba 35% gerai, ¥3 gana gerai, Vb 
nedrįsta kalbėti lietuviškai. Nau
dojimas lietuvių k. raštu — blo
gas. Daro daug klaidų. Tačiau 
kaltė krinta ne šeimai, o mūsų 
veiksniams, valdžioms, kad nepa
ruošė priemonių išmokyti jaunuo
sius naudoti kalbą raštu tobulai, 
šiuo atveju lietuviškoji šeima pa
simetusi. Reikia suprasti esamą 
padėtį- Nevisos šeimos yra aka
demikų šeimos. Yra tėvų, norin
čių vaikus pamokyti, bet ribotas 
žinojimas geras intencijas truk
do. B. Sakalas: Ar šeštadieninę 
mokyklą baigę vaikai gali pakan
kamai rašyti lietuviškai. Ats. Gai
la, ne. Neišmoko pakankamai. Š. 
Amerikos kontinente tik Čikaga 
daro išimti, kur yra augšt. lituan. 
kursai-institutas’. V. Užupis: Kas 
kaltas, kad vaikai šešt. mokyklose 
kalba angliškai? Ats. Jei tėvai bū
tų ir angelai,. vistiek vaikai kal
bėtų angliškai. Nepamirština, kad 
vaikas jau nuo 8.30 v. ryto pra
deda kalbėti angliškai ir taip ko
ne visą dieną. Žinoma, priklauso 
ir nuo* šeimų, kiek jos stengiasi 
su vaikais klibėti lietuviškai. Tuo 
atžvilgiu tektų šeimas klasifikuo-

vos banko slenksčio, virto ir su
silaužė kulšį. Nuo šio susižeidi- 
mo jis nebepasitaisė ir 1938 m. 
vasario mėn. 22 d. mirė, sulau
kęs vos 46 metų amžiaus.

Grandiozinės laidotuvės
Velioniui buvo surengtos vals

tybinės laidotuvės. Jos buvo 
grandiozinės, nes jis buvo pirmas 
žymesniųjų valstybės vyrų, miręs 
tame laikotarpyje. Lavonas ant 
didelio katafalko buvo pašarvo
tas Tautininkų klube; degė žva
kės, stovėjo garbės sargybos, o 
prie karsto liūdėjo juodai apsi
rengusi našlė. Katafalkas buvo 
apdėtas vainikais privačių asme
nų, politinių organizacijų* ir dip
lomatinio korpuso. Karsto gale, 
ant juodo pagalvio, žvilgėjo ve- 
lionies ordinai, jų tarpe keletas 
apauksintų sidabrinių žvaigždžių 
ir tų ordinų juostų, kurias velio
nis buvo gavęs savo diplomatinia
me ir politiniame gyvenime. .

Paskutinį poilsį velionis rado 
Kauno kapinėse, Lietuvoje, toje 
šalyje, kurią neužilgo pradėjo te- 
rioti svetimos kariuomenės. Ilga 
buvo laidotuvių procesija. Joje 
matėsi daug valdžios vyrų, diplo

matinio korpuso narių, giminių, 
pažįstamų ir labai daug publikos. 
Jas galima palyginti su kiek vė
liau įvykusiomis ministerio pir
mininko Juozo Tūbelio laidotu
vėmis.

Jungė abi Lietuvos
Dr. Dovas Zaunius mirė jau

nystėje, pilname Lietuvos vals
tybės klestėjime, prie kurio ve
lionis buvo daug prisidėjęs. Nors 
politinis horizontas jau niaukė-

(prie Lietuvių Namų) 
Telefonai: LE 3-5454 ir LE 4-6643

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ
IR SĖKMINGŲ 1964 METŲ
LINKIME SAVO MALONIEMS KLIJENTAMS 
BIČIULIAMS IR VISIEMS PAŽĮSTAMIEMS

SVEIKINAME VISUS LIETUVIUS 
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nos vaikų auklėjimu. Deja, liki
mas nebuvo lėmęs ilgo ir laimin
go gyvenimo.

Politika ir sportas

visuomet žavėjosi savo vyro 
“augštu ir elegantišku ūgiu, švie
siais plaukais ir mėlynomis aki
mis”.

Perkėlus D. Zaunių Kaunan, ji 
liko gyventi Prahoje, vėliau kiek 
gyveno Lietuvoje, bet, negalėda
ma apsiprasti su gyvenimu Kau
ne, išvyko į Berlyną ir Tiergarte- 
no rajone išsinuomojo elegantiš
ką butą. Be jos sesers, kuri buvo 
ištekėjusi už vieno diplomato 
Berlyne, ji mažai turėjo pažįsta
mų. Šios vedybos Lietuvos kon
sistorijos vėliau buvo panaikin-

lietuviškai, mokosi gerai ir ang
lų kalbos. Į teisėjo B. Sakalo 
klausimą, ar liet, šeima pakanka
mai auklėja, mokytojas atsakė 
neigiamai.

Liudininkas Stp. Šetkus iš St. 
Catharines liet, šeimą kaltino. Ji 
neturi savo krypties, linijos,esan
ti kaip laivas be kompaso. Tėvai 
nemoka vaikų sudominti, neskai
to jiems ir su jais lietuviškų vei
kalų, poezijos, tautosakos, nepa
sakoja lietuviškų pasakų ir le
gendų. Jaunimas automatiškai 
juk negali išmokti. Reikia jiems 
pašvęsti laiko, norint susilaukti 
rezultatų. Vaikai nesupažindina
mi ir su liet, šventėmis bei papro
čiais, tradicinėmis šventėmis:Viename ankstyvešniame 

straipsnyje jo ilgametis politinis 
bendradarbis, buvęs ilgametis 
Lietuvos pasiuntinys ir atstovas 
Tautų Sąjungoje, Vaclovas Sidzi
kauskas rašė:

“Dr. Dovas Zaunius buvo tau
rus lietuvis, uolus darbininkas, 
statęs pareigas augščiau viso kito, 
malonus bendradarbis. Savo as
meniu jis jungė Didžiąją ir Ma
žąją Lietuvą. Velionis buvo gy
vas įrodymas, kad lietuvybė ir 
Tilžės srityje yra gyva”.

Velionis nepaliko jokių raštų 
arba užrašų iš savo Įdomaus dip^ 
lomatinio ir politinio gyvenimo. 
Neturėjau progos pastebėti, kad 
jis būtų rašęs žurnaluose politi
niais klausimais. Visa jo energija 
išsieikvojo praktiniame politinia
me ir diplomatiniame gyvenime.

Jo duktė Guste iš pirmosios 
žmonos yra gydytoja ir gyvena 
Čikagoje. Jo sūnus Dovas. kaip 
repatriantas, buvo paimtas į vo
kiečių kariuomenę ir II D. kare 
rytų fronte dingo be pėdsakų. Jo 
našlė Vincė Jonuškaitė su sunu- iš tėvynės ir įbruktas lietuviams, baigti augštąsias mokyklas

(Bus daugiau)-

Visiems vaikams yra geriau ži
nomas “San Nicolas”, negu “Ni
no Jesus”. Savaime aišku, kad 
miesto vaikams raudonu drabužiu 
apsivilkęs storas ir geraširdiško 
veido senelis, kurį jie mato krau
tuvių vitrinose, televizijoje, vai
kų vaidinimuose, kalėdinėse atvi
rutėse ir net ant kalėdinio vynio
jamojo popieriaus ir kuris pripil
do žaislais jų batukus ar padeda 
dovanų po eglute, yra žymiai ar
timesnis, negu Kūdikėlis Jėzus, 
apie kurį jie tik gieda savo vai
kiškose kalėdinėse 
mato gulintį prakartėlėse.

Pagal Venecuelos papročius, 
visi šeimos nariai susirenka gnio- 
džio 24, 12 vai. nakties kalėdinei 
vakarienei, po kurios jaunieji iš
eina šokti, o senieji eina į baž
nyčią arba miegoti.

LINKSMŲ ŠVENČIŲ IR
LAIMINGESNIŲ 1964 METŲ
LINKIU VISIEMS SAVO MALONIEMS KLIJENTAMS

Tradiciniai Five Star Brandy yra iš
skirtinos kokybės, labiau išlavinto 
skonio ir švelnumo — parduodama 
už prieinamą kainą. Žinomoji Paari 
importuota degtinė ilgiau skaidrina-

Kūčiomis, Kalėdomis, Velykomis, 
Kazimierinėmis, Kazilinėmis, ka
lėdojimu, vestuviniais papročiais 
ir pan. Vaikai neauklėjami mylė
ti tėvą ir motiną, neįdiegiama 
jiems ir pagarbos mokslui. Kaip 
nerūpestingumo pavyzdį priminė 
skautų gegužinę Wellande, kur 
mažai atsilankė tautiečių, nes 
dauguma buvo išvykę žvejoti.

Teisėjas Stp. Kairys paklausė, 
ar liet, jaunimas priklauso liet, 
organizacijoms? St. Catharines 
beveik visi — atsakė liudininkas.



ŽIBURĖLIAI
■mošų-mažiesiems

Norėčiau būti šviesia žvaigžde
Pavakarys. Snaigės laksto 

ore, o nukritusios žemėn glau
džiasi viena prie kitos. Užuo
vėjoj jau supustytos smėlio ko
pos. Tylu, tik senis šaltis neri
maudamas kartais pūsteli, kad 
net snieginių eglių papuošalai 
byra žemėn.

— Čia taip gražu! Mieste nė
ra tokios žiemos. Ir mašinų ra
tai nedunda gatvės grindiniu. 
Tikrai kaip pasakoj, — pina 
mintis Danutė.

Snaigės krenta smarkiai, ne
aplenkia ir tyliai stovinčių mer
gaičių. Bet jos nejaučia jų

Kalėdų laukia
Šaltas vėjas smarkiai pučia, 
Šaltas Vėjas kaukia 
Ir sesutės ir broliukai 
Jau Kalėdų laukia —
Stovinėja jie prie lango 
Ausytes suglaudę 
Ir vis stebi melsvą dangų, 
Iš kur krinta snaigės?
Šaltas vėjas smarkiai pučia 
šaltas vėjas kaukia, 
Jie rymoją prie langelio 
Ir Senelio laukia...

Vidutė ir
Kalėdų senelis

Maža Vidutė
Puošia eglutę

— Rita, — tyliai klausia Da
nutė, — kur tu norėtum šį va-

— Tai kur?
— Būti ta žvaigžde, kuri pir

mą kartą rodė kelią piemenė
liams pas gimusį Kristų. No
rėčiau, kad mano šviesa būtų 
tokia stipri, kad sukviesčiau vi
sus žmones prie Betlėjaus pra- 
kartėlės.

— O tu, Danute?
y- Aš norėčiau būti šiaude

liais, ant kurių Kūdikėlis Jė
zus padėtų savo galvutę. Ne- 
durčiau, būčiau švelnūs šiau
deliai ir...

— Mergaitės, eikit vidun! 
Jūsų Juozukas laukia. Jis turi 
jums kažką parodyti, — ragino 
pravėrus duris mamytė.

— Mamyte, ar tu matai ko
kios gražios?

Didžiajame kambaryje prie 
lango, kur stovėjo drožinėta 
Marijos statulėlė, buvo pasta
tytos ėdžios ir pluoštas šiaude
lių. O virš Marijos statulėlės 
spindėjo didžiulė žvaigždė.

— Juozuk, kur tu gavai? To-
- kios gražios!

— Pats padariau! O žvaigždę 
sulipdžiau ir iškirpau. Bet jos 
bus dar gražesnės, kai mes, pa
darę gerą darbeli, įdėsime po 
šiaudelį. Tai bus. mūsų dovana 
Kalėdų naktį gimstančiam 
Kristui. Juk neužtenka tik no
rėti būti žvaigždute ar šiaudeliais. Reikia puošti netiktai Kristaus 
prakartėlę, bet ir savo širdį. Kas nori šviesti kaip žvaigždė, turi 
mylėti Jėzulį. Pikta širdis, nieko nemyli.

— Juozuk, prigesink lemputę, eikime, jau mainytė mus kviečia.
Už lango *jau pilnai išsiskleidęs žiemos audeklas, apšalę langai, 

o tolumoje girdisi švelni giesmė ... Saulenė

— Gal jis paklydo, 
Gal jis paslydo, 
Sniego pūkeliai 
Užpustė kelią.
Mirksi žvaigždutė 
— Klausyk Vidute, 
Skamba varpeliai 
Rogių senelio.

— Aš iš šalčio karalystės
Pro miškus gilius
Tris dienas, jeigu neklystu, 
Važiavau pas jus.
Net dviejų kiškučių klausiau: 
Kur vaikai geri?
Jie kuždėjo man į ausi — 
Jų čia daug rasi.
Sidabrinės mano rogės 
Pilnos dovanų — 
Kas eglutę man parodys, 
Kas mokės dainų!?

A. Abromaitienė

GERA ŠIRDIS - 
maloniausia dovana

Mamytė su Birute šeštadienio ną neidavome į svečius. Švęsti 
popietę išvyko į miesto centrą pradėdavome tik po Kūčių ir 
pirkinėti Kalėdoms dovanų. Bi- Piemenėlių Mišių. O čia viskas 
rutė visada mėgsta betkur su beveik atšvenčiama dar prieš 
mamyte eiti, bet prieškalėdinis Kalėdas. Kūdikis dar negimęs, 

t pirkinėjimas jai visuomet labai o jau dovanos išdalintos,—besi- 
* patinka. . --------- !J1"------xi—

— Mamyte, kaip gražiai mirk
čioja tos žvaigždelės, — sulai
kydama mamytę už rankos su
stojo prie didžiulio balto me
džio pačiame krautuvės centre, 
ant kurio storai apsnigtų šakų 
kabėjo įvairaus didumo žvaigž
dės.

— Ar tokia žvaigždelė atvedė 
karalius pas Jėzulį? — rodyda
ma pačią gražiausią žvaigždę, 
pirštuku, paklausė Birutė.

— O ne, Birutėle, ten buvo 
tikra, augštai danguje, o čia tik 
popierinė, blizgučiais nubarsty-

— Bet ji tokia graži!
— Graži, — sutiko mama, — 

bet tikrosios daug gražesnės ir 
iš jų plaukia tokia ramybė, o 
čia krautuvėse visi skuba, 
triukšmo pilna, net galvą skau
da.

— Kodėl taip visi skuba?
— Nori greičiau dovanas su

pirkti. Geriau buvo Lietuvoje, 
— tęsė mama, — nebuvo tokio 
papročio, kad visiems turi pirkti 
dovanų. O čia nors galą gauk be
sukdama galvą, ką kam dovano
ti, — nekantriai pasakė motina 
iš rankinuko imdama vaistų tab
letę.

— Ar tikrai, mamyte, Lietu
voje neduodavo Kalėdoms do
vanų? Nebuvo ir Kalėdų sene
lio?

— Seniau neduodavo; būda
vo tokios ramios, iškilmingos 
šventės, net pirmąją Kalėdų die-
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MAŽYTĖS PUPYTĖS

Bus blogai:’ reikės 2. 
sniegą kasti.

KRISTAUS GIMIMO ŠVENČIŲ

ATEINANČIŲ METŲ

linki visiems savo bičiuliams

klijentams

onas ir umosa

Generalinė atstovybė Kanadai

46 Colville Rd. 
Toronto 15, Ont. 
Tel.RU 7-5656

juokdama pridėjo motina.
— Koks kūdikis? — susido

mėjusi klausė Birutė.
— Nieko, tik taip sau pasa

ldau.
Vesdamas! už rankos Birutę, 

motina ėjo durų link.
— Mamyte, koks kūdikis? — 

užsispyrusiai klausė Birutė.
— Juk esu tau pasakojusi, Bi

rutėle, kad Kalėdos yra Kris
taus Gimimo šventė — Jėzulio 
gimtadienis.

— Taip mamyte, žinau, kad 
Kalėdos yra Jėzulio gimtadienis.

— Matai, Birutėle, man atro
do, mes Jėzuliui dovanų turėtu
me duoti.

— Gerai, mamyte, grįžkime į 
krautuvę, nupirkime Jėzuliui ką 
nors gražaus.

— Jėzuliui negalima dovanų 
už pinigus nupirkti. Jam bran
giausia dovana — mūsų gera 
širdelė.

padaryti, kad mano širdelė bū
tų gera, ir graži?

’— Mūsų širdelės gražėja, jei
gu visada darome gera. Dievu
lis nori, kad klausytume mamy
tės, tėvelio, mokytojų, nesipeš- 
tume su broliukais, sesutėmis, , 
draugais, padėtume mažie
siems ...

Gal mamytė būtų dar dau
giau ką sakiusi Birutei, bet at
ėjo autobusas ir su kitais žmo
nėmis spaudėsi Birutė su mamy
te į autobusą. Kelias iki namų 
autobusu ilgas. Kai žmonės pra-

NUOTYKIAI

Dar blogiau, kad 
negalima automobiliu 
važiuoti.

DALIA KVIETYTĖ

* , *
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3. Jau negaliu paeiti 
— slysta kojos.

Galvosūkis

Papuoškite šią eglutę raidė
mis Įrašydami i skersinius lan
gelius: 1. Batsiuviui reikalingas 
Įrankis. 2. Ant ko rašoma krei
da? 3. Paskutinis metų mėnuo. 
4. šilčiausias apdaras žiemai. Iš
ilginiuose langeliuose: 5. Kny
ga, kurioje surašyti 
nėšiai.

snuopuoIBx 
reraiĮreji 
sipoTun 

e;uoq

4. Visiems blogai, bet 
sniego seniui tai

retėjo, Birutė atsisėdo prie lan
go. Jau buvo tamsu. Mamytė ty
lėjo, nes jai galvą skaudėjo. Bi
rutė žiūrėjo pro langą ir kar
tais pamatydavo augštai, augštai 
mažas žvaigždutes. Ji galvojo, 
ką darys, kad Kalėdoms jos šir
delė būtų tokia graži, kaip 
žvaigždutė’— Jėzuliui brangiau
sia dovana'. A. Dominaitė
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Rasa Lukoševičiūtė uždega ad
ventinę žvakę prieš pradedant 
ateitininkų susirinkimą Mont- 
realyje.

Kalėdinės eglutės - 
džiaugsmas ir pavojus

Kalėdinės eglutės atneša džiaugs
mą bei šventinę nuotaiką, bet kartu 
ir nelaimingus atsitikimus, jei nesi
laikoma atsargumo priemonių, štai 
nuostatai, kurie apsaugos jus nuo gais
ro ir kitų pavojų:

1. Nenešk eglutės vidun anksčiau 
kaip dieną ar dvi prieš Kalėdas ir ne
laikyk ilgiau 10 dienų.

2. Statyk eglutę kaip galima toliau 
nuo šiltų vietų ar daiktų, kurie pa
greitina džiūvimo procesą.

3. Suteik eglutei atramą, kad palie
tus ar pajudinus nevirstų.

4. Nestatyk eglutės ten, kur ji truk
dytų praėjimą.

5. Džiūvimo procesas gali būti sulė
tintas. Nupjauti eglutės kamieną pra-

lemputes,, turinčias Canadian Stand
arts Association etiketę.

8. Nenaudoti greit užsidegančių pa
puošalų.

9. Jei naudojami metaliniai ilgi pa
puošalai, patikrinti ir saugoti, kad ne
liestų lempučių galvų, sujungiamų su 
elektros srovę, kad neįvyktu susijun
gimas, kuris sukelia gaisrų.

Kas atspės?

Pasiremdamas lazda, 
Per prisnigusius miškus 
Skuba naktį pas vaikus, 
Užsidėjęs ant pečių

7. Patikrink eglutės lempučių vie-
Kaip vadinas šis žmogus 
Ar sunku atspėti bus?

DAUG DŽIAUGSMO ŠV. KALĖDŲ SULAUKUS 

IR LAIMINGŲ ATEINANČIŲ METŲ
MIELIEMS KLIJENTAMS, BENDRADARBIAMS IR 

VISIEMS TORONTO LIETUVIAMS LINKI

Lietuviška baldų dirbtuvė 
EAST UPHOLSTERING

Telefonas WA. 2-7981, namų AM. 1-0537

MIELUS KLIJENTUS IR BIČIULIUS 
NUOŠIRDŽIAI SVEIKINAME 

ŠV. KALĖDŲ IR NAUJŲ METŲ PROGA

SAVININKAI

I. P. LUBIAI

Šventų Kalėdų proga sveikinu visas klijentes 

ir linkiu laimingų Naujų 1964 Metų.

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

Sav. IR. MORKŪNIENĖ

CLEAN-RITE
CLEANERS and LAUNDERERS

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

S PARTON 
CLEAN, and LAUNDR 

1232 King St. W. 
Telefonas LE. 2-8715

CLEAN, and LAUNDR 
966 Dundas St. W.,

- Telefonas LE. 1-5688

ŠV. KALĖDŲ IR NAUJŲ METŲ PROGA 
SVEIKINAME SAVO DRAUGUS, KLIJENTUS 

IR PAŽĮSTAMUS

SAVININKAI

V. K. BLOCKIAI

GERIAUSI LINKĖJIMAI LIETUVIAMS

ŠVENČIŲ PROGA

1132 DUNDAS ST. W., prie Ossington

LINKSMŲ KALĖDŲ 
IR LAIMINGŲ 
NAUJŲ METŲ 
KLIJENTAMS 
LINKI

Europietiškos duonos gamintojai — 
klauskite visose maisto krautuvėse.

LINKSMŲ ŠVENČIŲ IR 

LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ 

LIETUVIAMS LINKI

2 FRASER AVE., 
TORONTO. 

Tel. LE. 6-1196.

RYAN E. ODETTE
LAWRENCE G. ODETTE

KATALIKŲ LAIDOTUVIŲ NAMAI
Moderniai įrengti. Ventiliacija.

1498 DUNDAS ST. WEST, TORONTO 

Telefonas LE. 2-5965

Tel.RU
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Save ugdanti ir žudanti šeima
Save suprantanti šeimagyvenimo kompli- 

kuotumas, statydamas šeimai vis 
daugiau specifinių uždavinių ug
dymo, ekonomijos, darbo pasi
skirstymo ir kitose srityse, duoda 
daug progos nesusipratimui, kon
fliktui. Pvz. darbo pasiskirstymas 
nėra tikslus, kai vyras ir žmona 
paskęsta darbuose už šeimos ri
bų. Tokiu atveju socialinio santy
kiavimo ir auklėjimosi sritys yra 
savaime apleidžiamos vien dėl 
laiko stokos.

Dirbanti motina
Išeidama už darbo balansavimo 

ribos ir apleisdama tiesioginį vai
kų auklėjimą, šeima nenoromis 
tampa save žlugdančia šeima. 
Dažnai koncentruojamasi ekono
minėje srityje, o apleidžiama sa
ve auklėjančios sritys. Kartais 
galvojama, kad statusą didinan
čios priemonės, kaip turto telki
mas, yra visa kita atsveriančios 
priemonės ar net tikslas. Todėl 
vaikams augant, neretai motina 
metasi į darbą jaunesniems dar 
nepasiekus mokyklinio amžiaus. 
Be motinos globos, be jos pasiau
kojančio auklėjimo, be jautrios 
atramos savo sunkumuose vaikai 
tampa vis daugiau reikalaują ir 
vis sunkiau geram auklėjimui pa
siduodą individai. Niekas negali 
atstoti motiniškos rankos prieš
mokyklinių vaikų auklėjime.

Nuovargio tulžis
Koncentruojantis vienoje sri-

tyje, paprastai pajuntama silpnu
mai ir trūkumai kitose srityse. 
Savo nepasisekimuose tiek vyras, 
tiek ir žmona su pagrindu mato 
kito kaltę bei apsileidimą. Išky
lą konfliktai didėja — visi prade
da nukęsti ir šeimos merdėjimas 
prasideda. Sakykim, kad vyras 
grįžta piktas iš darbo ... namai 
netvarkoj ir pietūs ne ant sta
lo... Jis savo pyktį išlieja ant 
žmonos, ši be priežasties užgauta 
atranda vaikų kaltes ir išlieja ant 
jų savo tulžį, tie gi savo ruožtu 
ant mažesnių ar ant kaimynų... 
Po eilės tokių įvykių, vaikų elg
sena tampa iššaukianti tiek na
muose, tiek ir mokykloj. Jie veda 
darbo privargintus tėvus iš kant
rybės ir šeimos disintegracija ple
čiasi. Bandymai bausti ir diktuo
ti lieka be sėkmės. Tokioj kon
fliktų būklėj savęs pateisinimas 
pasidaro esmine egzistencijos 
priemone, nes pikti žvilgsniai ir 
žodžiai pilasi iš kiekvieno šono. 
Giminių, draugų ar kaimynų pa
guodos žodžiai išblėsta, nes juk 
dėl tos pačios laiko stokos tarpas
meniniai ryšiai išretėjo. Tokia 
šeima yra nepataisomai pasmerk
ta sunkiam ir regresiją žadan
čiam vegetavimui, o ne retai ir 
išsiskyrimui. Netapdami save ku- 
riančiuoju židiniu, tėvai pasmer
kia save ir vaikus sunkumais pil
nėjančiai ateičiai. Belieka kaltin
ti save, kitus ir galop patį likimą.

Kitaip santykiavimas vystosi 
šeimose, kur tėvai supranta šei
mos ugdymo paskirtį, kur ugdy- 
dymas ir ugdymasis apima visas 
esmines gyvenimo sritis, kur at
randama laiko vaikams, organiza
cijoms ir bendruomenei, čia nėra 
apleistų sričių. Tėvai supranta, 
kad namai yra geriausia mokyk
la tiek vaikams, tiek jiems pa
tiems. Padarydami namus moky
mosi versme, jie sukuria save ug
dančiąją šeimą. Esmėje, tik tė
vas ir motina yra tikri mokyto
jai, kiti — tėra jų pakaitalai. Ki
ti mokytojai apima tik specifinių 
sričių dėstymą, o tėvai apima 
visas.

Jie duoda pagrindus tautiniam 
pradui, socialiai teigiamoms emo-

JAVA RESTORANO

SVEIKATOS KLINIKA 
sveikina su 

šv. Kalėdomis ir Naujais Metais 
“Tž” skaitytojus ir visus lietuvius, 

trokštančius tėvynės laisvės. Tegu tėvynės laisvė 
atgimsta kartu su Kristaus gimimu.

474 RONCESVALLES AVĖ. TEL. LE 3-8008

savininkai U. ir J. Bleizgiai
sveikina su Šventomis Kalėdomis ir Naujais Metais

visus atsilankančius bei draugus ir pažįstamus

rakterio bruožų pasisavinimui. 
Motina ir tėvas yra vaikams užda
vinių teikėjai. Jie sukuria moky
muisi palankią namų aplinką. 
“Aš sakau, taip daryk!” jiems ne
reikalingas, nes vaikai yra linkę 
į veiksmą ir aktyvumą. Ypač 
priešmokykliniame amžiuje vai
kui motina yra absoliuti būtiny
bė nuraminimui, pamokymui, pa
drąsinimui. Tik motinos padeda
mas, tėvas gali įdiegti vaikui svei
ką pasitikėjimą savimi. Tėvai yra 
pirminiai vyro ir moters modeliai 
ne tik 4 ar 5 m. mergaitėms ir 6-7 
m. berniukams, bet ir per ištisą 
vaikystės laikotarpį. Iki 5 ar 6 
m. visose srityse vaiko mokyma
sis vyksta kone išimtinai šeimo
je. Reikia pabrėžti, kad viskas 
įgyjama mokymusi, nes žmogaus 
prigimtis nėra nei specializuota, 
nei instinkto vedama!

Jausminis saitas
Vaikas* seka savo tėvus ir išug

do j ų rodomus jausmus. Jis tiki, 
ką tėvai sako esant gera, jis iš jų 
mokosi. Tačiau yra viena pagrin
dinė sąlyga: “rapport emotional” 
— teigiamasis jausmo kontaktas. 
Jeigu tėvai myli savo vaikus ir 
yra jais pilnai patenkinti, tuomet 
tėvų ir vaikų santykiai yra gerose 
vėžese: tėvas ir motina yra jiems 
patrauklūs pavyzdžiai. Be jausmų 
bendrumo net ir mažas vaikas 
pradeda atstumti tėvų žodį ir 
mintį, o vėliau ir jų elgseną. Jaus
minio ryšio trūkumas verčia vai
ką jieškoti tėvų pakaitalo.

Motinos jausmo ir kalbos trū
kumas yra vaikui nepakeliami da
lykai. Pavyzdys gal padės šią 
svarbą išryškinti. Salimbene, 
pranciškonas, savo kronikoj 
(1284) aprašo tokį imperatoriaus 
Fridricho II įsakymą.

Imperatorius įsakęs slaugėms 
rūpintis keliais vaikais, juos mai
tinti bei prižiūrėti, bet jokiu bū
du su jais nekalbėti. Mat, jis no
rėjo patirti kuria kalba tie vaikai 
pradės kalbėti — hebrajų, grai
kų, lotynų, arabų ar savo tėvų. 
Deja, slaugės veltui darbavosi — 
vaikai negalėjo gyventi be rankų 
judesių, be šypsenos, be glosty
mų.

Tą patį rodo tyrimai Londono 
vaikų, kurie 1944-5 m. dėl bom
bardavimų buvo išvežti į provim 
ciją be motinų ir palikti su mo
tinom. Psichiniai sutrikimai bu
vo gausūs pirmojoj grupėj.

Save ugdantieji tėvai 
ir vaikai
Iš save lavinančių tėvų vaikas 

išmoksta save lavinančios elgse
nos principų, nes tėvo ar motinos 
veiksmas yra jam tiesiogiai su
prantamas. Save ugdanti šeima 
yra vaikui inkubatorius, bet be 
sienų: jis neužgniaužia vaiko ini
ciatyvos ir nesuvaržo jo laisvės. 
Save ugdančioj šeimoj kiekvienas 
vaikas tampa vis nauja ugdymo 
galimybe, o save žlugdančioj šei
moj — našta ir konflikto objek
tas. Šeimos išgyvenimai padaro 
vaiką jautriu tam tikroms verty
bėms, nes jis nesąmoningai mo
deliuoja save pagal tėvo ir moti
nos sukurtą vertybių ir pasaulė
žiūros sistemą. Efektingai kalbą 
naudodami tėvai lengvai įdiegia 
ką jie jaučia ir išgyvena. Todėl 
vaikas išreiškia tėvų tautybę, kal
ba jų kalba ir bręsta jų bruožų 
spektro ribose. A. GeseŪ. pabrė
žia, kad “A good start is of su
preme importance” ... Tai tiesa. 
Pusiau sąmoningas vaiko troški
mas būti tuo, kuo yra jo tėvas ar 
motina pasiekia charakterio 
struktūrą nustatantį dinamizmą 
pirm negu mokyklos ar aplinkos 
įtakos įgauna didelės svarbos. 
Normalų darbą dalindamiesi, tė
vai nebepavargsta, nes save ug
dant lengviau yra ir kitus ugdyti!

Lietuviu kilmės filmų artistas Laurence Harvey savo ruošiamame filme su artiste S. Miles

LATVIAI APIE FILMŲ ARTISTĄ LAURENCE HARVEY
Latvių rašytojas A. Eglitis 
paskelbė straipsnį Toronto 
laikraštyje “Latvija—Ameri
ka” apie lietuvių kilmės ar
tistą L. Harvey, čia pateikia
me jo santrauką. Red.

555 BLOOR ST. W., Toronto. Telefonas LE. 2-0256 Lietuvybė išliks tik subtiliose šeimose

J. E. Punkris ir J. A. Krasauskas

335 RONCESVALLES AVĖ., Toronto • Tel. LE. 5-1258

Gerbiamus mūsų parduotuvės klijentus 
KALĖDŲ ŠVENČIŲ ir NAUJŲ METŲ 

proga 
nuoširdžiausiai sveikina 

su geriausiais linkėjimais Jums dėkingi

DANRAY SHOE STORE

1229 DUNDAS STREET WEST, TORONTO

Pirkdamas B/A produktus, perki geriausius!

Sav. ST. JOKŪBAITIS IR AD. KALIUKEVIČIUS

SCOTT McHALE ir kitų žymių firmų 
avalynės krautuvė visai šeimai

Šv. Kalėdų ir Naujųjų Metų proga nuoširdžiai 
sveikiname visus savo pažįstamus, bičiulius ir 
klijentus, linkėdami daug laimės, sveikatos ir 

saugaus važiavimo.

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ir 
LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ
LINKI LIETUVIAMS

PARKSIDE MEAT MARKET
r

JAMES B. GILBERT REALTOR
1495 Kipling Ave. North. Kipling Plaza. Rexdale 

Visiems savo klijentams, draugams bei pažįstamiems 
linksmu Kalėdų švenčiu ir laimingu Nauju Metu linki

P. MALIŠAUSKAS
Darbo tel. CH 1-5205 Namu tel. 741-3124

Hįnk\ PARKDALE
Benzino stotis - Garažas

Parkdale B-A Service Station
11S1 Queen St. West

(prie Gladstone)

Tel. 535-9468

Tokia buvo vedamoji mintis 
paskaitos, kurią gruodžio 7 d. To
ronto Prisikėlimo parap. muzikos 
studijoje skaitė svečias iš Buffa
lo prof. dr. A. Musteikis, Toronto 
Liet. Akademiku Draugijos pa
kviestas.

Paskaitos pradžioje prelegen
tas sustojo ties apibūdinimu, kas 
yra lietuviškoji kultūra ir kas iš 
viso sudaro lietuvio esmę. Prisi
minęs dr. J. Girniaus ir ped. V. 
Čižiūno tuo reikalu padarytus 
apibrėžimus, prelegentas iškėlė, 
kad rasė yra tik vienas lietuvybės 
aspektas, šalia rasės jis suminė
jo bent dešimti dvasinių aspek
tų, kurie skiria lietuvi mio nelie
tuvio: idealizmas, palinkimas Į

dovavimą, į kūrybinį darbą, sta
tymas kultūros augščiau už civi
lizaciją, bendruomenišku m a s, 
kuklumas ir eilė kitų. Šie bruožai 
lietuvyje yra stipriau pabrėžti, 
kaip anglo-saksų kilmės žmonėse. 
Jų didesnis išugdymas ir sudary
tų lietuvyje tautinį charakterį.

Kokios yra lietuviškojo charak
terio ugdymo priemonės? Visos 
aplinkybės, kuriose vaikas ar jau
nuolis dalyvauja kaip lietuvis 
(organizacijos, mokyklos, bažny
čios ir t.t.) yra geros, bet niekas 
negali pakeisti pagrindinio veiks
nio — šeimos, kurios veikimas tu
ri remtis ne tiek disciplina, kiek 
subtilia meile pagrįsta įtaka. Siū
lė tėvams mažiau naudotis tiesio-

giniu autoritetu, bet daugiau leis
ti jaunuoliui pačiam ateiti iki 
klaidos ribos. Po to Įrodyti, kad 
padarė klaidą, žodžiu — naudotis 
Sokrato bei Platono metodu.

Gaila, kad šios labai įdomios 
paskaitos klausėsi žymiai mažes
nis asmenų skaičius, negu pirmo
sios. Tai iš dalies įvyko ir todėl, 
kad studentijai jau yra prasidė
jęs egzaminų laikas.

Toronto Liet. Akademikų Dr- 
ja antrame pusmetyje dar pla
nuoja suruošti tris paskaitas — 
dr. K. Ostrausko, dr. J. Pikūno ir 
prof. dr. Sealy, anglo, išmokusio 
lietuviškai grynai moksliniais su
metimais. A.

Atsiusta
Juozas Audėnas, Twenty Years’ 

Struggle for Freedom of Lithuania, 
149 psl., New York, 1963. VLIKo 20 
m. jubilėjinis leidinys anglų kalba. 
Atpasakotas VLIKo įsikūrimas Lietu
voje ir veikla Vak. pasaulyje.

Lituanus, Lithuanian Quarterly, nr. 
2, 1963. Leidžia Lietuvių Studentų Są
junga JAV. 916 Willoughby Ave., 
Brooklyn 21, N.Y., USA. žurnalas 
iliustruotas dail. V. Vizgirdos darbais.

Lietuvių Dienos, nr. 9, lapkritis, 
1963. Iliustruotas žurnalas, šiame nr. 
minimas J. Kapočius ir Lietuvių Enci
klopedijos dešimtmetis. 4664 Sunset 
Blvd., Hollywood 29, Calif., USA. Lei
džia A. F. Skirius.

Išsilaisvinusios Lietuvos ūkio atsta
tymas, 32 psl. N. Kvietkelis. “Tėviškės

Sandėlio kainomis jūs gausite estų krautuvėje:

• Puikūs kristalai ir porcelanas iš Vokietijos ir Čekoslovakijos.
• Įvairios naujausios mados skandinaviškos lempos.
• Didelis pasirinkimas sidabrinių papuošalų, odos išdirbinių ir 

kitko, importuotų tiesiai iš Vokietijos ir Japonijos.

Vienas mūsų laikų sparčiausiai 
ir efektingiausiai pasireiškęs ki
no filmų karjeroj yra lietuviško 
kraujo aktorius Laurence Har
vey, kuris šiuo tarpu gal labiau
siai mėgiamas artistas Holivude. 
Dviejų metų laikotarpyje jis yra 
vaidinęs svarbiausias roles maž
daug 10. įžymiausių filmų ir sukū
ręs pats savo kino filmų gamy
bą, kurios pirmasis filmas “Ce
remonija” greitu laiku pasirodys 
Kanados ir JAV ekranuose.

Įdomu pasekti Harvey gyveni
mo eigą, kuri liudija jo nepapras
tą energiją bei ryžtą siekti tiks
lą. Jis kilęs iš šeimos, kuri nie
ko bendro neturi su menu; jo tė
vas buvo dažytojas, o broliai ver
tėsi prekyba. Harvey tikras var
das ir pavardė — Laurynas My
kolas Skiknė, gimęs Lietuvoj 
1928 m. spalio 1 d. (Kitų šaltinių 
žiniomis, Laurynas gimęs Joniš
kyje; tėvas buvęs lietuvis, o mo
tina nelietuvė. Red.). Prieš II D. 
karą Skiknių šeima emigravo į 
Pietų Afriką — Johannesburgą. 
Prasidėjus karui, Laurynas, tu
rėdamas 14 m., pabėgo iš mokyk
los, iš namų ir įstojo į britų karo 
laivyną. Po trijų mėnesių, kai vir
šininkams paaiškėjo jo tikrasis 
amželis, grąžinamas tėvams. Ka
reivišką gyvenimą patyręs Lau
rynas nebenorėjo grįžti į mokyk
lą ir pradėjo dirbti vienoj archi
tekto įstaigoj kaip mokinys, o 
vakarais vaidino teatre su vietine 
aktorių grupe. Po trejų metų jis 
antrą kartą mėgino įstoti į lai
vyną. šį kartą jam pavyko. Tar-

naudamas laivyne pasiekė Egip
tą ir Italiją, kur sulaukė karo pa
baigos. Išėjęs iš karinės tarnybos 
atsidūrė Londone, kur karališkoj 
dramos meno akademijoj studija
vo vaidybą. Po trijų mėnesių jis 
įsijungė į vieną Mančesterio te
atrą, manydamas praktiškam dar
be išmokti daugiau, negu akade
mijoj. Tada jis vadinosi Larry M. 
Strikne.

Po metų, tada turėdamas 19 
metų amžiaus, jis pasijuto pa
kankamai subrendęs “užkariau
ti” Londoną ir įsiveržti į anglų 
filmus.

Pasirinko skambų vardą Lau
rence Harvey, o savo visas su
taupąs panaudojo brangiai apran
gai. Išsinuomojo prabangų butą 
ir išsikovojo daugelio filmų roles. 
Būdamas tikras nenuorama, jis 
daug kartų nutraukė filmo akto
riaus karjerą ir bandė vaidinti 
Šekspyro veikalus žymiausiame 
Šekspyro teatre' — Stradforde 
prie Avon ir kitur. 1952 m. jis 
pirmą kartą atvyko į Holyvudą, 
bet nieko nepasiekęs grįžo atgal 
į Britaniją. Po ketverių metų vėl 
antrą kartą .“šturmuoja” Holivu
dą ir gauna svarbiausiąją rolę 
spektaldyje “Talismanas”. Pasi
sekimas buvo trumpas, ir Laury
nas grįžo atgal į Britaniją. Ten 
jis gauna geras/ bet ne iškilias 
roles, maždaug 20 filmų. Jis vai
dino su mažai žinoma prancūzų 
artiste Šimoni Sinore' filme

pa minėti
Aidų” leidinys, Melbourne, Australija, 
1962 m.

East Europe, nr. 11, November, 
1963, 56 psi. Mėnesinis žurnalas Rytų 
Europos reikalams. Leidžia Laisvosios 
Europos Komitetas, 2 Park Ave., New 
Ydrk 16, N.Y., USA.

Sieninis kalendorius 1964 m. Išleido 
Nidos Knygų Klubas ir “Europos Lie
tuvis” Britanijoje.

ACEN News, nr. 102, October, 1963. 
20 psl. Leidžia Pavergtųjų Europos 
Tautų spaudos biuras: 29 W. 57 St., 
New York 19, N.Y., USA. Siame nr. 
yra medžiagos apie padėtį Pabaltijyje.

Vytis, nr. 9, lapkritis, 1963. žurna
las 24 psl., leidžiamas Lietuvos Vy
čių JAV; 1625 W. Marquette Rd., Chi
cago 36, HL, USA.

Lietuviai Amerikos Vakaruose, nr. 
3, 8 psl., lapkritis, 1963. Leidžia A. 
Skirtus, 4366 Sunset Blvd., Los Ange
les 29, Calif, USA.

TORONTO. — Smegenų augliai ir 
kitos ligos nustatomos įvairiais būdais. 
Vienas jų naujai bandomų — radaras. 
Siunčiamos trumpos bangos į smege
nis ir nustatomas laiko tarpas, kuris 
parodo normaliai veikiančius smegenis 
ar nesveikuojančius.

“Room at the Top”. Visai neti
kėtai šis filmas susilaukė didelio 
pasisekimo visame pasaulyje ir 
Sinore už savo vaidinimą gavo 
Holivudo premiją “Oskarą”. Tuo 
būdu Laurynui atsidarė keliai į 
Niujorko Broadway, kur jis nu
vyko su žinoma anglų Old Vic 
teatro grupe, vaidinusia Šekspy
ro veikalą “Henrikas V”.

Po metų Laurynas vėl vaidina 
žymiam filme “Butterfly 8” su 
Elizabeth Taylor, kuri už vaidi
nimą gavo “Oskarą”. Laurynas 
tampa žinomas'kaip artistas, per 
kurį jo partnerės gauna “Oska
rus” ir tuo jo populiarumas smar
kiai pakilo. Per trumpą laiką jis 
vaidino svarbias roles dideliuose 
filmuose, kaip “Summer and* 
Smoke” ir kt. Nežiūrint savo gau
saus įtempto darbo tempo Laury
nas dar randa laiko vaidinti sce
noje pvz. P. Barnejo veikale 
“The Time of Barracuda” ir ran
da laiko režisuoti ir vaidinti svar
biausią rolę savo filme “Ceremo
nija”. Jame geriausiai pasireiš
kia Lauryno vaidinimo būdas ir 
jo teatrinės idėjos. Fabula paimta 
iš Fridriko Grendela^romano. Vi
sus dialogus jis pats’parašė. Fil
mas yra protestas prieš mirties 
bausmę.

Laurynas esą supranta lietuviš
kai, bet iki šiol dar nėra mėginęs 
jieškoti įkvėpimo lietuvių mene 
ar literatūroj savo sceninei kū
rybai. O. D.

Puiki dovana
betkuria proga

Naujai įdainuota 10 įvairių šo
kių plokštelė, grojant 18 asme
nų orkestrui ir pritariant vyrų 
TRIO.

Visos plokštelės 
rekorduotos ir spausdintos

plokštelės gaunamos lietuvių spaudos, dovanų, radijo irVisos [ _ ... ___ _____ _
televizijos parduotuvėse. Plokštelę išleido AIDAS Records 7203 
South Western Ave., Chicago, Ill., USA. ♦ Tel. GR 6-2800.

VAMOASTANKUS

3BK. O Sfc ^3t O

1022 BLOOR STREET West • Toronto • Tel. LE 5-9152

LIETUVIŲ BALDŲ KRAUTUVĖS

MOHAWK FURNITURE
LIMITED

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

137 RONCESVALLES AVĖ
Telefonas 537*1442

2448 DANFORTH AVE.
Telefonas OX. 9-4444

Atidaryta nuo 10 vai. ryto iki 10 vai. vak. Atidaryta nuo 9 vai. ryto iki 9 vai. vak.



Gyvenimas filmuose

KARDINOLAS
_______ : KORNELIJUS BUČMYS, OFM 

Kultūrinėje veikloje

Nuo 1950 m. gausūs skaitytojų 
būriai, žavėjęs! Henry Morton 
Robinson romanu “The Cardi
nal”, netrukus turės progos pasi
gėrėti to paties vardo filmu. Pa
sinaudodamas gabia teksto paruo- 
šėjo Robert Dozier pagalba, fil
mų gamintojas Otto Preminger 
į šį kūrinį perveda daugelį svar
besnių romano įvykių. Tikrus gy
venimo faktus sumaniai jungiant 
su autorių savita kūryba, filme 
perduodama ne tik politinės ir 
tarptautinės vaizduojamo laiko
tarpio nuotaikos, bet taip pat dva
siniai ir medžiaginiai Šeimos ry- 
šiai, atskirais atvejais pateikiant 
pagrindinai išryškintus. charak
terius.

Romoje įšventintas amerikietis 
kunigas dėl savo gabumų nekartą 
viršininkų pagiriamas. Net ir šei
mos nariai jam pranašauja iškili
mą bažnytinėje hierarchijoje. 
Grįžęs į Bostoną ir pradėjęs vika
rautų Stephen Fermoyle susidu
ria su įvairiais sunkumais pritai
kant teorines žinias kasdieniame 
gyvenime. Ypač jis pajunta ku
nigystės naštą klausykloje ir kai- 
kurių lemiamų klausimų spren
dime. Suabejojęs savo pasauki
mu, pasinaudoja atleidimu dve
jiem metam nuo kunigiškų pa
reigų ir įvairiuose Europos kraš
tuose mokytojauja gimnazijose. 
Vienoje įsimylėjusi mergina ne
sėkmingai bando nukonkuruoti 
jo atsidavimą Bažnyčiai. Galuti
nai apsisprendęs ir grįžęs į kuni
go pareigas, Fermoyle pradeda 
dirbti Vatikano diplomatinėje 
tarnyboje. Iš pradžių kaip mon
sinjoras, o vėliau kaip vyskupas 
pasiunčiamas su įvairiais uždavi
niais. Georgia mieste, betiriant 
rasinius neramumus, jam tenka 
pakelti Klu Klux Klan botagą. 
Hitleriui užėmus Austriją, tenka 
vykti į Vieną perspėti vietinį kar
dinolą prieš nacistinę propagan
dą, kol anas ir pats įsitikina na
cių kėslais.

Daugelis įvykių techniškai iš
dirbta iki smulkiausių detalių. 
Pvz., jokiame kitame filme dar 
nėra tekę matyti taip tiksliai 
perduodamų atskirų momentų iš 
kunigystės šventimų ar vyskupo 
konsekracijos. Atskiri charakte
riai irgi išlyginti prityrusiu stro
pumu.

Pagrindinį kunigo, vėliau vys
kupo ir kardinolo, Fermoyle vaid
menį pasigėrėtinai: atlieka Tom 
Tryon. Jis kunigystės pašaukimą 
pajaučia visame jo atsakingume. 
Romy Schneider sukuria tikrai 
įtikinanti nuoširdžios merginos, 
vėliau nusivylusios bankininko 
žmonos charakterį. Svarbiausių 
kardinolų rolėse ypač pažymėtini 
John Huston, Josef Meinard ir 
Raf Valone. Gausiuose šalutiniuo

Kai galvojate apie alų, galvokite apie

MOLSON

se vaidmenyse dar pastebime 
Carol Lynley, Dorothy Gish, Tul- 
lio Carminati ir kt.

Labai vykusia spalvota fotogra
fija perduodami Romos, Vienos, 
Bostono, Georgijos vaizdai. La
bai ištikimai pavaizduojama Va
tikano įvairios salės bei kiti vi
daus įrengimai. Filmavimas au
tentiškose vietovėse kaikur suda
rė sunkumų, pvz., Vienoje. Reži- 
sorius stebėjosi, kad ten kaiku- 
riose vietovėse naciai dar esą po
puliarūs.

Dėl savo meniškų nuopelnų šis 
filmas, be abejonės, kandidatuos 
į Oscar premiją net keliose kate
gorijose.

Žvelgiant į filmą iš moralinės 
pusės, tenka pastebėti, kad kai- 
kurios perduodamos katalikų re
liginio gyvenimo detalės jaunu
čiams ir nepasiruošusioms gali 
gali sukelti neaiškumų. Todėl šis 
tikrai puikus filmas rekomenduo
tinas vien subrendusiam jauni
mui ir suaugusiems.

Po pasaulinės premjeros Bos
tone gruodžio 11 d., Toronte 
“The Cardinal” rodomas nuo 
gruodžio 20 d. “Tivoli” kino te
atre ant specialiai pritaikyto ek
rano.

Režisorius garsiojo filmo “Kardinolas” Otto Preminger filma
vimo metu su John Huston, vaidinančiu kardinolą.

Milijonai mokslinių straipsnių
JAV valdžia finansuoja 130.000 

įvairių tyrimų ir projektų. Tokio
je daugybėje neįmanoma išveng
ti pasikartojimų. Neseniai patir
ta, kad valdžios dvi agentūros 
dirbo virš metų prie vienodo ti
po raketos: aviacijos Atlas Mega 
ir NASA’S Atlas Agena B.

Sov. Sąjungos tyrimų centras 
kataloguoja visus mokslinius pra
nešimus iš plataus pasaulio. In
formaciją anglų k. apie pažangą 
ir aplamai mokslą greičiau gali

EXPORT
... DIDELIS ALUS 

DIDELIAME KRAŠTE!
Tai DIDELIS ALUS, kadangi daugiau negu betkurio kito alaus 
Kanadoje klausiama, atidaromas butelis, vaišinamasi ir džiau
giamasi. Atsidaryk butelį Molson Export Ale ir vaišinkis. Mes 
manome, kad jūs rasite priežastį kodėl atidaromas antrasis bu
telis nebaigus pirmojo. Jei jūs galvojat kitaip, mes nieko prieš.

MOLSON^ - SAVISTOVI ALAUS DARYKLA NUO 1786

DAIL. TADO SPARKIO dailės dar
bų paroda buvo atidaryta Čikagoje 
lapkričio 22 d. Parodą atidarė Vil
niaus Kr. Liet S-gos Čikagos sk. kult.
reikalams narys A. Petrauskas, pa
kviesdamas tarti žodį J. Tamulį, Lie
tuvių Savanorių-Kūrėįų s-gos Čikagos 
skyr. pirmininką. Paroda atidaro iki 
gruodžio 15 d.

KNYGA “PALIK AŠARAS MAS- 
KVOJE” artimiausiu laiku bus išleista 
portugalų k. Knygą leidžia viena Rio 
de Janeiro leidykla.

Viena JAV įstaiga, turinti savo pa
dalinius Azijoje, iš Lippincott leidyk
los gavo leidimą tą knygą išversti ir 
išleisti įvairiomis Azijos tautų kalbo
mis.

žinoma Doubleday leidykla, įtrau
kusi “Palik ašaras Maskvoje” knygos 
angliškąją laidą į knygų klubų sąrašą, 
iki 1963 m. balandžio mėn. per tuos 
klubus išplatino 25.000 egz.

“NIDOS” KNYGŲ KLUBO išleistą 
kiekvieną dieną nuplėšiamą kalendo
rių nariai jau gavo. Kalendoriaus vir
šelyje Lietuvos Vytis, o tekste — dau
gelis pasiskaitymų, naudingų žinių ir 
humoro. Pr. AL

VALST. STYGINIS KVARTETAS 
ir keli solistai koncertavo Helsinkyje 
ir kituose miestuose, kaip Turku, 
Tampere, Lachti ir kitur. Suomių de
mokratinė spauda, išskyrus komunis
tų dienr. “Kansan Uutiset”, apie me
nininkų pasirodymą nieko nerašė. Su 
menininkais buvo atvykęs Lietuvos 
kultūros vicemin. Vyt. Jakelaitis, ku
ris. turėjo susitikimą su Suomijos kul-

ma gauti iš Sov. Sąjungos negu iš 
Britanijos. Amerikiečių moksli
ninkai per metus parašo virš 1 
mil. straipsnių 15.000 mokslinių 
žurnalų. JAV mokslininkai labai 
nepatenkinti, kad kongresas tepa- 
skyrė vos $7000 katalogavimo iš
laidoms padengti.

Vašingtonas. — Prez. Johnson 
paprašė kongresą išleisti 50 centų 
monetą su J. F. Kennedy at
vaizdu.

tūros ministeriu Hosia. Abu pareiškė, 
jog kultūriniai mainai tarp Suomijos 
ir sovietų kontroliuojamos Lietuvos 
turi būti išplėsti.

Jakelaitis taip pat turėjo pasimaty
mą su suomių rašytoju Larni, kurio 
dvi knygos neseniai pavergtoje Lietu
voje išleistos lietuvių k. To paties ra
šytojo knygos dideliu tiražu jau anks
čiau yra pasirodžiusios Rusijoje, Esti
joje, Vengrijoje ir kt. komunistų val
domuose kraštuose. E.

MASKVOJE SEPTYNIOMIS PA
SAULIO KALBOMIS leidžiamas sa
vaitraštis “Naujieji laikai” paskelbė 
G. Zimano straipsnį, kuriame jis pa
sakoja savo įspūdžius iš šią vasarą 
drauge su sovietų laikraštininkų gru
pe atliktos kelionės po Švediją. Sis jo 
straipsnis pastebėtas ir švedų spau
doje. E.

OKUPUOTOJ LIETUVOJ
TOKIJO MIESTE suruoštoje sovie

tinės grafikos parodoje lietuvių kū
rybai atstovavo Aldonos Skirutytės 
kūriniai. Vienas japonų Dailės insti
tuto studentas įrašė lankytojų pasta
bų knygoje, kad iš visų parodos kūri
nių jam labiausiai patikusios A. Ski
rutytės graviūros.

ARCHITEKTŲ SĄJUNGOS V SU- 
VAŽIAVIME išrinkta nauja valdyba: 
pirm. — statybos kom-to miestų pla
navimo ir statybos skyriaus viršinin
kas A. Cibas, sekr. — projektavimo 
instituto vyr. arch. J. Vaškevičius, 
v-bos pirm, pavaduotojai — dailės ins
tituto doc. V. Mikučianis, Kauno po
litechnikos vyr. dėstytojas M. Kleinas, 
prezidiumo nariai — G. Valiuškis, V. 
Balčiūnas, N. Dičiuvienė, A. Nasvytis 
ir A. Rasteika. Suvažiavimas daugiau
sia dėmesio skyrė rajoninių miestų 
planavimo klausimams.

KAUNO DRAMOS TEATRE insce
nizuotas J. Olėšos ir M. Goriunovo ro
manas “Trys dručkiai”. Jauniesiems 
žiūrovams skirtą spektaklį režisavo S. 
Motiejūnas. Pagrindinius vaidmenis 
sukūrė K. Jurašūnas ir A. Vainiūnai- 
tė — lietuviškos scenos veteranai. 
Spektaklyje dalyvauja visa eilė jau
nųjų aktorių: V. Tomkus, D. Strakšy- 
tė, A. žėkas, A. Tarasevičius, V. žir
gulis, A. Kurklietis ir kt.

“LIETUVOS TSR FLOROS” tris 
pirmuosius tomus išleido Mokslų aka
demijos botanikos institutas. Tai esąs 

Kalėdos šiltoj Venesueloj
(Atkelta iš 6 psl.)

“comparsas” — būriai giesminin
kų, kurie šoka ir gieda ištisą sau
sio mėnesi. Manoma, kad tai yra 
senas indėnų paprotys, kuris kilo 
iš derliaus švenčių. Vėliau, ispa
nų kolonizatorių ir misijonierių 
įtakoj, pavirto<kalėdiniais spek
takliais. '

“La Comparsa” — grupė mo
terų ir vyrų, kurių kiekvienas at
lieka jam paskirtą vaidmenį, su
daro lyg vaidinimą, kurį atlieka 
dainuodami ir šokdami. Dažniau
siai, du vaidintojai vaizduoja ko
kį nors jūros ar žemės gyvuli: 
ryklį, jautį ir paukštį. Medžioto
jas ar žvejys nori sugauti ar nu-

didelės mokslinės vertės veikalas apie 
Lietuvos augmeniją. Palankių recen
zijų susilaukta Maskvoje ir Austrijos 
moksliniame žurnale “Thitom”. Salia 
lietuviško teksto pateikiamos santrau
kos rusų ir vokiečių kalbomis. Šiuo 
metu ruošiami sekantieji trys tomai.

SKULPTORIUS BERNARDAS BU
CAS kuria skulptūrą 1863 m. sukili
mo tema. Pokariniais metais jis yra 
davęs eilę vertingų kūrinių. Jo ir P. 
Vaivados skulptūrinė grupė “Žemės 
ūkis” puošia Vilniaus tiltą per Nerį. 
Černiachovskio mieste stovi jo sukur
tas gen. Černiachovskio biustas. Po
etės Salomėjos Nėries, jo žmonos, ka
pas buv. Karo muzėjaus sodelyje pa
ženklintas jo sukurtu antkapiu. Dė
mesio verta esanti poeto A. Strazde
lio portretinė skulptūra. Skulptorius 
neseniai atšventė 40 m. amžiaus su
kaktį.

JUOZAS VIZGIRDĄ ilgametis Lie
tuvos teatro, operos ir filharmonijos 
administratorius, sulaukęs 61 m. am
žiaus mirė š.m. gruodžio 8 d. Vilniuje. 
Lietuvos teatro tarnyboje J. Vizgirda 
išbuvo nuo teatro įkūrimo 1920 m. iki 
mirties. Teatro darbą pradėjo su K. 
Glinskiu, K. Petrausku, J. Gruodžiu, 
prof. Dubeneckiu, prof. Didžioku, Tal- 
lat-Kelpša, St. Pilka ir kt. Už nuopel
nus muzikos ir teatro srityje J. Vizgir
da buvo apdovanotas Lietuvos valsty
bės pasižymėjimo medaliais ir Čeko
slovakijos Didžiuoju Liūto medaliu, 
kurį jam įteikė Čekoslovakijos prez. 
Jan Massaryk. Amerikoje paliko ve- 
lionies du broliai — daiL Vikt. Vizgir
da Bostone ir inž. architektas T. Viz
girda, Sacramento. Kiti giminės liko 
Lietuvoje ir Lenkijoje.

Taip pat gauta žinia, kad Kaune mi
rė inž. Marijonas Senkus.

ARCHEOLOGAI IR ETNOGRAFAI 
specialioje konferencijoje aptarė 1962- 
63 m. ekspedicijų rezultatus. Praneši
mus darė R. Rimantienė, P. Kulikaus
kas, K. Gabriūnaitė, V. Daugudis ir kt. 
Vertingos medžiagos apie jotvingių 
materialinę kultūrą rasta Užnemunės 
piliakalniuose, šakių rajono Pakalniš
kių kapinyne užtikta daug žirgų ka
pų. Didelės archeologinės vertės turi 
rastos įkapės — žalvariu kaustytos 
kamanos, žąslai, balno kilpos. Kapi
nyne taip pat rastas XI-XII š. priklau
sąs geležinis kario šalmas.

—vkst—

šauti. Viso to vaidinimo vadovas, 
kuris diriguoja spektakliui, yra 
apsivilkęs keistais drabužiais. Jis 
palaiko tvarką dažniausiai lazda, 
kartais botagu ir net tridančiu. 
Moterų, vyrų ar mišrus choras 
maldaujančiais balsais prašo ma
lonės gyvuliui. Muzikantai groja 
tipiškais'venecuelietiškais instru
mentais: cuato, furruco, panda- 
reta, guiro, marracas, arpa ir t.t.

Milžiniškos prakartėlės
Vakarinėje kalnuotoje Venecu- 

elos srityje — Anduose kalėdi
niai papročai išlaikė grynai savi
tą vaizdą. Andų kalnuose, kur 
yra paplitęs daugiausia žemės 
ūkis, kur susisiekimo priemonės 
yra sunkios, kaimai ir miesteliai 
gyvena atitolę nuo viso krašto ki-
tų sričių. Toje kalnuotoje srityje 
išaugo tam tikra rūšis amatinin
kų — kalėdinių figūrėlių gamin
tojų. Tos figūrėlės yra gamina
mos iš molio, smėlio, medžio ir 
kitų medžiagų. Dar iki šių dienų 
yra* užsilikęs paprotys rengti baž
nyčiose ir miestelių aikštėse mil
žiniškas prakartėlės. Tos Andų 
srities prakartėlės yra žinomos 
visoje Venecueloje.

Piemenėlių šokis
Centrinėje Venecuelos dalyje 

Kalėdos sujungtos su keista šven
te, kuri vadinama “Locainas” 
vardu. Grupė mišraus jaunimo 
atlieka “Baile de los Pastores” 
— piemenėlių šokį. Toji šventė 
prasideda keletą dienų prieš Ka
lėdas ir baigiasi gruodžio 28. Pie
menėliai ir piemenaitės pasipuo
šia įvairiaspalviais kaspinais ir 
margais drabužiais. Galbūt tas 
keistas šokis yra "kilęs iš indėnų 
kokio nors ritualinio šokio, kuris 
tik vėliau, krikščionybei įsigalė
jus, buvo pritaikintas Kalėdų 
šventėms:

Visoje Venecueloje dar yra iš
likęs gražus kalėdinis senas pa
protys keistis “hallacomis” ir na
muose pagamintais saldumynais.

“A”

Siųskit 
tūkstančius laiškų
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ESTŲ ŽUVŲ KRAUTUVĖ

LINKSMŲ ŠVENTŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR 

LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ
NUOŠIRDŽIAI LINKIME MŪSŲ MIELIEMS 

KLIJENTAMS, DRAUGAMS BEI BIČIULIAMS

MIELIEMS SAVO KLIJENTAMS IR BIČIULIAMS
LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ IR 

LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ

PRANO BARAUSKO 
DRAUDIMŲ AGENTŪRA

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ IR 
LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ 
MIELIEMS KLIJENTAMS IR PAŽ|STAMIEMS 
LINKI

A. B. Beresnevičiai
VYR. IR MOT. DRABUŽIŲ SIUVĖJAS 
IR GATAVŲ DRABUŽIŲ KRAUTUVĖ 
1299 Dundas St. W„ Toronto 
(tarp Dovercourt Rd. ir Lisgar St.)

K. ARDAVIČIUS
Vyriškų ir moteriškų drabužių siuvėjas

MIELUS LIETUVIUS, 
MŪSŲ DRAUGUS IR GAUSIUS KLIJENTUS 
KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR NAUJŲ METŲ PROGA 
NUOŠIRDŽIAI SVEIKINAME

ASTRA MEAT MARKET 
2246 Bloor St. W. Tel. RO. 3-1093

DŽIUGIOS KRISTAUS GIMIMO ŠVENTĖS 
IR LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ 

VISIEMS KLIJENTAMS IR PAŽĮSTAMIEMS LINKI

SVEIKINA
VISUS SAVO KLIJENTUS 

KALĖDŲ ŠVENČIŲ PROGA IR 
LINKI LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ

Sav. Z. TOMCZAK

2102 DUNDAS STREET WEST Telefonas LE. 3-2220

ATLANTIC RESTORANAS
SAVININKAI

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

Mieliems klijentams, bičiuliams ir pažįstamiems 
linkiu džiaugsmingų

KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR LAIMINGŲ NAUJŲJŲ METŲ

JULIUS MILIUŠAS 
MONTROSE BUTCHER & GROCERY 

1006 Dundas St. W., Toronto 3, Ont. Tel. 533-9366

Linksmų šv. Kalėdų ir laimingų N. Metų 
visiems klijentams, draugams ir pažįstamiems

ALFA RADIO & TV
SAVININKAI E. A. ČIŽIKAI

TELEFONAS LE 1-6165 • 672 LANSDOWNE AVE.

SVEIKINAME VISUS LIETUVIUS SU
ŠV. KALĖDOMIS IR NAUJAISIAIS METAIS

Lietuvių Kredito Kooperatyvas
"PARAMA"

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

(Atkelta iš 1 psl.) 
pestis ir kova su bedieviais 15 
metų buvo sėkminga: apsaugojau 
savo vaikus ir dar įtakos padariau 
savo artimiesiems, kurie taip pat 
laikėsi. Todėl šiandieną laisvo pa
saulio katalikai galėtų šimterio
pai daugiau nuveikti ir ištiesti 
ranką Lietuvai. Siuntiniai daug 
kainavo Jums, Amerikos lietu
viai, bet tai yra materialinė para
ma. Dvasiškai ir tautiškai ką mū
sų laisvojo pasaulio katalikai pa
dėjo?

Mokėkime ir su bedieviu kal
bėti. Šventų Kalėdų proga siųs
kit tūkstančius laiškų, atviručių į 
visus kampus Lietuvon. Rašykit 
visiems. Ir bedievis, gavęs jūsų 
nuoširdų laišką mokės įvertinti. 
Tik šįtaip mes pasibelsim į duris. 
O Dievas sakė: belsk ir bus ati
daryta.
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Mann & Martel
TORS

TORONTO Ont
REAL 

2320 Bloor St. W.
BABY POINT

$8.900 pilna kaina, 5 kamb. mūr. 
namas vandeniu alyva apšildomas, 
alum, antri langai ir durys. Viena 
atvira skola 10 metų, [mokėti tik 
$1.100.
BLOOR — JANE — Bungalow

$5.900 įmokėti atskiras mūrinis 
7 kambarių namas, privatus įvažia
vimas ir garažas. Vandens šildymas, 
didelis sklypas ant upės kranto. 
Moderniška virtuvė, gražūs kamba
riai, kilimai ir graži aplinka.-
SWANSEA

$4.900 įmokėti; atskiras, mūrinis 
gražių plytų namas. 7 dideli kam
bariai, moderniška virtuvė, gražus 
kiemas. Prašoma kaina $18.500, gal 
ir mažiau.
ST. CLAIR — OAKWOOD

$4.700 įmokėti, 8 kamb. dviejų 
augštų mūrinis namas. Dideli kam
bariai, 2 moderniškos virtuvės ir 
naujai įrengta vonia, vandeniu aly
va šildomas. Graži aplinkuma ir ar
ti susisiekimo.

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

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

me naujo, nes mes gauname kas dieną naujų nuosavybių.

SPORTAS
VYČIO ŽINIOS

ARTĖJANČIŲ KALĖDŲ IR NAU
JŲJŲ METŲ PROGA LSK VYTIS 
SVEIKINA VISUS SAVO RĖMĖ
JUS, BIČIULIUS IR SPORTU BE- 
SIDOMINČIĄ VISUOMENĘ.

LSK Vytis valdyba
Krepšinio pirmenybėse Vytis I, žai

džianti Metro lygoje, patyrė pirmą 
pralaimėjimą. Ryerson Grads įveikė 
vytiečius 79:69. Vytiečiams labai šlu
bavo gynimas ir padarė daug baudų. 
Žaidė: Klimas 32, Juozaitis 8, V. Za- 
durskis 4, R. Zadurskis, Staškevičius 
3, Juodikis 10, Maskeliūnas 12, Roma
noff.

Parapijų lygos pirmenybėse Vytis II 
pralaimėjo prieš Woodgreen 61:40. 
žaidė: A*. Šileika 18, J. Šileika 2, Ba- 
cevičus, Račinskas 9, Baliūnas, V. 
Staškevičius 4, Preikšaitis 8. Berniukai 
C įveikė .Aušrą B pasekme 45:15. Žai
dė: Duliūnas 6, Ignatavičius 6, Česė- 
kas 8, Strimaitis 20, Laurinavičus 2, 
Sepulis, Jotautas, Vanagas, Uogintas, 

' Žolpys. Berniukai D laimėjo prieš 
Woodgreen 25:2. Žaidė: Nacevičius 10, 
M. Karalius 6, R. Karalius 7, R. Kak
nevičius, V. Kaknevičius 6, Ramanaus
kas.

TLB lygos rungtyr_'se Vyčio mote
rys pralaimėjo Louis Roy komandai 
39:12. žaidė: Kalvaitytė 3, Baliūnienė 
2, Z. Žolpytė, Y. Renkauskaitė, R. Ren- 
kauskaitė, Astrauskaitė 5.

šią savaitę užbaigiamos likusios šiais 
metais pirmenybių rungtynės. Taip 
pat šį penktadienį bus paskutinė krep
šinio treniruotė.

Vytiečių Dienos—informacinis LSK 
Vytis biuletenis žada vėl pasirodyti 
prieš Kalėdas.

Visuotinis klubo susirinkimas įvyks 
1964 m. sausio 19 d., 3 vai. p.p. Liet. 
Namuose.

Mūsų rėmėjams: J. ir D. Kaunai- 
tėms, A. ir T. Sekoniams, P. Augai- 
čiui, Aug. Kuolui, S. Ignatavičiui, Br. 
Laurin ir V. Senkevičiui nuoširdžiai 
dėkojame. Ypatinga padėka tenka S. 
Laurinavičiui, parėmusiam Vytį $100 
auka.

Dešimtuko turnyre, kuris įvyko pra
ėjusį savaitgalį Klevelande, dalyvavo 
4 Vyčio stalo tenisininkai. A. S.

AUŠROS ŽINIOS
Šv. Kalėdų proga nuoširdžiai svei
kiname visus PPSK Aušros na
rius, tėvelius, rėmėjus ir visą lie
tuviškąją visuomenę, linkėdami 
tyro kalėdinio džiaugsmo ir Die
vo palaimos 1964 m. Valdyba
Šios savaitės rungtynės. Ketvirtadie

nį, 7 v.v., mūsų salėje Aušra MB A 
žais su Woodgreen; penktadienį, 7 v.v., 
Ryerson PS (Dundas & Bathurrst) 
Aušra MB B žais su Vyčio MB ir po 
jų Aušra B A žais su Vyčio B; šešta
dienį, 10.30 vai. r. St Pauls Anglican 
bažnyčios salėje (Bloor & Church) 
Aušra M (mergaitės) žais su Corpus 
Christi M ir po jų Aušra J žais su 
Corpus Christi J; sekmadienį, tuoj po 
pamaldų, mūsų salėje Aušra Sr. žais 
su Tridents ir 3 v. p.p. Christi salėje 
(Christi ir Bloor) Aušra J žais su lat
vių H J.

šį pirmadienį, antradienį ir trečia
dienį dėl perlakuojamų grindų krepši
nio treniruočių NEBUS.

Praėjusį trečiadienį įvykusiose To
ronto CYO plaukymo pirmenybėse N. 
Kėkštaitė išsikovojo I v. 50 y. ls.s.

EXTRA REALTY LTD.
1043 Bloor St. W. Tel. LE. 1-1161

Iki malonaus pasimatymo

J. KUDABA
Namų telefonas RU. 3*2105

Sv. Kalėdų ir Naujųjų Metų 
proga 

sveikinu visus savo bičiulius, 
buvusius, esamus ir būsimus klijentus, 

linkėdamas 
darnaus ir ramaus gyvenimo, 

kad gražios ir kilnios mūsų svajonės 
taptų realybe, 

Be to, geriausios sveikatos!

Nuoširdžiai dėkoju giminėms, draugams ir pažįstamiems, mane 
užjautusiems ir palydėjusiems mano mylimą vyrą a.a. ALEKSANDRĄ 
URBONĄ į amžinojo poilsio vietą.

Ypatingai dėkoju šv. Jono Kr. parapijos kleb. P. Ažubaliui ir 
kun. J. Staškevičiui už pamaldas, rožinį ir palydėjimą į kapines. Kun. 
B. Pacevičiui už lankymą ligoninėj, ir suteikimą velioniui namuose 
bažnytinių patarnavimų; Tėvams pranciškonams: T. Placidui, T. Kor
nelijui už šv. Mišias už velionies sielą, T. Rafaeliui už aplankymą lai-

Tel. RO 2-8255
BLOOR — JANE

$4.900 įmokėti, 7> kamb. dviejų 
augštų, gražus mūrinis namas su 
garažu ir privačiu įvažiavimu. Mo
demiška virtuvė, vandens alyvos 
šildymas. Visai arti Bloor.
SWANSEA — BLOOR

$3.700 įmokėti, atskiras, mūrinis 
6 kamb. namas, dvi virtuvės. į gara
žą lengva įvažiuoti. Visai arti Bloor 
ir tuoj galima užimti.
BLOOR — QUEBEC

$3.400 įmokėti 7 kamb. dviejų 
augštų mūrinis namas, vandens aly
vos šildymas, didelis kiemas. Vie
na skola balansui, už mėnesio gali
ma užimti. Platus įvažiavimas ir ga
ražas
BLOOR — BERRY RD.

$10.000 įmokėti gražus rupių ply
tų apartamentinis pastatas — four- 
plex, tik 8 metų senumo su 4 ga
ražais ir privačiu įvažiavimu. Kiek
vienas butas po 2 miegamus, dide
li kambariai, patogus išnuomoji
mas. 5% ilgalaikis morgičius. Ge
ros nuomos. Visai arti susisiekimo 
ir krautuvių. Labai geras pirkinys.

(29.5 sek.), I v. nugara (36.0 sek.),
I v. krūtine (39.9 sek.) ir II v. pete
liške (33.7 sek.).

Parapijų lygoje Aušra M. pralaimė
jo St. Christ M. 33:38; Aušra M.B. 
“A” pralaimėjo Vyčio M.B. 12:27; 
Aušra M.B. “B” pralaimėjo Wood
green M.B. 2:32; Aušra B. “A” nuga
lėjo Aušros B. “B” 38:18. Žaidė: Auš
ra M. komandoje — A. Stirbys 2, R. 
Tamulionis, G. Strumila 4, A. Puzeris 
10, P. Genys 17, A. Kryžanauskas, A. 
Puteris, R. šiukšteris, H. Liorentas; 
Aušra B. “A” komandoje — J. Vaške
vičius, A. Kuolas, P. Dunderas, L. Lin
ka, P. Kolyčius, Ė. Krikščiūnas, A. 
Kuprevičius, J., Sodonis; Aušra B.-“B” 
komandoje — R. Puteris, M. Misevi
čius, G. Venskaitis, A. Saulėnas, A. 
Kareckas, J. Urbaitis, V. Tamulaitis; 
Aušra M.B. “A” komandoje — S. Kak
nevičius 3, S. Tarvydas 4, V. Žulys 1, 
E. Girdauskas 4, K. Simonaitis, D. Si
monaitis, B. Stočkus, P. Adomaitis, M. 
Adomaitis, P. Venskaitis; Aušra M.B. 
“B” komandoje — P. Matijošaitis, J. 
Didžbalis, V. Didžbalis, S. Didžbalis, 
A. Janeliūnas 2, A. Strumyla, V. Kiš- 
kūnas, K. Bartucevičius, P. Raškaus
kas.

Toronto miesto surengtoje vakarie
nėje praėjusio sezono čempijonams 
buvo pagerbta Nijolė Kėkštaitė, On
tario pirmenybėse išsikovojusi I v. 
100 m. x 4 l.s. estafetės plaukime bei 
pastačiusi naują Kanados rekordą 
4.53,7 min. (senasis buvo 4.53,9 min.) 
ir Algis Žaliauskas, Kanados lengvo
sios atletikos pirmenybėse išsikovojęs
II v. šuolyje į tolį (prieš porą metų A. 
Žaliauskas pastatė naują Kanados re
kordą šuolyje į tolį ir laimėjo I v. šo
kime į augštį).

Kanados sporto apygardos pavedimu 
KSA krepšinio pirmenybes praves PP 
SK Aušra. Pirmenybės įvyks sausio 
25-26 d.d. Prisikėlimo salėje. Smulkes
nės informacijos bus išsiuntinėtos klu
bams.

ČIKAGOS SPORTO ŽINIOS
Lituanicos futbolo komanda daly

vaus “Indoor soccer” — salės futbolo 
pirmenybėse, kurios prasidės 1964 m. 
sausio 5 d. žaidimai vyks Chicago 
Avenue Armory, 234 E. Chicago Ave., 
patalpose.. Bus dvi grupės po 10 ko
mandų. Lituanica žais antroje — že
mesnėje grupėje.

Neries moterų ir mergaičių tinkli
nio komandos pradėjo pirmenybių su
sitikimus Gage parke. Pirmenybių 
pradžia joms atnešė laimėjimus. Tink- 
lininkes treniruoja Zigmas žiupsnys; 
jam talkina M. Jasevičius.

P. Tautvaišas, neseniai laimėjęs Il
linois “open” šachmatų pirmenybes, 
gruodžio 7 d. Jaunimo Centre davė 
simultaną lietuviams šachmatinin-' 
kams. Meisteris laimėjo 8 partijas, o 
1 sužaidė lygiomis.

Vyt. Grybauskas treniruoja Neries 
jaunius bei jaunučius krepšininkus. 
Jų treniruotės vyksta Gage parko sa
lėje kiekvieną ketvirtadienį nuo 6 iki 
7 vai. vak. E. š.

Šiaulių boksininkų rinktinė įveikė 
“Lokomotyvo” draugijos sovietinę 
rinktine 6:4. Dėmesio centre buvo 
sporto meistrų — J. čepulio ir V. 
Cveko susitikimas. Laimėjo sunkiasvo
ris J. Čepulis, taip apkūlęs savo var
žovą, kad teisėjai kovą buvo priversti 
nutraukti II-rame rate.

ŠV. JONO KR. PARAPIJOS 
ŽINIOS

— Viešpaties palaimos ir kalėdinio 
džiaugsmo kiekvienam geros valios lie
tuviui, švenčiančiam Kristaus gimimo 
šventę Tėvynėje ar už josios ribų. Vil
ties ir gėrio žvaigždė telydi mus visus 
1964 metuose.

— Bernelių Mišios — Kalėdų naktį 
12 vai. Pirmąją Kalėdų dieną pamal
dos 930 ir 11 vai. Antrąją Kalėdų die
ną, šv. Stepono, pamaldos rytą 730, 
8 ir 10 vaL N. Metų dieną pamaldos 
kaip sekmadieniais.

— Kalėdų išvakarėse, Kūčių vigili
joje, palaikykime gražius papročius iš 
Lietuvos laikų, susilaikydami nuo mė
siškų valgių ir palaikykime gražiąsias 
Kūčių stalo tradicijas. Nors Kūčių vi
gilija yra leidžiama iš gruodžio 24 d. 
atkelti į gruodžio 23 d., bet mums lie
tuviams, atrodo, nėra jokio reikalo šia 
privilegija pasinaudoti Parodykime 
mūsų jaunajai kartai, ką esame atsi
vežę iš Lietuvos ir tuos vertingus pa
pročius perduokime jaunajai kartai.

— Kūčių vakarą nuo 10 vaL vakaro 
bažnyčioje klausoma išpažinčių.

— Kalėdos yra Dievo ir artimo mei- 
lės pasireiškimas. Tad aplankykime 
ligonius, pagelbėkime vargšams. Ca
ritas šalpos reikalams iš parapijos 
kasos skiriama $300.

— Šį sekmadienį po visų pamaldų 
par. salėje gaunamos kalėdinės plot
kelės.

— Kalėdų atostogų metu sekmadie
niais tikybos pamokų vaikams nebus. 
Pamokos prasidės sausio 12 d., sek
madienį, įprastomis valandomis.

— Šią savaitę lankomos šios gat
vės: Indian Road ir Grove, Marrick ir 
Roncesvalles.

— Nemažas skaičius lietuvių mote
rų, kurių vyrai yra mirę, iš Ontario 
prov. gauna vadinamas “našlių pensi
jas”. Pensijai gauti sąlygos: Ontario 
prov. išgyventi bent vienerius metus 
ir turėti 60 m. amžiaus.

— Prisimenant didįjį Panevėžio vys
kupijos Ganytoją vysk. Kazimierą Pal
taroką, jo mirties dienos sukaktyje, 
sausio 3 d. 730 v.v. pamaldos su Li
bera. Šv. Mišiose prisimenama: gruo
džio 21 d. 9 v. r. a.a. Kaz. Baliūnas; 
grudžio 22 d. 9.30 a.a. Petras žuklys ir 
11 vai. — a.a. Ant. Klevinienė; gruo
džio 25 d. naktį — a.a. Petras Straz
das (pamaldos užprašytos p. Marge
lių) ir 11 vai. — a.a. Aleks. Urbonas.

— N. Metų iškilmingas sutikimas 
parapijos salėje — gruodžio 31 d., 8 
v.v. Bilietai gaunami par. knygyne, 
klebonijoje ir pas Šv. Jono Kr. Pašalp. 
Draugijos vald. narius.

ALKA DEVELOPMENT CO. LTD. 
baigė darbą, parduodama likusius skly
pus statybai. Viso buvo įregistruota 
ir parduota 245 sklypai, kurių vertė 
virš $1,5 mil. Tai didelės apimties 
planas: teko įvesti vandentiekį, kana
lizaciją, elektrą, telefoną, išasfaltuoti 
gatves ir kt. Visą atsakomingąjį dar
bą eilę metų vedė statybininkas P. 
Augustinavičius, buv. “Masčio” fabri
ko savininkas Telšiuose. Sklypai, kur 
statomi gražūs “bungalows”, yra 
Queen Elizebeth W. — Dixie apylin
kėje. Alka b-vės dalininkai yra: P. 
Augustinavičius, B. Jackus, St. Janu
šauskas ir A. Kairys. Extra Realty Ltd. 
— Br. Sergantis tarpininkavo žemių 
supirkime ir sklypų pardavime. Ne
lengvose supirkimo derybose dalyvavo 
ir St. Dargis su St. Janušausku. J.A.

PADĖKA

Nuoširdžiai dėkoju gerb. kun. klebonui P. Ažubaliui 
ĮĮĮ už pagelbėjimą sutvarkyti imigracinius dokumentus mano 
ĮĮĮ sūnaus iš Lenkijos, už. dvasines paslaugas, už parodytą rū- 
ĮĮĮ pešti ir didelę pagalbą tvarkant mano pilietybės dokumen- 
ii- tus. - .

i Adolfas Kuliešius

A. t A-.

Inž. ALGIRDUI SLAPSIUI tragiškai žuvus, 

jo žmoną, vaikus, tėvus ir artimuosius 

nuoširdžiai užjaučiame ir drauge liūdime —

Nijolė ir Zigmas Cepulkauskai 
Čikaga

Nuoširdžiai dėkoju savo seseriai Mortai ir jos vyrui Kazimierui, 
J. E. Paleliūnam ir visiems kitiems, kurių dėl gausumo neįmanoma 
pavardėmis suminėti. Dėkoju už aukas šv. Mišioms, už pareikštas 
užuojautas, gėles, pagalbą namuose, laidotuvėse b* kitaip pagerbu
siems velionį bei palengvinusiems man šią sunkią valandą. Taip pat 
nuoširdus ačiū šeimininkėms E. Abromavičienei, F. Dagienei ir Pr. 
Remeikienei. Dar sykį ačiū visiems.

Nuliūdusi žmona Ona Urbonienė

PRISIKĖLIMO PARAPIJOS 
ŽINIOS

— Nuoširdžiai sveikiname kolonijos 
kunigus, seseles, parapijiečius, gera
darius ir visus lietuvius šv. Kalėdų ir 
N. Metų proga. Dievo globa ir Jo ma
lonės telydi mus visus!

— Pr. sekm. soL P. Bičkienė įspū
dingai giedojo bažnyčioje per Sumą. 
Nuoširdžiai dėkojame.

— Par. choro paskutinė prieškalė
dinė bendra repeticija — šį sekm. po 
Sumos prie vargonų; kt. repeticija — 
ketvirtad. po N. Metų, sausio 2 d., 7.30 
v.v. muzikos studijoje.

— Jaunimo choro repeticijos: šį 
penktad., 630 v.v. prie vargonų; penk- 
tad. po Kalėdų, gr. 27 d., 10.30 v. r. 
muzikos studijoje ir ketvirtad. po N. 
Metų, sausio 2 d., 10.30 vjr. par. sa
lėje. Po repeticijų — vaišės ir artisti
niai pasirodymai.

— Nuo šio sekmadienio ir iki sausio 
12 d. nei katechetinių pamokų vaiku- 
čiams, nei religijos pamokų gimnazis
tams nebus.

— Pirmas poadventinis jaunimo sek-

skautų.

per 10 v. Mišias išpildys jaunimo 
choras, o per Sumą — suaug. choras.

— Antrą Kalėdų dieną Mišios bus 
tik bažnyčioje: 7, 730, 8 ir 9 vai. ryto.

— Pirmą Kalėdų dieną Mišios 11 
vai., užprašytos dukters šeimos ir mo
tinos P. Januškevičienės, bus laikomos 
už A. M. Rutkevičius, jų 25 metų ve
dybinės sukakties proga. Nuoširdžiai 
sveikiname!

— Antrą Kalėdų dieną Mišios 9 v. 
r. už aa. Kazimierą šilininką, jo mir
ties pirmųjų metinių proga. Mišias už
prašė velionies našlė ir vaikučiai šei
mos bičiulius kviečiame atsilankyti

— Sekm. po Kalėdų, gr. 29 d., Pri
sikėlimo muzikos studijoje bus įdomi 
lietuviškų ženklų ir pinigų paroda po 
10 v. Mišių iki 5 v. vak. šių vertingų 
kolekcijų sav. J. Jagėla pats duos pa-

Kalėdų, gr. 29 d., 730 v.v. par salėje 
ir kavinėje. Gros puikus jaunimo or
kestras, bus kuklios vaišes ir maža 
programėlė. Šiuo parengimu mielai su
tiko rūpintis kolonijos skautai. Dėko
jame. Kitą jaunimo pasilinksminimą 
sausio 5 d. rengs par. sporto klubas 
Aušra.

— Kalėdų eglutės prisikėlimo salė
je: šį sekmad., 4 v. p.p. — šeštad. mo
kyklos, kitą sekmad., gr. 29

— Kalėdinės plotkelės šiokiadieniais 
gaunamos par. raštinėje, o šį sekma
dienį — raštinėje ir prie bažnyčios.

— Parapijiečių lankymas nuo gr. 
23 iki sausio 5 d. bus tęsiamas su 
kiekvienu iš anksto susitarus.

— švenčių metu kleb. T. Placidas 
iš parapijos bus išvykęs. Jo pareigas 
laikinai eis T. Paulius. Per šventes 
talkins kunigai: T. Tarcizijus ir T. Ju
venalis.

— Iki pat Kalėdų par. kunigai, tal
kinami par. organizacijų, lanko ligoni
nėse ir namuose ligonius ir neturtin
guosius. Stengiamasi visus sušelpti ar 
bent apdovanoti. Ligoniai sakramen
tais aprūpinami iš anksto susitarus.

— Prieškalėdini pasninką ir susi
laikymą nuo mėsos laikyti galima pa
sirinkti pirmad. arba antradieni. Pri
silaikant lietuviškų tradicijų, reko
menduojame pasirinkti antradieni, Kū
čių dieną, ir Kūčių stalą ruošti be mė
sos ir be svaigalų.

— Kalėdų ir N. Metų šventėse išpa
žintys klausomos per visas pamaldas, 
o Komunija dalinama per visas baž
nyčioje laikomas Mišias. Per Bernelių 
Mišias išpažintys nebus klausomos, už
tat jos bus klausomos jau nuo 10.45 
vai. naktį iki Bernelių Mišių. Priėmę 
Komuniją per B. Mišias, jos nebegali 
priimti Kalėdų dieną. Išklausę Mišias 
naktį, kitų klausyti Kalėdų dieną nė
ra įpareigojami.

— Bernelių Mišios su asista Prisikė
limo bažnyčioje bus 12 vai. naktį. Kar
tu bus laikomos Mišios ir par. salėje. 
Koncertas ir specialiai choro paruošta 
kalėdinė programa salėn bus perduo
ta garsintuvais. Salėje nebus klausoma 
išpažinčių ir nebus dalinama Komu
nija.

— Pirmą Kalėdų dieną Mišios baž
nyčioje bus 8, 9, 10 ir H vai. ir, be 
to, 11.30 v. salėje. Kalėdinę programą

— Palydint senuosius metus ir su
tinkant naujuosius, padėkos pamaldos 
bus paskutinės metų dienos vakarą, 
7.30 vaL Kviečiame gausiai dalyvauti.

— N. Metų dieną visos Mišios bus 
bažnyčioje: 8, 9, 10, 11 ir 12(!) vai.

— Pirmas mėn. penktadienis — sau
sio 3 d. Mišios: 7, 730 ir 8 v. ryto ir, 
be to, 8 v. v. Ligoniams Komunija iš- 
vežiojama iš anksto susitarus.

— Tretininkų mėn. susirinkimas — 
sausio 5 d. po Sumos bažnyčioje. Mi
šios kongregacijos intencija — 9 vai.

— Švenčių metu raginame savo au
tomobilius palikti namie arba svečiavi- 
mosi vietose. Pasisamdyti taksį dauge
liu atvejų gali išeiti ir pigiau ir išmin
tingiau!

KALĖDINĖS MUZIKOS 
KONCERTAS

įvyks naktį prieš Bernelių Mišias, 
11.15 vai. Prisikėlimo bažnyčioje. Pro
grama garsintuvais taip pat bus per
duota ir į par. salę.

Šalia vargonų muzikos, kurią išpil
dys muz. kun. B. Jurkšas, programoje 
dalyvaus sopranas sol. J. Liustikaitė ir 
su smuiku — S. Kairys. Bus išpildyti 
Bacho, Dubois, Guiūnanto, Hauser, 
Yon, Reger ir kt. kompozitorių kalėdi
nės muzikos kūriniai.

Per Bernelių Mišias ir Kalėdų šven
tėje plačia kalėdiškų giesmių progra
mą atliks Prisikėlimo par. suaugusių 
ir jaunimo chorai, vad. kun. B. Jurkšo.

SOL. J. VAZNELIS lankėsi redak- 
cijoje ir užsisakė “TŽ”.

Šv. JONO KR. PAR. KNYGYNE 
gauta nauja, graži knyga jauniesiems: 
Nijolės Jankutės “ŽEBRIUKO NUO- 
TYKIAI MIŠKE”. Iliustravo V. Vara- 
neckaitė-Aleknavičienė. 72 psl., dide
lio formato, kietais viršeliais, kaina 
$2.60. Graži dovana Kalėdoms.

Didelis pasirinkimas maldaknygių, 
čia galima gauti “EGLUTE”, “LIET. 
DIENAS”, “MOTERĮ”, “J LAISVĘ”; 
užsisakyti arba pratęsti visų laikraščių 
prenumeratas.

JŪRŲ SKAUTUOS Neringos tunto 
tėvų komitetas praneša, kad ryšium 
su JAV prez. J. F. Kennedy mirtimi 
atidėtasis lapkričio 23 d. vakaras “Bal
tijos bangos” įvyks 1964 m. sausio 18 
d. Liet. Namuose. Parduotieji bilietai 
galioja. Prašoma paremti mūsų, jūros 
skautus gausiu atsilankymu.

Tėvų komitetas
LIETUVOJ PALAIDOTAS a.a. Gir- 

čys, 84m. Buvo vaistais bei siuntiniais 
aprūpinamas iš Kanados. Vladą, Ma
mertą ir Bronių Girčius su šeimomis 
nuoširdžiai užjaučiame.

IŠKILUS KONCERTAS įvyko gruo
džio 14 d. Prisikėlimo salėje. Gerai 
parinktą programą labai sėkmingai iš
pildė žymieji solistai — P. Bičkienė ir 
J. Vaznelis. Daugiausia pasisekimo tu
rėjo operiniai dalykai, ypač duetai. Pa
tyrusia ranka komponavo muz. St. Gai- 
levičius. Publika nebuvo labai gausi, 
bet menininkus sutiko visu nuoširdu
mu.

Koncerto proga lankėsi Toronte ir 
kun. dr. P. Celiešius, besirūpinąs “Dai
navos” stovyklos reikalais. Išvyko į 
Detroitą, kur jam buvo surengtos iš
leistuvės — laikinai persikelia į Ka
liforniją.

Lietuvių skautų 
veikla
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Širdingiausi linkėjimai 
visiems draugams

klijentams 
Šv. Kalėdų ir 

Naujųjų Metų proga

R. CHOLKAN 
& CO. LTD. 

Realtors
527 Bloor St. W. Tel. LE. 2-4404

Mamertui, Vladui, Broniui GIRCIAMS 
ir jų šeimoms,

mirus jų brangiam tėveliui Lietuvoje, 
reiškiu gilią užuojautą ir karta liūdžiu —

J. Gatautis

STOVYKLAVIETES DOKUMENTŲ 
..'.TAS įvyko pr. sekmadieni Pri

sikėlimo muzikos studijoje. Tėvų rė
mėjų k-tas suruošė arbatėlę, kurioje 
dalyvavo skautų vadovai ir tėvai rėmė
jai. Aldermanas adv. G. Ben pasakė 
kalbą ir įteikė stov. dokumentus pirm. 
G. Stanioniui. Už dokumentų sudary
mą advokatas nepaėmė jokio mokes
čio ir dar pažadėjo $50 auką. Už taip 
nuoširdų darbą pirm. G. Stanionis pa
dėkojo ir įteikė vertingą p. Misevi
čiaus drožinėlį. G. Stanionis ir V. 
Skrinskas padarė pranešimus apie sto
vyklavietės reikalus. Buvo siūloma su
daryti stovyklavietės atskirą valdybą, 
į kurią Įeitų skautų vadovai ir tėvai 
rėmėjaL Diskusijose dr. J. Yčas ir va. 
C. Senkevičius davė naujų idėjų dėl 
vajaus suaktyvinimo esamoms skoloms 
mokėti. Buvo rodomi stovyklavietės 
vaizdai

ŠATRIJOS IR RAMBYNO TUNTŲ 
visi vilkiukai, paukštytės, bebriukai ir 
ūdrytės gruodžio 29 d., 4 v. p.p. pil
noje uniformoje dalyvauja iškilmingo
je sueigoje; po to — laužas, arbatėlė, 
jų pačiu išnildoma programa. Kviečia
mi tėveliai ir rėmėjaL

STOVYKLAVIETĖS DOKUMENTŲ 
ĮTEIKIMO PROGA stov. fondui auko
jo $25: E. Jurkevičienė, N. Lietuvos 
Talkai remti moterų būrelis ir O. Gai- 
liūnaitė; $5: E. Galiauskienė, Švedie
nė; $2: Radzevičius ir S. N. Meškaus
kai.

NUMATOMAS IR KANADOS LSS 
RAJONO VADOVŲ PASIKEITIMAS, 
kuris gali paliesti ir Toronto Ramby- 
no tuntą.

ARTĖJA SOL. L. ŠUKYTĖS REČI
TALIS, , ukomponųojamas muz. D. 
Skrinskaitės. Solistė duos visai naują 
dar negirdėtą programą, kuri patiks 
jaunimui ir senimui Baliaus metu 

PRANEŠIMAS 
CIVILINĖ ŠVENTĖ 

ketvirtadienį, gruodžio 26, 1963 
BOXING DAY 

(antra Kalėdų diena)

Toronto miesto taryba savo posėdyje 1948 m. lapkričio 30 d. nutarė, 
kad sekanti diena po Kalėdų bus skelbiama kaip Boxing Day ir šven

čiama kaip civilinė šventė kiekvienais metais.
Vykdydamas augščiau minėtą nutarimą šiuo skelbiu BOXING DAY, 
KETVIRTADIENI, GRUODŽIO 26, 1963, kaip CIVILINĘ ŠVENTĘ.

PHILIP G. GIVENS, Q.C. 
Mayor. 

Mayor’s Office, City Hall, 
Toronto, lapkričio 29, 1963.

GOD SAVE THE QUEEN

puošta Ir sutvarkyta nauju būdu. F.

Vyt. Morkis, J. Kaškelis, A. Bliudžius

VISUS BUVUSIUS, 
ESAMUS IR BŪSIMUS 

MŪSŲ KLIJENTUS BEI

A. J. MORKIS
REAL ESTATE & MORTGAGE BROKER
1385 QUEEN STREET WEST (prie Lansdowne Ave.) 
Telefonai: LE. 4-8459 ir LE. 4-8450
Namų telefonas BE. 3-5996

VISUS BIČIULIUS 
SVEIKINAME 

ŠVENTŲ KALĖDŲ 
IR NAUJŲ METŲ PROGA



- M
■r

WINDSOR, Ont. WELLAND, Ont
PARAPIJOS METINIAI PIETŪS. 

Lapkričio 24 d. buvo vienas labiausiai 
pavykusių parapijos pobūvių. Dalyva
vo apie 100 asmenų, jų tarpe keletas 
svečių iš Detroito, kaip St. Gaiiiaus- 
kas, ir iš Tilbury, Ont, p. V. Baltru- 
šiūnai. Trumpą padėkos žodį tarė vie
tos klebonas kun. D. Lengvinas. Prie 
paruošimo daugiausia pagelbėjo Alto
riaus Moterų Draugija ir parapijos 
komiteto nariai. Gryno pelno susilauk
ta $299,88.

L. B-NĖS APYLINKĖS VISUOTI- 
NIS METINIS SUSIRINKIMAS įvyko 
gruodžio 1 d. Išklausyti valdybos ir 
revizijos komisijos pranešimai apie 
nuveiktus metų būvyje darbus ir ap
tarti sekančių metų bendrieji reika
lai. Po to išrinkta nauja valdyba. Ten-

KALĖDŲ EGLUTĖ, ruošiama apyl. 
v-bos, įvyks gruodžio 22 d., tuoj po 
lietuviškų pamaldų. Programą atliks 
liet, šeštadieninės mokyklos mokiniai, 
vadovaujami mok. Ed. Gudaičio.

SOLIDARUMO ĮNAŠAS bus renka
mas tuoj po N. Metų. Rinkliavą vyk
dys talkininkai — J. Staškevičius ir 
B. Simonaitis.

DIDESNI PARENGIMAI įvyks atei
nančiais metais. Nepr. šventės minėji
mas — vasario 8 d., slovakų salėje, 
Hagar St. ir Joninės — birželio 20 d., 
vengrų salėje, Main St. E. Wellande.

Mieliems bendruomenės gerada
riams jr talkininkams p. Sinkams už 
davimą patalpos Crowland viešbutyje 
lapkr. 23 d. ir p. B. Luomanui už nuo
širdų talkinimą parengime v-ba nuo
širdžiai dėkoja. AyL v-ba

gausus ir darnas, išvengta ankstyves
niuose susirinkimuose besikartojusių 
nesutarimų bei aštrių pasisakymų.

NAUJOJI AP-KĖS VALDYBA pa
siskirstė pareigomis: pirm. Vyt. Bari- 
sas, vicepirm. ir parengimų vadovas 
Alb. Tautkevičius, sekr. B. Balaišis, 
ižd. A. Stygienė ir kultūros reikalams 
— Ant Juškauskas. Linkime našaus 
darbo per visus ateinančius metus. 
Valdybos adresas: 444 Ford Blvd., 
Windsor-Riverside, Ont

Revizijos komisiją sudaro kleb. kun. 
D. Lengvinas, Edv. Zatorskis ir F. 
švabauskas.

KALĖDŲ EGLUTĖ ruošiama ap-kės 
valdybos sekmadienį, gruodžio 29 d. 
A. Stygienė ir Alb. Tautkevičius sten
giasi, kad vaikučiai kuo gražiau pasi
tiktų ir pasirodytų Kalėdų seneliui.

NAUJUS METUS SUTIKSIME ir 
senuosius palydėsime bendruomeninia
me pobūvyje. Ap-kės valdyba jau da
bar kviečia visus apylinkėje gyvenan
čius lietuvius, kurių pagal Kanados 
statistiką yra 380, jame dalyvauti. Iš 
anksto pranešti Alb. Tautkevičiui tel. 
256-5638. Koresp.

Niagara pusiasalis
TĖVŲ PRANCIŠKONŲ KOPLY

ČIOS STATYBA. — Jau spaudoje ra
šyta, kad yra praplečiama St Catha
rines Tėvų pranciškonų vienuolyno 
koplyčia pagal inž. dr. A. Kulpavičiaus 
projektą. Minėti .darbai buvo pradėti 
rudenį ir jau eina prie galo.

Labai gražų vaizdą sudaro pristaty
tas bokštas, kurio viršūnėje įrengtas 
dailus kryžius.

Dabartiniu metu, dėl žiemos šalčių, 
lauke numatyti darbai teks sustabdy
ti. Jie bus pradėti pavasarį ir numaty
ta baigti iki birželio mėnesio pradžios, 
šventinimas įvyks 1964 m. birželio 
20-21 d. Kaip tik tuo laiku sukanka 
15 metų nuo vienuolyno patalpų nupir
kimo ir įsteigimo St Catharines ir 
Wellando lietuvių parapijų.

Minėtas koplyčios šventinimas ir 
parapijų 15 metų sukaktis bus pami
nėta labai iškilmingai. Meninė šventes 
programa bus didinga, kaip ir šių me
tų parapijos šventė, kuri sutraukė 
virš aštuonių šimtų žmonių. Koresp.

Wasaga Beach, Stayner, Collingwood 
ir apylinkėse tarime diliausią pasirinkimą vasarnamių, farmų, gazolino 

stočių, garažų, motelių, įvairių biznių ir t.t

V. (Vic) BUTRIMAS
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

I
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Savo Draugus Lietuvius
Kalėdų ir Naujųjų Metų proga

nuoširdžiai sveikiname

Taupyk ir skolinkis

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

PAS MUS PUIKIAUSIOS GĖLĖS . . .
* Puokštes nuotakoms bei {vairioms kitoms progoms — 

auropietižkame ir kanadificamo stiliuje.
* Įvairiausių rūšių skintos gėlės bet vazonai su gėlėmis.
* Mes tarime gintaro irkitokių išdirbinių dovanoms

Kalbame taip pat vokiškai ir rusiškai.

aplankyti jų dirbtuvę ir susipažinti 
su gaminių kokybe ir kainomis.

2160 PUNDAS STREET WEST • TEL LE 2-2289

Linksmų Kalėdų švenčių ir 
laimingų Naujų Metų

mūsų draugams ir klijentams lietuviams
nuoširdžiai linkime

THE CANADIAN IMPERIAL
Bank of Commerce

E. C. GAMSBY 
Manager 

Dundas & Euclid Ave.

R. A. WOOD 
Manager 

College & Grace St

The Toronto Dominion Bank
B. C. McARTHUR

Manager 
Dundas-Roncesvalles Avė.

H. C. STEPHEN
Manager 

Dundas-Ossington Ave

Skaitytojai pasisako
MOTELIKŲ RŪBŲ A & B TAILORS
SIUVĖJAS priima užsakymus Ą RaFacnavi X:..e 
vyriškų ir moter. paltų ir kostiumų. PA. MUlUbilc V Ivl Ūbi
Parduodami vyriški kostiumai, megztiniai, viršutiniai marškiniai ir kita.

1299 DUNDAS STREET WEST, TORONTO. TEL. LE. 1-1432

George BEN, BJL
ADVOKATAS-NOTARAS

4 praneša, kad
persikėlė

į naujas patalpas 
1134 DUNDAS ST. W.

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

Dėmesio namų 
savininkai!

Atlieku įvairius namų vidaus 
bei lauko remontus. Darbas ge
ras. Kaina pigi.

BR. AMBAKAS
Tel. LE. 7-2815

AUGŠTŲ KVALIFIKACIJŲ MECHANIKAI
Sav. Bill Bartha ir Frank Petit

Taiso visų modelių mašinas: automatinės transmisijos, ratų balansavi
mas, motoru remontas, tepimas Ir kt. Sykį pabandę, grįšite pas mus atgaL

296 BROCK AVE. (tarp Dundas ir College). Telefonas 531-1305

PLUMBING and HEATING
J. LISAUSKAS, valdžios pripažin
tas plomberis, atlieka įvair. plum
bing ir vandens apšildymo darbus. 
Darbas sąžiningas ir nebrangus.
148 Westminster Ave., Toronto 

Telefonas LE. 2-5191

VISU RŪSIU AUTOMOBILIŲ
BODY TAISYMAS

Dundas Auto Body
Darbas sąžiningas ir garantuotas.

Savininkas STAN MŪRAS
418 BATHURST ST. • WA. 1-3225

Dėmesio!
TAISO: šaldytuvus, skalbi
mo mašinas, siurblius—vac
uum cleaners, elektrines 
plytas ir kitus namų ruošai 
pritaikytus elektrinius reik
menis.

VI. Slėnys - 
RO. 9-6047

LIETUVIO ADVOKATO
ĮSTAIGA

NEIMAN, BISSETT
SEGUIN

Advokatai — Notarai
35.HAYDEN ST., Toronto, 

(arti Bloor ir Yong gatvių,
Telet įstaigos: Telet namų: 
WA. 4-9501. BE. 3-0978

Lietuvis LAIKRODININKAS
F. BOCHULIS

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.

TELEVISION-RADIO-Hi-Fi Service — Dirbtuvė

Tel. 532-7733
Taisome visus modelius T.V., Hi-Fi, Radio, vokiškus stereo, patefonus, 
transistorius ir kt Darbas garantuotas, sąžiningai ir nebrangiai atlieka
mas lietuvio techniko.
T.V. antenos statomos 
ir taisomos.
CLEAR-VISION T.V., Hi-Fi 
1736 Dundas St W.

Parduodame vartotas 
ir naujas T.V. ir H.-F.

Sav. R. STASIULIS

Taisom šaldytuvus, skalbimo mašinas, elektrines plytas.

SALES AND SERVICE
Taisomi televizijos, HI-FI ir radijo aparatai. f-xrdn<maip«s 
lempos ir batarejos. Prityręs specialistas sn ilga praktika.

1000 College St, • LE. 1-3074. Sav. P. Uzbalis

ŠILDYMO KONTRAKTORIUS
VISŲ RUSIŲ ŠILDYMAS IR ĮVAIRIOS POMPOS.

507 Dovercourt Rd., Toronto. LE. 4-6123
KNT JUOZAPAJTIS

FOUR SEASONS TRAVEL . z-<j;.
254 LAKESHORE RD. EAST, rOIT V red 11

VDAČĖK1AC Visais kelionių reikalais, visame pašau*
• DJAVErNJKd lyje maloniai Jums patarnaus.

Tel. CR 8-7261 • Namų LE 6-4681

LIETUVIAI STALIAI 
maloniai kviečia

ARO CUSTOM WOOD PRODUCTS CO.

UQtltsI

Toronto Lietuvių
Kredito Kooperatyve PAKAMA

Būstinė: Lietuvių Namai — 1129 Dundas Street West, 
Toronto 3, Ontario • Telefonas LE. 2-8723

Už sutaupąs moka nuo 4^ % iki 5%. Už asmenines paskolas 
ima tik 7%. Už paskolas - morgičius — 6V2%. Paskolos mirties
ir invalidumo atveju apdraustos. Visų narių gyvybė apdrausta 
santaupų dydyje, bet nedaugiau $2.000.00.
Paramos nariais gali būti kiekvienas lietuvis gyvenantis Kanadoje.

VIS TOS KALBOS...
“TŽ” nr. 48 dr. M. Anysas nepaten

kintas straipsniu, kur pasisakoma 
prieš ilgas ir gausias kalbas. Pagal dr. 
M. A., ilgi minėjimai turi savo tikslą 
ir naudą, nes jais daug atsiekiama. 
Įdomu, kas atsiekiama? ^Nebent tai, 
jog kas metai į tuos minėjimus vis 
mažiau ir mažiau besusirenka dėl jų 
šabloniškumo ir ilgų kalbų. Dr. Any
sas sako, kad kam nusibosta klausy
tis, tai gali eiti namo. Labai geras pa
tarimas ir labai demokratiškas. Juo 
turėtume ir pasinaudoti. Kai salėje 
liks 5 klausytojai, tai gal ir kalbos už-, 
sibaigs.

Toliau dr. M. A. tvirtina, kad Lie
tuvos reikalas Kanados vyriausybei 
žinomas tik kalbų dėka minėjimuose. 
Argi? Nežinojome, kad kanadiečiai 
mokėtų lietuviškai ir neteko pastebė
ti, kad jie klausytųsi mūsiškių ilgų 
kalbų.

Teisingai dr. M. A. sako, kur žmo
nės susirenka, kalba. Kalba po kelias 
valandas. Visuose patrijotiniuose mi
nėjimuose turjm išklausyti, kad Lie
tuva šiuo metu yra pavergta, kad lie
tuviai daugumoje yra žemdirbiai, kad 
Nemunas teka per Lietuvą ir įsitikin
ti, kad ... lietuviai yra kalbūs.

Jei vien kalbomis būtume galėję 
Lietuvą išvaduoti, tai jau ji seniai bū
tų laisva. Dr. M. A. reikėtų stebėti 
mūsų jaunimą ir pamatyti, kaip jis 
reaguoja į ilgas kalbas. Pastaruoju 
laiku ir vyresnieji pritrūko kantrybės.

Red. pastaba. — Teisingai sako dr. 
M. Anysas, kad kalba yra Dievo dova
na. Prieš nuosaikų jos naudojimą nie
ko negalima turėti. Be jos neapsieina 
ne tik įprastiniai minėjimai, bet ir ar
tistiniai pasirodymai. Jeigu kyla bal
sai prieš ilgų kalbų gausą, tai tik dėl
to, kad nesilaikoma saiko įvairaus po
būdžio minėjimuose. Kalbos reikalin-

OILS LTD. 
Atstovas

H. ROžAITIS
Nemokamai taisome bei išvalome 

krosnis-degintuvus savo klijentams. 
Tefefonas LE. 3-4908.

VALAU FOTELIUS
IR ĮVAIRIUS KILIMUS.

Automatinis etesira vaiymas. Sutai
sau iširusius gaius ir pradegintus 
kilimus. P. KARALIŪNAS.

Skambinkite LE. 34912.

International 
Driving School

WALDI
859 COLLEGE ST.

Teksimas LE. 2-5461
Mokome su standartinėmis, au
tomatinėmis tnMrofeijomls Ir 
Volkswagenais.

mokos nemokamai.

sai-gos, bet nemažiau reikalingas ir 
kas, ypaš tais atvejais, kai kalbėtojai 
nepasižymi nei turiniu, nei forma.

KANADA NE MOZAIKA
Kanados aūgšti pareigūnai guodžia 

tautybių atstovus, kad Kanada yra 
mozaika. Mozaika yra tam tikrame plo
te spalvų spinduliavimas. Kanadoje 
tik dvi tautybės spinduliuoja — ang
lai ir prancūzai. Kitos tautybės ne
spinduliuoja — sudaro spalvų miši
nį. Tai spalviniai trupiniai, didesni ar 
mažesni, kurie neišduoda tikros spal
vos, nes neturi universitetų. Tik uni
versitetas gali duoti spalvos spindesį. 
Va, apsijungusi Europa būtų tikra mo
zaika, nes visos tautos turi savo sie
nas, kalbą, papročius, kultūrą, univer
sitetus. Gal tai įvyks tada, kai raudo
na spalva Europoje nubluks?

Bet kas tiešija, negriešija.
A. Rš.

Red. Kanada vadinama mozaika tau
tine prasme. Kaip mozaika yra meno 
paveikslas, sudėtas iš įvairiaspalvių 
gabalėlių, taip ir Kanada yra sudary
ta iš daugybės tautybių, kurios tebe
turi savo spindesį, nors yra pavojus, 
kad ir Kanada gali tapti tautybių ka
tilu. Europai ši samprata nevisai-tin
ka; kiekviena jos valstybė yra atskira 
mozaika, kurioje yra įvairių tautinių 
grupių — tautinių mažumų. Mozaikos 
vardas Europai tiktų nebent valstybi
ne prasme, jeigu netrūktų esminio 
vieningumo.

Londonas. — Kas septintas gi
mimas pr. metais buvo nelegalus. 
Londono nelegalių gimimų nuo
šimtis du sykius didesnis negu 
visos Britanijos.

DR. A. VALADKA 
1081 Bloor St. W. 
Raštinė - kabinetas 

UŽDARYTAS 
nuo gruodžio 21 d. iki 

1964 m. sausio 1 d. 
Telefonas 531-2933

SUDBURY, Ont.
Gruodžio 28 d., 12 vai., Kristaus Ka

raliaus par. bažnyčioje bus Danguolės 
Stefanijos Kriaučeliūnaitės ir stud. 
Romo Jono Kačinsko iškilmingos jung
tuvės. Per Mišias giedos įžymi lietuvai
tė solistė Janina Liustikaitė iš Toron
to. Ji taip pat giedos solo sekantį sek
madienį per lietuviškas pamaldas baž
nyčioje. Vestuvinės vaišės bus 283 
Kathleen St., Sudbury. Linkime tai 
lietuviškajai porai saulėto gyvenimo.

Sudburiškis

ŠYPSENOS
Matyt, išmano

— Šįryt mano 4 metų sūnus 
įmetė į krosnį penkiasdešimt pus
lapių mano rankraščių.

—- Turbūt jis jau šiek tiek 
skaito?

Gyvenimo laikotarpiai
Kažkoks filosofas tarė:
— Visa gyvenimo išmintis — 

mokėti būti savo vietoj: pirma 
būti vaiku, vėliau — jaunuoliu, 
paskui — suaugusiu ir, pagaliau, 
— seniu. Tai reiškia: džiaugtis, 
mylėti, dirbti, apmąstyti ir ilsė
tis...

Garbės laipsniai
Kai baptistų Baylos universi

tetui kažkas pasiūlė suteikti gar
bės daktaro laipsnį Trumanui (jis 
tada buvo prezidentu), tai į tą 
pasiūlymą buvo atsakyta, kad 
baptistų augštoji mokykla nedali
na jokių garbės laipsnių tiems, 
“kurie geria, pokerį lošia ir ko- 
liojasi...”

Rikiuotė
Neseniai Pekingas paskelbė sa

vo priešų sąrašų šitokioj rikiuo
tėj: priešas nr. 1 — prezidentas 
Kennedy, nr. 2 — Indijos Nehru 
nr. 3 — Nikita Chruščiovas...

Savotiškas klausimas
— Tėveli, prie kiek laipsnių 

vanduo užšąla?
— Prie 32, sūneli.
Iš tikro? O iš kur vanduo žino, 

kad jau lygiai 32 laipsniai?
Parinko Pr. AL

F. SENKUS REAL ESTATE
1997 Dundas St. W. • Tel. 533-4414

Niujorkas. —. JAV aukso rezer
vai šiais metais sumažėjo $395 
mil. Dabartiniai ištekliai siekia 
$15,58 bil.

A.P. GARAŽAS 
persikėlė

į naujas didesnes patalpas, kur ta
me pačiame pastate bus Body Shop 
ir dažymas. Čia taip pat mašinos 
bus patepamos ir keičiama alyva. 
Darysime nemokamai mašinos ins
pekciją ir pastebėtas klintis prane
šime savininkams. Darbas yra kuo 
sąžiningiausias ir garantuotas.

NAUJAS ADRESAS:
60 Howard Park

(arti Roncesvalles Avė.) 
TEL. LE 5-9130

J. BARANAUSKAS

Elektros 
kontraktorius

Visų rūšių elektros 
Įrengimai ir pataisymai.

Tel RO. 7-9947
24 Rmnbervtew Rd. Toronto '

ALFA RADIO & TV
PARDUODAM IR TAISOM TELEVIZIJAS. RADIJAS 

TAISOM ŠALDYTUVUS, KROSNIS, SKALBIMO MASINAS 
TeL LE. 1-416S • <72 UMdowne Ave.

KASOS VALANDOS: dienos metu nuo 10 vai. iki 1 vai. 30 min. kiekvieną 
dieną, išskyrus sekmadienius; šeštadieniais nuo 9 vai. iki 1 vaL, o vakare 
nuo 4 vai. 30 min. iki 8 vai. 30 min. tiktai pirmadieniais ir penktadieniais.

DR. E. ZUBRIENE 

DANTŲ GYDYTOJA

1577 BLOOR ST. WEST 
(prie Dundas)

Telefonas LE. 24108

DR. V. J. MEILUVIENĖ 
DANTŲ GYDYTOJA 

262 Roncesvalles Avė. 
(prie High Park Blvd.) 

Tel. 535-7025
Priima pacientus pagal 

susitarimą.

DR. V. SADAUSKIENĖ
DANTŲ GYDYTOJA
129 GRENADIER ROAD 

(2-ras namas nuo Roncesvalles) 
Toronto.

Telefonas LE. 1-4250
Priėmimo valandos: 9-12 ir 3-8 

vai. vak. (pagal susitarimą).

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

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

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

W. A. LENCKI,
B.A., L.L.B.

TEISININKAS — 
ADVOKATAS - NOTARAS

100 ADELAIDE ST. W.
Roeai 107

Telefonas EM. 6-4182
Toronte

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. 44451
DR. P. MORKIS 

DANTŲ GYDYTOJAS
Vakarais ir šeštadieniais 

pagal susitarimą.
1082 BLOOR ST. W., Toronto 4, 

(į rytus nuo Dufferin St.)

OKULISTAS
S. BROGOWSKI, OD.

420 Roncesvalles 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.

Akių specialistas
L. LUNSKY, R.O.

Pritoiko akinius visiems akių defek 
toms. Ištiria akių nervus, kurie daž
nai sukelia galvos skaudėjimų ir ner
vingumų. Kolba slavų kolbomis.
470 COLLEGE ST., Toronto 

Telet WA. 1-3924

Dažai ir sienoms
‘ef VAŠKAS, nnnipFic i

SKY’S PAINT A WALLPAPER 
891 DUNDAS ST. WEST 

Tel. EM. 4-2715, Toronto, Ont

DRAUDIMAI
NAMŲ, AUTO, VASARVIEČIŲ, KOMERCINIAI, 
ATSAKOMYBES, APIPLĖŠIMO, TRANSPORTO, 
BONDS IR PAN. ----------------

DRAUDIMO ĮSTAIGA
AL DŪDA

ATSTOVAUJAMOS 27 DRAUDIMO BEND
ROVES. DRAUDIMAI RAŠOMI VISOSE 
KANADOS PROVINCIJOSE. !•* NUOLAI
DA IMANT DRAUDIMĄ U VIENOS 
KOMPANIJOS.

Ti H i'ir Till'<?lHTiainiTi|ĮriIii Pti'irrifiiiTt' fiBfi ■miiiTliiWiTliirTWillTWhirii-liMiiii ifrr'i-----

24 V AL. PATARNAVIMAS

RO. 9-4612
DARBO VALANDOMIS

RO. 9-4131
NAMŲ

RO. 6-7132
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Karšta zuikiena, | 
bufetas >

medžiotojų- žūklautojų POBŪVI ............

4 DIENĄ SAUSIO MĖNESIO, 1964 METŲ PRISIKĖLIMO SALĖ. 7.30 vai. vak.

linksma

Pradžia

Montreal io 
Lietuvių Kredito Unija

NUOŠIRDŽIAI SVEIKINA
ŠV. KALĖDŲ IR NAUJŲ METŲ PROGA 

VISUS ESAMUS IR BŪSIMUS SAVO NARIUS 
IR LINKI VISIEMS TURTINGŲ 1964 METŲ.

Visi kviečiami į 
iškilmingų ir linksmų 

tradicinį

Nauju, Metu, 
SUTIKIMA.

MONTREAL, Que.
Maloniai vieciame

visus
KLB TORONTO APYLINKĖS 

RENGIAMAME IŠKILMINGAME
gruodžio 31 d., antradienį, 

ruošiamą liet, radijo programos 
“Tėvynės Prisiminimai” 

PRINCE GEORGE VIEŠBUTYJE 
91 York Street 

(kampas King ir York gatvių) 
Pradžia 8 vai. vak.

GERAS ORKESTRAS.
Kaina $5.50 asmeniui, Įskaitant viską, iš- 
skiriant šampaną ir kitus gėrimus, gau- 

namus bufete normaliom kainom.
12 vaL gen. konsulo dr. J. žmuidzino sveikinimas.

Meninę programą išpildys soL J. SRIUBIŠKIENĖ, Toronto lietuvių 
vyrų kvartetas, akomponuojant muz. SL Gailevičiui.

Stalus rezervuoti (8 asmenų!) “DAINOS” krautuvėj, 974 College St. 
Telefonas LE 4-1274.

TORONTO, Ont.
’oronto kronika ir skautų žinios — 10 psl., studentų, at-kų — 5 psl.

ŠEŠTAD. MOKYKLOS
LALĖDŲ EGLUTĖ Įvyks sekma- 
lenį gruodžio 22 d., 4 vai. p.p. 
‘risikėlimo salėje. Programą at- 
iks patys mokiniai — suvaidins 
Kūčios Lietuvoje”. Atvyks ir 
Lalėdų senelis iš Lietuvos. Kiek- 
ienas vaikas salėje prie Įėjimo 
sigyja bilietą, kurio kaina 50 et.; 
i jį gaus dovaną. Tėvai ir vaikai 
adečiami tradicinėje mokyklos 
glutėje gausiai dalyvauti. Eglu- 
g ruošia mokyklos tėvų komite- 
as. .
VILTIES PARAPIJOS kalėdinė eg- 

įtė mūsų mažiesiems Įvyks ši sek- 
ladieni, gruodžio 22 d., tuoj po pa
laidų. Pamaldos Kūčių vakarą 7 vai., 
ialėdų dieną — 11 v. ryto. Gruodžio 
9 ir kitais sekmadieniais pamaldos 
us laikomos ipras|w laiku — 1.30 v. 
.p. A. Ž. ’
TRADICINIS “TŽ” SPAUDOS BA- 

IUS rengiamas 1964 m. vasario 1 d., 
sštadienį, Prisikėlimo salėje. Jis ža- 
a būti pilnas Įdomybių. Rengėjai jau 
lošia programą ir maloniai prašo vi
as bičiulius rezervuoti fantų loterijai.

‘TARAMA” bus uždaryta Kalėdų 
pirmą ir antrą dieną, o taip pat N. 
Metų dieną. Primenama, kad „ už de
pozitus “Parama moka 4% % vieton 
4% % ir už asmenines paskolas “Pa
rama” ima 7% vieton 7%%.

Reik. ved.

PRISIKĖLIMO PARAPIJOS BAN
KELIO valdyba nutarė nuo 1964 m. 
sausio 1 d. sumažinti nuošimčius už pa
skolas iki 7% ir padidinti už indėlius 
iki 4%%. Nekilnojamo turto pasko
los, kaip ir anskčiau, duodamos iš 
6%%.

Parapijos bankelio narių skaičius 
beveik pasiekė 800 ir depozitų suma— 
S700.000. Kas savaitę vis dar priside
da naujų narių, kurie Įgavę pasitikė
jimą savom Įstaigom, uždaro sąskai
tas kanadiškuose bankuose. Bankelio 
pirmasis tikslas yra patarnavimas sa
vo nariams. Užtat visi lietuviai priva
lėtų tais patarnavimais pasinaudoti.

Bankelio darbo valandos: pirm. 10-1 
vai., penkt. 5-8 vai., šeštad. 10-12 vai. 
ir sekm. 9.30-1 vaL Tel. 533-7647.

§V. JONO LIETUVIŲ KAPINĖSE 
pr. savaitę a.a. Antanui Baikui pasta
tytas vertingas antkapis.

408 Roncesvalles Avė. Tel. LE. 5-1944
kampas Howard Park

Margis Drug Store
JOHN V. MARGIS, PhmH.

Cigarečių kartonas 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 devynerios, ramu
nėlės, zubražolė, **(7* termometrai ir kt. Kas nori pigiai pirkti Įvairius FOTO 
APARATUS arba filmų aparatus * BOLEX, KEYSTONE-BELL, HOWELL 

ir kt, juos gali gauti pas mus su 25% NUOLAIDA
GREITAS MOTORIZUOTAS PRISTATYMAS NEMOKAMAI VISĄ DIENĄ. 

NESIVARŽYKITE PASKAMBINTI TEL. LE. 5-1944.

MARGIS DRUG STORE
Moteriškos kojinės

Naujųjų^ Metu sutikime
Pradžia 8 v.v., pabaiga 2 v. ryto. Gros lietuvių “Trimito” orkestras iš 8 as
menų. Meninę dalį atliks sol. B. MARIJOŠIUS. Puiki vakarienė. • Bilietų 
kaina §6 asmeniui. Bilietus galima gauti parapijų knygynuose, arba pas V. 
Bačėną LE 64681 vakare ar CR 8-7261 dienos metu ir pas K. Manglicą 
RO 3-1957. KLB Toronto apylinkės valdyba

Sv. Jono Kr. parapijos salėje 

iškilmingas Nauju Metu 
SUTIKIMAS 

gruodžio 31 d., antradienį, 8 v.v.

PUIKI TRADICINĖ VAKARIENĖ • GERAS ORKESTRAS • ĮĖJIMAS $3.00 • BILIE
TAI GAUNAMI: PARAPIJOS KNYGYNE PO PAMALDŲ, KLEBONIJOJE IR PAS ŠV. 

JONO KR. PAŠALPINĖS DRAUGIJOS NARIUS.

SOCIALINĖS PAGALBOS INFOR
MACINIS BIURAS, organizuojamas 
KLK Moterų c. valdybos iniciatyva, 
atidaromas 1964 m. pradžioje. Biure 
sutiko dirbti keletas lietuviu sociali
nės pagalbos darbuotojų — social 
workers, dirbančių kanadiečių tos sri
ties Įstaigose. Informacija bei patari
mai šeimų problemomis bus teikiami 
nemokamai. Visam darbui sutiko vado
vauti S. Butkevičienė, baigusi social, 
mokslus Kanadoje magistro laipsniu ir 
turinti toje srityje nemažą patyrimą. 
Biuro adresas ir telefonas bus paskelb
ti vėliau.

TORONTO LIETUVIŲ CARITAS 
Kalėdų švenčių ir N. Metų proga svei
kina visus tautiečius, pagelbėjusius 
šalpos srityje. Caritas švenčių proga 
prisimena ypač tuos, kurie reikalingi 
dvasinės ar medžiaginės paramos. Te
būna 1964 m. visiems laimingi! Ka
lėdų švenčių proga, vietoje švenčių 
sveikinimų, Caritui po $5 aukojo: A. 
S. Kalūzai, p. Girdzijauskai, P. A. 
Jurkšaičiai ir Z. Dobilas. Caritas narių 
manymu iš jam žinomų asmenų ypa
tingai reikalingos tautiečių dėmesio 
šios šeimos: V. Miniotienė, 11 Clarens 
Square (prie King-Spadina), tel. 861- 
1866 ir V. Dubinsko šeima: 393 Wel
lesley East, tel. 925-6028.

ŽYMUSIS VERSLININKAS J. TU- 
MOŠA, Nord Mende firmos gen. atsto
vas, Kalėdų proga užsakė “Tž” dova
nų trims skaitytojams ir paaukojo 
laikraščio reikalams $15. Nuoširdžiai 
dėkojame.

NORTH SYLVA CO., LTD., vietoj 
kalėdinių sveikinimų, paskyrė $10 
pirkti Vokietijos liet vaikams malda
knygę “Dievo vaikas”.

TORONTO MENO GALERIJOJ sau
sio mėn. Įvyks modernisto dailininko 
Pablo Picasso darbų paroda. Joje bus 
išstatyta arti 300 dailininko paveikslų.

K. BIELINIO KNYGA “Teroro ir 
vergijos imperija Sovietų Rusija” gau
nama pas J. Novog, 87 Windermere 
Ave. ir liet, knygynuose.

IŠNUOMOJAMAS ELEKTRINIS GA- 
RINTUVAS. Lengvai nuima senus sie
nų popierius — užtenka tik Įjungti. 
Nepalieka nei garų nei dūmų. Skam
binti — A. Morkis LE 4-8459

VISŲ RŪŠIŲ APDRAUDA
Gyvybės • Automobilių • Namų • Hipotekų • Vasarviečių • Baldų 
Nelaimingų atsitikimų • Vagysčių • Verslo • Ligos • Bondai 
Gydytojų vizitai • Operacijos • Mėnesinės pajamos ir pan.

Balys Maskeliūnas, Member LUA
2493 LAKE SHORE BLVD. WEST, ROOM 101 

Toronto 14, Ont. Telefonas 2514864

VIETOJ KALĖDINIŲ SVEIKINIMŲ 
užprenumeravo “Tž” trims paramos 
reikalingiems tautiečiams: inž. Vyt. ir 
SL Liuimos, J. ir Z. Mažonai, A. ir K. 
Rusinai.

J. DAMBRAUSKAS IR VYT. MAR
CINKEVIČIUS vietoj kalėdinių svei
kinimu paaukojo KLB šalpos Fondui 
po $5.

LIET. MEDŽIOTOJŲ — ŽCKLAU- 
TOJŲ KLUBO visuot. susirinkimas 
gruodžio 15 d. buvo gausus ir nutarė 
valdybos užpirktą nuosavybę prie Par
ry Sound pasilaikyti. Teisiniai reikalai 
pavesti advokatui. Klubas bus atitin
kamai registruotas. Jam vadovauja ž. 
Zaleskis.

STASYS SLABOKAS lapkričio 28 
d. susituokė su mokyt. M. Dunduraite, 
žinoma skaučių veikėja Klevelande. St 
Slabokas padavė prašymą dėl persi
kėlimo iš Kanados Į JAV.

ALDERMANAS GEORGE BEN siu- 
lo reformuoti greitosios pagalbos tar
nybą, nes anot jo, gaisrininkai ar poli
cija atvyksta per 3 minutes, o kai 
žmogaus gyvybė pavojuj, greitajai pa
galbai reikia net 13 min. atvykti.

Maloniai pranešame, kad jau priimame užsakymus

KALĖDINIŲ KALAKUTŲ, 
KUMPIŲ, PARŠIUKŲ.

PAS MUS GALITE GAUTI:

Įvairių rūšių silkių • Gerai rūkytų kumpių • Skilandinę dešrą 
• Kaimišką sūrį ir sviestą. • Turime gerą šviežių ir rūkytų mėsų 
pasirinkimą • Taip pat šviežių vaisių ir daržovių • Prekiaujant 
importuotais delikatesais, kurie šių švenčių stalą tikrai turtin

gesni padarys. • PRISTATYMAS NEMOKAMAS.

PARKSIDE MEAT MARKET
335 Roncesvalles Ave. Tel. LE 5-1258

Savininkai: E. PUNKRIS ir J. KRASAUSKAS

1212 Dundas St W. Tel. LE. 2-9547 
J. BERŽINSKAS 

Užsakymai priimami ir naštų

MONTREALIO LIETUVIAI 
(RENGIA SLIDININKŲ KALNĄ 

VAL DAVID
Nedidelis būrys Montrealio lietuvių 

gerai apsvarstė lietuvišką posakį: “Iš 
darbo nebūsi bagotas — tik kuprotas” 
ir nutarė dali savo santaupų išimti iš 
“kojinės” ir investuoti, kur žadamas 
geresnis procentas.

“Laurentian” vardas yra plačiai ži
nomas kaip viena populiariausių žie
mos ir vasaros kurortinių vietų Kana
dos rytinėje dalyje, ši kalnų grandinė, 
išmarginta tūkstančiais ežerų, kas me- 
tai sutraukia šimtus tūkstančių tu
ristų.

Vai David miestelis yra beveik pa
čiame kurortinių vietų centre, 4 my
lios prieš St. Agathe, prie didelio 
naujai išvesto greitkelio Auto-Route, 
tik 45 min. nuo Montrealio. Taigi, jau 
baigiamas Įrengti slidininkų kalnas, 
be abejonės, turės gerą pasisekimą. 
Šiuo metu montuojami iš Prancūzijos 
gauti keltuvai, kuriais slidininkai, už
sikėlę Į kalno viršūnę, turės penkių 
takų pasirinkimą nusileisti žemyn. Ne
pamiršti pradžiamoksliai ir vaikai, ku
riems statomas atskiras keltuvas ir ati
daroma slidinėjimo mokykla. Netoli 
ežero, prie smagiai čiurlenančio upe
lio, jau stovi puikus modernaus sti
liaus restoranas. Jis prie savo židinio 
atgaivins pavargusias slidinėtojų ko
jas ir jaunai nusiteikusioms poroms 
duos vietos pasišokti.

Vallee Bleue Ski Centre b-vė, or
ganizuojanti ši darbą, jau pasiekė $42. 
000. Tai beveik pusė numatyto inves
tuoti kapitalo. Nežiūrint to, Įgyvendin
ti numatytiems planams dar jaučiamas 
kapitalo trūkumas. B-vės akcijos-šėrai, 
dar tomis pačiomis sąlygomis, plati
nami toliau. Parduodami šėrai yra 
dviejų rūšių: “common”, už kuriuos 
b-vė mokės dividendą, ir “preferred”, 
kurie pirkėjui duos 7% Į metus. Kiek
vieno atskiro šėro kaina $100. Suin
teresuoti galite daugiau sužinoti ra
šydami šėrų sekr. J. Piečaičiui, 5785 
— 12th Ave., Rosemont, Montreal 36, 
Que. Tel. RA 5-3482. E. P.

“LITAS” užbaigė lapkričio mėnesi 
su S839.G00 balansu. Per tą mėnesi 
turėta S124.000 pajamų ir $98.000 iš
laidų. Paskolų išduota Š36.000. Iš viso 
šiuo metu “Litas” yra išdavęs $193.000 
asmeninių ir $538.000 nekilnojamo 
turto paskolų, čekiais naudojasi 56 
nariai iš bendro skaičiaus 832 narių.

“MOTERS” KALĖDINIS NR. šėjo 
gruodžio pradžioje ir jau pasiekė skai
tytojas. Jis yra gražiai iliustruotas, 
pilnas vertingų straipsnių ir apžvalgi
nių skyrių. Redaguoja Iz. Matusevičiū
tė, leidžia — KLK Moterų Dr-jos cent
ro valdyba. Išeinąs kas 2 mėn. Prenu
meratos kaina metams $4.

KLB LIETUVIŲ JAUNIMO STO
VYKLOS REIKALU papildomai infor
muojama, kad antrajame pasitarime 
iniciatorių vardu pranešimą padarė 
Pr. Rudinskas. Jis papasakojo apie 
padarytas pasiruošimus ir pasiūlė or
ganizacijų atstovams pasisakyti dėl 
paruošto pareiškimo Kvebeko žemės 
ūkio ir kolonizacijos ministeriuL Sto
vykla būtų įgyta KLB Montrealio lie
tuvių seimelio vardu. Pareiškimo rė
mėjais pasirašytų abi parapijos ir apie 
10 svarbesniųjų Montrealio org-jų. Iš 
jų atstovų bus sudarytas organizacinis 
stovyklos komitetas. Jeigu dar1 kurios 
nors organizacijos norėtų aktyviau pri
sidėti prie šio projekto, labai kviečia
mos tatai neatidėliojant padaryti. Ko
miteto uždavinys — rūpintis žemės 
įgijimu ir lėšų telkimu.

Numatomos stovyklos vieta — Lac 
Syvere, netoli St. Donat, prie naujai 
prov. valdžios organizuojamos vasar
vietės. Ten pat kuriasi ir apie 30 lie
tuvių. Prašomas plotas — 48 akrų. Ti
kimasi, kad žemė bus gauta palankio
mis sąlygomis be didesnės nuomos ar 
atlyginimo. Naudojimasis stovykla bus 
atviras visoms Montrealio lietuvių or
ganizacijoms ir visiems lietuviams. 
Tai būtų bene pirmoji bendruomeninė 
stovykla ne tik Kanadoje, bet ir visa
me Amerikos kontinente. Organizato
riai tikisi, kad šis sumanymas ras vi
suotinį Montrealio lietuvių pritarimą 
ir išspręs taip opų klausimą, ypatin
gai mūsų beaugančiam jaunimui

KLB Montrealio lietuvių stovyklos 
organizaciniame komitete “Litui” at
stovauti Įgaliotas ved. padėjėjas Pr. 
Rudinskas.

LIETUVIŠKŲ LAIKRAŠČIŲ IR 
ŽURNALŲ galima užsisakyti arba pre
numeratas pratęsti AV parapijos spau
dos kioske kiekvieną sekmadieni. Jau 

j laikas tatai padaryti.
NUO N. METŲ ROSEMONTE “LI

TAS” veiks trečiadieniais nuo 7-9 vai. 
vak.; penktadieniais nuo 1-6 v. p.p. ir 
nuo 7-9 v.v. Lig šiol buvo tik nuo 7-9 
v.v. tomis pačiomis dienomis.

AV PARAPIJOS SKYRIUJE nuo 
1964 m. pradžios “Litas” bus atdaras 
nuo 10-1 vai. antradieniais, trečiadie
niais ir ketvirtadieniais dienos metu 
ir nuo 7-8 v.v. trečiadieniais ir penk
tadieniais. Be to, kaip ir dabar, nuo 
10.30 iki 12.30 vai. sekmadieniais. Ry
šium su dienos valandų Įvedimu Rose- 
monte, AV skyrius penktadieniais bus 
atidarytas tik vakarais.

ASMENINIŲ PASKOLŲ reikalu 
“Litas” Įvedė palengvinimą: visi, ku
rie “Lite” turi numokėtus morgičius, 
kredito komisijos nuožiūra, gali gau
ti asmenines paskolas iki $2.000 sumos 
be žirantų, tačiau neviršijant numo- 
kėtos morgičių sumos.

GYDYTOJAI A. VALADKA IR J. “LITO” METINIS SUSIRINKIMAS 
YČAS SU ŠEIMOMIS kalėdines šven-n.ukeliamas 1 kovo mėn; Pradži4- 
tes bei atostogas ketina praleisti Ba-Paskelbta vėliau. Vieta 
hamas salose. šv- Kazimiero parapijos sale.

KUN. P. VALUKAS - VALIUKEVI
ČIUS IŠ ROČESTERIO IR T. DR. T. 
ŽIŪRAITIS, O.P. pravažiuodami lan
kėsi Toronte ir ta proga buvo užsukę 
į “TŽ”. Pastarasis yra <4Tž” bendra
darbis, o kun. P. Valukas žymus JAV 
lietuvių veikėjas, Ročesterio liet, pa
rapijos klebonas ir “Tž” rėmėjas. Ne
seniai jis lankėsi Europoj. Parapijoj 
ji pavadavo T. Žiūraitis.

VAIKŲ DARŽELIO EGLUTĖ gruo
džio 15 d. Prisikėlimo salėje buvo la
bai sėkminga. Dalyvavo daug vaikų 
ir tėvų. Vien programoj pasirodė apie 
70 vaikų, kurių 25 — darželio moki
niai. Kaikurie jų labai gražiai skaitė 
bei deklamavo lietuviškai. Visi daly
vavę buvo apdovanoti. Eglutę organi
zavo N. Pr. M. seserys.

BALTIC MOVERS
Baldu pervežimas Toronte ir tolimomis 
distancijomis. Visas vežamas turtas ap
draustas. Važiuojam kas savaitę Į 
Montreal), Londoną, Windsora. Hamil
toną, North Bay, Sudburj ir kitur.

36 DEWSON ST., TORONTO 
Telefonas LE. 4*1403

Lietuviška baldų 
dirbtuvė

Daromi nauji minkšti baldai ir ap
traukiami seni pigia kaina. P. Lu
bys. TeL WA. 2-7981. Namu AM. 
1-0537.

Kvebekas. — Šiais metais 98. 
110 turistų kreipėsi i oficialias in
formacijos Įstaigas.' Daugiausia 
Daugiausia buvę kanadiečiai iš 
kitų provincijų, jų tarpe 36.667 
amerikiečiai.

District Estate 
Brokers Inc.

Montreal Real Estate Board nariai
3907 Rosemont Blvd.

TEL. 722-2472
NAMAI, ŽEMĖ, PASKOLOS

A. GRAŽYS 739-9328
P. JASUTIS — LA 2-7879 
M. ROTH — RE 7-9353

10 METŲ PATIRTIS

ROYAL- LONDON 
& LANCASHIRE 

APDRAUDOS BENDROVES 
yra atstovaujamos: 

Adamonis Insurance 
Agency Inc.

Quebec Insurance Brokers 
Association nariai 

3907 Rosemont Blvd. 
Tel.: 722-2472 

GAISRAS — AUTOMOBILIAI
— NELAIMINGI ATSITIKIMAI — 

Tikslus ir greitas patarnavimas 
Sąskaitos “Lite” Nr. D-752

TAUPYK IR SKOLINKIS
Savo Kredito «l II AO> 
Kooperatyve Ll • A4O

Adresas: 1465 De Seve Street, Montreal 20, P.Q., tel, 766-5827 
Santaupos apdraustos vienam milijonui dolerių. Mirties ir invalidumo atve
jais pagal turimą draudimo polisą santaupos iki $2000 išmokamos dviguba 
suma. Už depozitas mokama 4%, už šėres — 4X5%. Už asmenines pasko
las imama 7,6%, už nekilnojamo turto paskolas — 6,5%. Pigos paskolų 
draudimas skolintojo mirties ir invalidumo atvejais.
BANKAS VEIKIA: 1465 De Seve: sekmadieniais nuo 1030 iki 1 vai.; darbo 
dienomis nuo 12 iki 3 vai. išskyrus pirmadienius ir šeštadienius. Vakarais: 
trečiadieniais ir penktadieniais nuo 7 iM 8 vai. 3907 Rosemont Blvd.: tre
čiadieniais ir penktadieniais nuo 7 iki 9 vai. vakare, tel. 722-2472.




