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SVERTA JVAKTIS-GIMĖ VILTIS 
SVEIKI SULAUKĘ TOS Vi SI!

DAR TUO METU, kai egiptiečių kultūrinis 
nosi vakarop, kai graikų civilizacijos tesimatė tik birmieji pum
purai, kai indoeuropietiškosios tautos tebeklajojo barbarais, Vi
duramžių jūros rytiniame pakraštyje garsėjo Izraelio pranašai. 
Ne tik išorinė išvaizda, bet ir jų žodis stebino žmonės. Jie kal
bėjo Dievo vardu betarpiškai savo tautai. Jų pamokslų pagrindinė 
tema — Augščiausiojo teisingumas. Laikas nuo laiko jie pa
skelbdavo negirdėtus ir nuostabius ateities planus.

Vienas tų pranašų, Izaijas, ypatingai pasižymėjo Dievo pa
slapčių atskleidimu, žinomiausi 
nukreipia savo žvilgsnį ateitin, i 
žmogiškoji kalba pasirodo p 
žemę, o jo tolybėje atsidūrusio 
pūlingą naktį. Toji naktis den 
tas. Bet staiga jis išvysta ūžt 
Pranašo siela prisipildo džiau 
švisk, Jeruzale, nes tavo 
sirodo tavyje”, švies 
josios link tautos. Minios

ašo vizija? Kas yra toji šviesa? 
ikštytojas buvo siųstas liudyti 

bet turėjo liudyti apie švie- 
a: “Aš, šviesa, atėjau į pasaulį,

yra jo šviesos vizija. Kartą jis 
sta paveikslą, kuriam nusakyti 

di. Jo žvilgsnis apima visą 
s temato tik tamsią ir šiur- 

žemę ir juoda tamsuma — tan
ią šviesą virš Šventojo Miesto.
, ir jis sušunka: “Kelkis, nu- 
Įna, ir Viešpaties garbė pa

išų pusių skubinasi 
lėn.

KĄ TAI REIŠKIA šitoji p 
Tai Kristus. Pirmiausia Jonas ; 
apie šitą šviesą. “Jis nebuvo š 
są”. Pats Kristus skelbė esąs švi 
kad kiekvienas, kuris tiki į mane, nepasiliktų tamsybėje7’, šian
dien šitos šviesos liudininke yra Kristaus Bendrija. Ji nuolatos 
skelbia, kad Jėzus yra tikroji šviesa.

Tačiau ne tik Kristus yra šviesa. Taip pat tikėjimas Į Kristų 
yra šviesa. Kiekvienas, kuris atgimė iš .‘^vandens ir šventosios 
Dvasios”, nešioja savyje šitą šviesą. Kiekvienas mirtingasis,, kuris, 
vykdo Dangaus valią, spinduliuoja* ta šviesa. Tačiau vagis, palai
dūnas, melagis, žmogžudys, tautažudys bėga nuo Kristaus švie
sos: “Nes kiekvienas, kuris daro pikta, nekenčia šviesos ir neina 
i šviesą, kad jo darbai nebūtų peikiami”.

★ ★ ★ ★

KAIP SU MANIMI? Ar Kristus yra mano šviesa? Tai pa
grindinis Kalėdų švenčių klausimas.

‘ « V. i

an nešviečia? Kas man iš spin- 
šviesos akivaizdoje arba už- 
ulys neįeitų? Saulė man ne- 
ešviestų. Panašiai atsitinka ir 
erkių savo dvasios akis, kad 
kartų mieliau nusprendžiu 

rbti Jo šviesos spin-

Kas iš saulės šviesos, jei ji 
dinčios šviesos, jei užmerkiu,; 
sidarau langines, kad saulės sp 
šviečia, nes aš noriu, kad ji ma 
su Kristaus šviesa. Kaip dažnai 
nematyčiau Kristaus šviesos, 
vaikščioti tamsybėse, už 
duliui Į savo buities tamsumas

Dažnai girdime kaltinimą, 
nijai. Jau du tūkstančiai metų, ■ 
negeresnis. Tai netiesa. Kristūs 
liauja Jo šviesos takais. Ne tik 
atrodytų kitaip, jei Kristaus švi 
ir šių dienų žmonija atrodytų 
Kristaus šviesai.

Kristus nieko neduoda žmo- 
Jis atėjo, o žmogus nė kiek 

oda žmonijai daug, kai ji ke- 
akarų pasaulis, bet ir Rytai 

a nebūtų užtekėjusi. Taip pat
itaip, jei ji neužmerktų akių

KALĖDŲ NAKTIES ŠVIESA — Kristus atėjo pasaulin kuk
liu spinduliu Betlėjuje, tačiau ilgainiui išsiskleidė galingu su
švitimu visoje žemėje, šiandieną ji tapo prieinama bei pasie
kiama visiems, net ir labai tolimuose žemės pakraščiuose. Ne
daug beliko plotų, kur toji Šviesa būtų visai nežinoma. Išradus 
modernias idėjų skleidimo priemones ir greitas susisiekimo ga
limybes, pasaulis, galima sakyti, sumažėjo. Dabar paskleista 
idėja greitai pasiekia visus žemės pakraščius, neskaitant pačių 
primityviausių kraštų, kur ir moderniosios priemonės sunkiai 
prasiskverbia. Bet tai ne problema: techniškieji trūkumai bus 
neilgai trukus visur nugalėti. Didžioji problema glūdi ne tech
nikoje, o žmogaus širdyje. Ir geriausios bei moderniausios prie
monės gali atsitrenkti Į žmogaus širdies uždarumą, Kristaus 
šviesos netrūksta — ji čia pat, prieinama visiems. Visa drama 

' prasideda tada, kai žmogus užsidaro savo viduje, kai kovoja prieš 
tos šviesos atėjimą. O tokių širdžių netrūksta. Jos žino apie 
Kristaus atneštą šviesą, bet' jos nepriima. Jos jaučia šviesos 
artumą, bet sąmoningai tolsta savo uždarumam Jos bando džiaug 
tis savo sutemomis, bet tai džiaugsmas per jėgą. Savaiming 
Kalėdų džiaugsmas kyla tiktai nuoširdžiame atvirume Krista 
šviesai*bei visiškame dvasios paprastume, kaip Betlėjaus prakart

TTZ" RISTAUS GIMIMO švenčių proga sveikinu visus lietu- 
vius ir širdyje dalinuosi su visais švenčių džiaugSpiu. 
Kristus atėjo žmoniją ne tik iš gimtosios nuodėmės iš

laisvinti, bet ir atnaujinti žmogaus širdyje Dievo bei artimo 
meilės ugnį, kurią davė žmogui ji sukurdamas ir kurią nuodėmė 
buvo užgesinusi. Kristus nori, kad ta ugnis degtų. Jis atėjo pasėti 
garstyčio grūdo — išganymo žodžio, kad jis užaugtų į didelį 
medį, kurio pavėsyje rastų ramybę ir santaiką visi žmonės, vi
sos tautos. i

Mūsų laiko žmonija šaukiasi šviesos, taikos ir ramybės. Jos 
troškimai ir siekiai tiek nueis teisinga kryptimi, kiek žmonija 
priimu Kristaus žodį ir juo gyvens.

Šiandien vėl pažadintam širdyse dėkingumo ir džiaugsmo 
jausmą, kad gimėme ir užaugome Kristaus tikėjimo šviesoje. 
Dera kiekvienam pamąstyti, kaip šia dovana pasidalinti su tiesos 
alkstančio žmonija. Jautrūs esame žmonijos medžiaginiam var
gui ir tuo pildome dalį didžiausio dieviško įsakymo — mylėti 
artimą kaip save. Tačiau kūnas — dar nevisas žmogus ir ne vien 
kūno reikalai yra žmogaus reikalai. Stenkimės dažniau ir jaut
riau mąstyti apie žmonių dvasinius vargus. Ir šiame reikale 
padėti artimui liepia tas pas didžiausias Dievo įsakymas. Kris
taus gimimo naktį angelų giedota ramybė ateina ir ateis ten, 
kur yra Dievo ir artimo medė.

Pirmųjų Kalėdų žmonės
šių ištraukų autorius yra Alfred Delp, SJ, gimęs 1907 m 

Vokietijoj. Jaunystėje perėjo i katalikybę ir 19 metų amžiaus 
Įstojo Į jėzuitų ordiną. Baigęs sociologijos studijas, 

buvo garsaus žurnalo “Stimmen der Zeit” redaktorium, n D. karo 
metu buvo Įveltas Į antinacini sąjūdi, suimtas ir sušaudytas. 

1945 m. vasario 5 d. kalėjime būdamas rašė 
dvasingus mąstymus, kurių vieną čia pateikiame. Red.

Kalėdos yra paslaptis Dievo 
kontakto su žmonėmis. Tie, ku
rie yra šio suartėjimo aktyvūs 
dalininkai, gali mums nurodyti 
reikalavimus, įgalininčius žmogų 
vėl su Dievu kalbėti bei reikalin
gas sąlygas su juo bendrauti.

Kalėdų paslaptis mums nurodo 
tris su Dievu suartėjimo būdus, 
Pirmas — istorinių įvykių eilė, 
kurią ši šventė mums primena, 
antras — liturginis paslapties at
kūrimas, trečias — tylus, bet iš
kalbus visų dalyvių liudijimas. 
Juk net tuščios vietos turi savo 
kalbą ir liudijimą.

Prakartėlės 

dalyviai

Visi žinome žmones, esančius 
___ėjaus prakartėlėje arba ke- 
BSūjančius į ją. Jie gali mums 
daug ką nuostabaus pąsakyti apie 
žmogaus gyvenimo paslaptį. Ma
rija, Juozapas, angelai, pieme
nys ir išminčiai yra tie, kurie bu
vo susirinkę prie Kūdikėlio. Pa
bandykime Įsigilinti i jų liudijimą 
ir patirti jų ištarmę mūsų gyve
nimui.

sigailėjimo malonė tapo mūsų gy
venimo Įstatymu, kad žmogaus 
vienatvės* šaltas ledas gali būti 
sutrupintas ir sušildytas, — tapo 
galimu tik todėl, kad Mergelė 
Marija laisvai sutiko su Dievo 
balsu, virpančiu jos sielos gel
mėse. Jos gyvenimo paslaptis yra 
pasiaukojimas iki visiško savęs 
užmiršimo.

Toks yra jos liudijimas ir ištar
mė mums. Betgi mes, kaip gene
racija, esame aklinai užsisklendę 
savyje. Mes esame susirūpinę sa
vęs išpildymu, savęs teigimu, 
savo gyvenimo sąlygų gerinimu 
ir 1.1. Visa yra daroma mūsų as
meninei gerovei. Ir kaip tik dėlto 
mes tampame vis varganesni ir 
skurdesni. Marijos pasirinkimas 
buvo visiškas atsidavimas Dievo 
valiai. O tai ir yra vienintelis ke
lias i tikrojo žmogiškumo išsipil
dymą. Tai apsisprendimas nusi
lenkti gyvenimo pašaukimui.

žmogus, kuris atideda j šalį rū
pestį savimi, drąsiai priima at
sakingas pareigas ir paklusta.

Jo šūkis nuolankus paklusnu
mas. Tai žmogus, kuris tarnauja. 
Niekad jo galvoje nekyla nepa
klusnumo mintis. Jis visad yra 
parengties stovyje ir laukia, kada 
Dievas jį pašauks. Nuolankiai ir 
klusniai tarnauti yra jo gyvenimo 
paslaptis. Toks yra jo liudijimas 
ir ištarmė mums.

O kokie išdidūs, arogantiški ir 
savimylos esame mes! Įžeidžiame 
Dievą ir-Ji Įspraudžiame į apgai
lėtinus savo atkaklumo, pomėgių, 
patogumų ir savigarbos rėmus. 
Dievą, iš kurio kyla visa, kas yra 
šventa ir kilnu, mes išpažįstame 
tik tiek, kiek reikia patenkinti 
mūsų pačių garbės troškimą ir 
užsispyrimą*, šį klaidingą gyve
nimo būdą, kaip pasekmę mūsų 
klaidingų pažiūrų, mes pažinome* 
kai žiauri negailestingų valstybių 
vergija ėmė versti individą atsisa
kyti savojo a š, pasinerti masėje 
ir, nori ar nenori, jai tarnauti. 
Šv. Povilo malda — daryk su ma
nim ką nori — ir šv. Juozapo ra
mus bei nuoširdus nusiteikimas 
tarnauti mus veda i tikresnę ir 
pilnesnę laisvę.

Marija

e.

e

Juozapas

Tebūna mūsų šventės pilnos Dievo palaimos ir džiaugsmo!

VYSKUPAS V. BRIZGYS

Palikime tuo tarpu Marij 
menį, kaipo tokį, nuošalyj 
šventas žmogus negali 
riamas trumpame straipsne 
Ji, mūsų Karalienė, yra n 
giama svarstymų tema ir amži 
moralinis lobis. Bet pakalbėki 
apie ją, kaip apie paprastą jauną 
mergaitę Mariją, nuolankiai su
klupusią prie ėdžių, kuriose guli 
jos ką tik mums pagimdytas Kū
dikis. Ji turi daug ką mums pa
sakyti šioje gyvenimo maišatyje, 
į kurią mus pastūmėjo pirmosios 
palaimintos kartos atsimetimas 
nuo dieviškosios misterijos. Fak
tas, kad ši tyli nakčių naktis Įžie
bė šviesą, kad Marija klūpojo 
prieš Kūdikį, kad motinystė ir pa-

šis žmogus visad yra nuošaly, 
stovis šešėlyje, tyliai laukiąs ir, 
kai iškyla reikalas, visad pasi
rengęs padėti. Jis yra žmogus, Į 
kurio gyvenimą Dievas vis įsikiša 
su savo perspėjimais ir regėji
mais. O jis be jokių priekaištų 
vis atideda savo asmeninius gy

nimo planus. Jo gyvenimas —
tai pranašysčių bei įspėjimų pri
ėmimas, tai nuolatinis keliavimas 
bei kraustymasis. Jis yra tasai, 
kuris vis svajoja apie sėslų įsikū
rimą. idant galėtų sau ramiai gy
venti atlikdamas* savo kasdieni
nius reikalus, rūpindamasis na
mų apyvoka ir garbindamas Die
vą— tačiau yra nuskirtas klajū
no nedaliai.- Apniktas abejonių, 
sunkiai sujaudinamas, nejudrus 
mąstyme ir apskritai gyvenimo 
lamdomas, jis privalo atlikti to
lima kelionę, pereiti nedraugiš
ką šalį, nerasdamas tinkamesnės 
pastogės, o tik skurdų tvartelį, 
net savo mylimiausiems. Jis yral

Angelai
Jie yra ne plastikinės figūros, 

bet augštesnio buvimo dvasios, 
kurių charakteringos žymės yra 
— laisvė, ištikimybė, išmintis ir 
meilė. Mes matome juos giedan
čius vaizdžioje Betlėjaus lygumo
je džiaugsmo ir garbės himnus. 
Bet tar nėra kokia nors paslaptis 
ar įstatymas, kuriam jie atstovau
ja, tik išvada ir atpildas. Jie atne
šė žinią ir apreiškė dievišką pa
slaptį, ragindami klausytojus i 
garbę, iš kurios jie patys yra ki
lę. Jų paslaptis glūdi dieviškos 
didybės atstovavime ir jos skel
bime.

šitoks yra jų liudijimas ir iš
tarmė. Jau seniai mūsų tarpe ne
bėra didžių dvasių. Jos dingo, 
tarytum būtų išmirusios, nes 
žmonės nepaisė dvasios vertės. 
Paskutinio šimto metų būvyje in
telektualizmas labai pasinešė sa
vęs garbinimo linkme. Dvasia ne
belaikoma augštesnio buvimo at
spindžiu. Patirtis ir suvokimas

. (Nukelta į $ psl.)

Šiemet išryškėjo nuostabus dva
sinis veidas žmogaus, buvusio viso 
pasaulio sekretoriumi, t.y. Jung
tinių Tautų generaliniu sekreto
rium Niujorke. Tai Dag Ham
marskjold, žuvęs lėktuvo katast
rofoje 1961 m. P. Rodezijoj. Vi
sam pasauliui atrodė, kad jis bu
vo tik šaltas diplomatas, besi- 
ramstąs teisės normomis. Ypač 
labai išbalansuotas atrodė jis po
litinėse derybose tarp Rytų ir Va
karų — buvo tarytum pastovus 
taškas, apie kurį sukosi visas po
litinis pasaulis.

NUOSTABUS 
DIENORAŠTIS

Neseniai paskelbtas jo dieno
raštis atskleidė jo gelmes ir pa
rodė, kad tai buvo giliai religin-

man, Viešpatie, kad mari leng- 
• viau būtų viską Tau atiduoti?”

Į tarptautinį gyvenimą jisai 
žiūrėjo krikščioniškomis akimis. 
Tai rodo šie jo dienoraščio žo
džiai: “Jėzus sėdėjo prie stalo 
kartu su muitininkais bei nusidė
jėliais; jis nesišalino nuo panie
kintųjų. Ar jis tai darė norėda
mas laimėti balsų? Arba gal ma
nė tokiomis “nuolaidomis” atver- 
siąs juos? O gal jo žmoniškumas 
buvo pakankamai turtingas ir gi
lus, kad galėjo užmegzti kontak
tą ir su tokiais žmonėmis, kuriuo
se taip pat glūdi kažkas' bendro 
visiem žmonėm, kažkas nesu
griaunamo, ant kurio galima sta
tyti ateitį?”

TRIUŠKINANTI 
ATSAKOMYBĖ

Dag Hammarskjold, būdamas 
Jungtinių Tautų gen. sekretoriu
mi, jautė* pasaulinio masto atsa
komybę ir kur tik galėdamas ban
dė derinti surizgusius valstybių 
vadų santykius. Savo dienorašty
je jis 1957 m. rašė: “Tavo atsa
komybė iš tikrųjų didelė. Jei tau 
nepavyks, reiškia Dievui nepa
vyks, ir tai dėlto, kad išdavei Tą, 
kuris leis nukentėti žmonijai. 
Pats manai, kad gali būti atsakin
gas Dievui, bet ar gali pakelti at
sakomybę už Dievą?”

Didžios atsakomybės akivaizdo
je D. Hammarskjoldas atramos 
ir vidinio džiaugsmo jieškojo gi
liam santykyje su Dievu. Tai buvo 
jo stiprybė. Tiesa, jis nemokėjo \ 
džiaugtis, kaip Asyžiaus Šventa- į 
sis. nepasiekė jų saulės giesmės U

dinti moderniu šventuoju. Tas 
dienoraštis buvo surastas Niujor
ke, Dag Hammarskjoldo bute po 
jo mirties. Jis buvo paskelbtas 
švedu kalba ir išverstas anglų 
kalbon bei pavadintas “Mark
ings” Pastabos. Pirmoji pasta
ba Įrašyta jo — 20 metų studen
to, paskutinioji — keletą dienų 
prieš savo mirtį 1961 metais.

Vienoje vietoje D. Hammarsk
jold savo dienoraštį vadina “sa
votiška baltąja knyga apie pokal
bius su savimi ir Dievu.” Tie po
kalbiai pasidarė ypač intensyvūs 
pasiekus pilnos brandos amžių. 
Karjeros pradžioje Švedijoj jo 
dėmesys buvo daugiau nukreip
tas į teisę ir ekonomiką. Kaip bu
vusiam įpinisterių pirmininko sū
nui augš^ie j^-jjfc^ai*buvD atviri. .... , ,
Savo gabumais jis iškilo kaip me-j nuotaikos, bet buvo jam artimas 
teoras ekonominėje srityje dar 'savo sekimu to paties Mokytojo.

TĖRA VIENAS 
TAKAS. ..

Savo gyvenimą D. Hammarsk
jold svėrė krikščioniškom svars
tyklėm: “Dar keletas metų, ir kas 

i tada? Vienintelė gyvenimo vertė 
gludi tarnavime kitiem.' Neskai
tant jokios kitos gyvenimo vertės, 
mano gyvenimas yra blogesnis už 
mirti. Todėl savo vienišume tar
nauju kitiem. Kaip didinga yra 
visa tai, ką gavau, ir kaip menka 
tai, ką aš galiu “paaukoti”.

Jau 1941 m. rašė apie galutinę 
išeiti iš gyvenimo džiunglių: “Tė
ra vienas takas iš tankių džiung
lių, kuriose vyksta kova dėl gar
bes, galios ir naudos — viena iš
eitis iš pinklių ir kliūčių, kurias 
pats pastatei, tai — priimti mir
tį.” Tuo taku D. Hammarskjold 
ir iškeliavo palikdamas gyvenimo 
džiungles, kurioms reikia dauge
lio tokių Kristaus šviesos nešėjų.

prieš Įžengdamas i tarptautinę po- i 
litiką. Iki 1950 m. religinėje sri
tyje jis svyravo, bet nuo 1950 m.l 
pradžios visa būtimi atsisuko į Į 
Dievą. Jis ypač mėgo vienumą, 
kurioje ir brendo jo dialogas su 
Dievu. Čia išaugo nepaprastas jo 
ramumas, atremtas i mistinį san
tyki su Dievu.

VEIKLOS 
PASAULYJE

Dag Hammarskjold buvo 
paprastos akcijos žmogus, dažnai 
dirbąs 20 valandų į parą Jungti
nių Tautų rūmuose ir nepapras
tai* daug keliaująs. Nežiūrint to, 
jis mokėjo išlaikyti savo vidinę 
pusiausvyrą ir savo dienoraštyje 
Įrašė: “Mūsų laikais kelias i šven
tumą neišvengiamai eina per 
veiklos pasauli.” Ir didelėje Įtam
poje D. Hammarskjold neprara
do savo vidinio susitelkimo, 
žvilgsnio, nukreipto i Dievą: “Ar 
tą neišvengiamą vienišumą davei

ne-

Kūčių, pažadas
KUN. ST. YLA

KŪČIŲ VAKARĄ mūsų 
džiaugsmas turėtų būti beri
bis, kaip beribis Dievo malo
ningumas, kuri Jis parodė siųs
damas žemėn savo Sūnų.

Nieko taip nestinga Šiai 
žemei, nieko taip nereikia 
žmogui, kaip ramybės, ir Die
vas ją siunčia šį vakarą...

“Aš atnešiau jums ramy
bę, — sako Kristus. — AS duo
du jums ramybę, kokios pasau
lis negali duoti’'.

Pasaulis negali duot atra
mos gerajai valiai. Negali iš- 
raut graužulio iš sąžinės. Ne
gali užpildyt Širdies ilgesio.

Mūsų dvasia atsveria tar
tum tulpės žiedas, tartum van
dens lelijos auštant rytui ir 
saulei tekant. Šį vakarą širdis 
atsiveria Meilei, valia — Vil
čiai, sąžinė — Atlaidumui ir 

Gailestingumui.
Ko gi žmogui daugiau rei

kia? Dingsta baimė, netikru
mas, abejonės. Maži dalykai, 
kurie atrodė dideli, netenka 

. savo reikšmės. Kartumas išsi
sklaido, nusivylimas išsiblaško. 
Tikėjimas ir pasitikėjimas grįž-

žemei, nieko tai\

ta didelės ramybės pažadu.
Užtenka jau šio pažado. 

Nes Tas, kuris žada, žodžio 
nekeičia.

Šis vakaras yra himnas 
Dievo garbei. Dėkingumo him
nas Jo tėviškai valiai, kuri nu
silenkė ligi žemės klonių.

Šį vakarą ir mūsų lūpos 
atsiveria geriausiais linkėji
mais broliui, draugui, kaimy
nui. Atsiveria ir maldai — ūž 
artimuosius ir tolimuosius, 
ypač už tuos, kurių gera va
lia pavergta blogų sistemų ir 
klaidžių pažiūrų.

"‘Štai skelbiu jums didį 
džiaugsmą, kuris bus visai tau
tai, — šiandien gimė jums Do
vydo mieste Išganytojas!”

Mūsų džiaugsmas šį vaka
rą netelpa mumyse. Jis kyla 
kaip saulė į savo zenitą. Jis 
virsta džiūgavimu, kurį sunku 

aptarti.
“Džiaukitės, nes Dievas 

yra arti!”
Šiuo džiaugsmu norėtųsi 

dalintis su visais, kurių nepa
siekia asmeninės kortelės.
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man mažą siuntinėlį. Atidarau jį 
ir randu dešimt įvairiausių gra
žių kalėdinių atviručių. Ten dar 
pridėtas laiškas ir truputėlis ži
nių apie tų paveikslų menininkus. 
Gėriuosi perpildytais kalėdinio 
džiaugsmo vaizdeliais ir stebiuo- 

ti ir išreikšti žmonės, kurie visą 
savo gyvenimą yra palikę be ran
kų ar be jų naudojimo. Jie visa 
tai sukūrė laikydami menininko 
teptuką dantyse ar tarp kojos 
pirštų. Tai “Mouth & Foot Paint
ing Artists”, dabar susibūrę į 
tarptautinę draugiją ir bandą pa
tys, neapsunkindami kitus, pra
gyventi. Rehandart bendrovė Ka
nadoje, atrinkusi geriausius iš 
500 originalių tokių menininkų 
paveikslų, pagamino atvirutes*, 
siunčia jas į namus ir siūlo labai 
maža kaina jas nupirkti. Ši bend
rovė ir visas gautas pelnas pri
klauso tiems berankiams meni
ninkams.

Kanada yra tik viena iš narių 
tos “Mouth & Foot” menininkų 
draugijos. Organizacija yra tarp
tautinė ir įkurta 1956 m. Pats 
centras yra Šveicarijoje. Jai pri
klauso bevei visi laisvieji Euro
pos kraštai, Š. ir P. Amerika, 
Australija, N. Zelandija ir P. Af
rikos kraštai.

Nevisi berankiai, kurie piešia 
gali tapti tos draugijos nariais. 
Priimami tik su neginčytinais 
menininko gabumais. Gi tiems, 
kurie rodo talentą, bet neturi ži
nių ir technikos, duodamos sti
pendijos, kad baigę mokyklas ga
lėtų tapti pilnais draugijos na
riais. Viena tokių stipendininkių

ATOMINIŲ PASLAPČIŲ 
VAGYS

DR. Alan Nunn May, Kanados 
žydas, buvo vienas pirmųjų ato
minės bombos paslapčių * vagių - 
šnipų. Jis perdavė bolševikų am
basados tarnautojams uramjaus 
pavyzdžius, kad ir bolševikai ga
lėtų pasigaminti atominę bombą 
ir tuo priversti amerikiečius apsi- 
galvtoti dėl atominės bombos pa
naudojimo. May buvo nuteistas 
tik 10 metų kalėjimo..

Dr. Klaus Fuchs buvo Vokieti
jos žydas. Kai Vokietijoje prasi
dėjo žydų persekiojimas, jis pa
bėgo i Britaniją. Čia jis baigė 
Edinburgo universitetą ir gavo 
fizikos mokslų daktaro laipsni. 
Mokslini laipsnį jis turėjo augš- 
tą, o politini — žemą. Jis labai 
lengvai patikėjo bolševikinei pro
pagandai ir tapo komunistu.

Kai. prasidėjo II D. karas, bri
tai jį, kaip Vokietijos pilietį, at
vežė į Kanadą ir uždarė į inter
nuotų vokiečių stovyklą, čia jis 
laiškais ir siuntiniais paramos 
gavo iš savo draugų komunistų, 
ypač iš savo simpatijos Hildos.

1941 m. Fuchs iš internuotų 
stovyklos buvo paleistas, o kitais 
metais jis gavo Britanijos piliety
bę. Dabar Fuchs dirbo kartu su 

' prof. Peierls atominių paslapčių 
tyrinėjime. Toje srityje jis par<> 
dė didelių sugebėjimų. Galėjo bū
ti kandidatas Nobelio premijai 
gauti ir patekti į karališkąją 
mokslo draugiją.

Iš Britanijos jis buvo pasiųstas 
į JAV dirbti prie atominės bom- 

LIETUVIŲ BALDŲ KRAUTUVĖS

Mohawk Furniture Ltd,

dabar yra Donna Graham iš Ed- 
montono.

Jų paveikslai yra augšto meni
nio lygio ir labai gerai vertinami 
tarptautinio meno žinovų. Drau
gijos narių piešti paveikslai kabo 
daugelio kraštų tautinėse meno 
galerijose ir daugelis paveikslų 
yra laimėję svarbias tarptautines 
premijas. Iš kanadiečių vienas 
pasižymėjęs tapytojas toje drau
gijoje yra Earl Bailly of Lunen
burg, Nova Scotia. Iš vaikystės 
nuo polio ligos netekęs rankų ir 
kojų Earl Bailly piešia laikyda
mas teptuką burnoje. Turėdamas 
didelį talentą, kad ir neturėda
mas rankų, jis sukuria gražiau
sius paveikslus ir su savo meno 
parodom jis yra apvažinėjęs 
Montrealį, Niujorką, Bostoną, 
Bermudą ir kitas vietoves. Tai 
yra didelė inspiracija visiems pa
našaus likimo žmonėms.

Pati draugija sakosi, kad ji ne
ateina išmaldos ar aukos prašyti, 
bet siūlo pardavimui savo prekę 
—- kalėdines atvirutes, kurių 
kiekvienas prieš šventes perka
si. Pirmą sykį Kanadoje Kalėdų 
atvirutės taip buvo pradėtos pla
tinti 1961 m. Sekančiais metais 
jau daugiau žmonių jų gavo ir 
pirko, o 1963 m. daugumas kana
diečių namų per šventes buvo pa
sipuošę šių menininkų kortelė
mis. Tai nėra žemesnio meninio 
lygio kalėdiniai sveikinimai. Juos 
nupirkdamas padarai ir didelį 
pasitarnavimą — pagelbsti liki
mo nuskriaustam talentingam 
žmogui. Šių menininkų paveiks
lai, pasak dr. Albert Schweitzer, 
teikia ne tik meninį pasigėrėji
mą, bet duoda kartu ir dvasinę 
dovaną — padrąsina ^yvehti.

i
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J. VAIČELIŪNAS

bos gamybos, čia aktyviai pradė
jo dirbti ir šnipo darbą: kopijuo
davo įvairias atomines pslaptis ir 
perduodavo savo bendradarbiui 
šnipinėjimo darbe H. Gold, kuris 
pasirūpindavo jas persiųsti į Mas
kvą. Persiuntimo keliai — bolše
vikinės ambasados tarnautojai, 
kurių vienas kitas beveik kas sa
vaitę “tarnybiniais” reikalais 
vykdavo į Maskvą ir diplomati
niame pakete veždavo atomines 
paslaptis. Kad išvengtų kokių ne
tikėtumų, tie bolševikų pareigū
nai kartais atominių paslapčių 
duomenis gražiai pritvirtindavo 
net už diržo.

Dr. Fuchs buvo suimtas 1950 
m. sausio mėn. pradžioje. Pagrin
dą jį sekti davė jo komunistinis 
nusistatymas. Fuchs buvo ubaus- 
tas 14 metų kalėjimo. Nors bol
ševikai iš savo šnipų reikalauja, 
kad jie neišduotų savo draugų, 
bet Fuchs išdavė ir savo bendra
darbius, kurie taip pat buvo su
imti.

Fuchsui dalis bausmės buvo do
vanota, ir jis buvo paleistas iš ka
lėjimo. Suprantama, tai buvo pa
daryta bolševikų pastangomis, 
nes jie norėjo turėti vertingą 
mokslininką, kuris siela ir kūnu 
buvo atsidavęs komunizmui. Jis 
išvyko į rytinę Vokietiją ir tenai 
vadovauja atominių tyrimų dar
bams.

Harry Gold yra Rusijos žydų 
Godęlnicki sūnus; gimė Berne,

Viename laiškų parašiau apie 
kelis Lietuvos kompartijos bičiu
lius. Prie tos grupės pridedu dar 
vieną — “visuomenės veikėją” iš 
S. Amerikos Elisabeth Mus. Pa
gal L. Kapočių, Lietuvoje ji išbu
vo visą mėnesį rinkdama žinias 
bei medžiagą savo knygai apie 
“Tarybinių žmonių gyvenimą”.

Viešnios laiškas
Toji viešnia, sugrįžusi Ameri

kon, parašė A. Sniečkui tokio tu
rinio laišką: “Su didžiausiu malo
numu prisimenu praleistas pas 
Jus dienas. Toji mano kelionė bu
vo ne tik įdomi, bet ir naudinga 
(m. p.). Dabar keliauju po savo 
kraštą — JAV ir visur skaitau pa
skaitas apie tai, ką mačiau būda
ma Jūsų krašte (m.p.) Su džiaugs
mu pranešu, kad mano ruošia
mos paskaitos pritraukia didelį 
klausytojų skaičių. Paprasti Ame
rikos žmonės su didžiausiu susi
domėjimu klauso apie lietuvių 
tautos pasiektus laimėjimus tary
biniais valdymo metais.”

Ko nematė?
Žinome, žinome ką ji matė 

— tik tai, ką Sniečkaus agentai 
parodė. Yra iš anksto nustatyta 
keletas ar keliolika “geležinių 
vietų”, kurias galima svečiams 
parodyti. Komunistai paprastai 
rodo taip vadinamus “negyvus 
daiktus” — fabrikus, tiltus, na
mus, kolchozus (specialiai parink
tus) ir pan. Bet dar nebuvo atsiti
kimų, kad pvz. svečiui būtų gali
ma pravesti pasikalbėjimą be jo
kių liudininkų su fabriko darbi
ninkais, tarnautojais ar kolchozi- 
ninkais. O jau, gink Dieve, sve
čiui neleidžiama aplankyti žmo
nių gyvenamus butus ir iš arti pa
sižiūrėti, kaip jie gyvena, ką val
go, kaip apsirengia ir pan.

Rūmai ir žmonės
Panašus priėmimas, be abejo

nės, buvo paruoštas ir Elisabe
thai. Faraonų laikais irgi buvo 
puikių rūmų, bet kaip gyveno tie 
žmonės, kurie anuos rūmus ir pi
ramides statė, gerai žinome iš is
torijos. Draugė Elisabeth matė 
irgi krautuves, pilnas radijo ir 
televizijos imtuvų, bet klausimas, 
ar ji daug jų matė darbininkų ir 
kolchozininkų namuose? Krautu
vėse ji matė šaldytuvus, bet tik
rai jų nematė pa^ darbo žmones. B

Šveicarijoj, kur jo tėvai buvo a- 
bėgę iš Rusijos. Godolnickiai su 
trejų metų Henriku atvyko i JAV 
ir apsigyveno Filadelfijoje, čia 
jie pakeitė savo pavardę Į Gold, 
todėl ir jų sūnus tapo * Harry 
Gold. Harry Filadelfijoje baigė 
pradžios, vidurinę mokyklą ir 
Pensilvanijos universitetą.

Bolševikams tarnauti Gold pra
dėjo 1936 m. Jis susipažino su 
Paul Smith, -bolševikų NKVD 
agentu, kuris dirbo Ainstrong 
Trading Co. Tai buvo bolševikų 
verslo agentūra, kuri dengė bol
ševikų šnipus, špionažo vadovus.

Gold dirbo cukraus bendrovė
je. Smith paprašė, kad Gold jam 
pristatytų duomenis apie etilinio 
alkoholio gamybą. Kad galėtų 
sėkmingiau patarnauti bolševi
kams, Gold baigė chemijos moks
lus Ksavero universitete, Cincin- 
ati mieste. Bolševikai padengė jo 
mokslo išlaidas. Kai prasidėjo 
atominės bombos gamyba, Gold 
užmezgė ryšius su Fuchsu, kuris 
JAV jau dirbo toje srityje. Jie 
dažnai susitikdavo Niujorke — 
Fuchs sesers K, Heineman bute. 
Kai 1945 m. pradžioje Fuchs bu
vo išsiųstas į Los Alamos, New 
Mexico* jis su Fuchsu susitikda
vo Santa Fe mieste, kuris yra 20 
mylių i pietryčius nuo Los Ala
mos. *1945 m. birželio mėn. pra
džioje Fuchs papasakojo Goldui, 
kad atominės bombos gaminimas 
eina sklandžiai, bet sunku pati
kėti, kad ji būtų panaudota šia
me kare prieš japonus. Santa Fe 
Fuchs perduodavo Goldui atomi-

Juk kokiem galam turėti namuo
se balastą, jeigu mėsos ar svies
to perkama tik retkarčiais ir tai 
tik vienam kartui, o ne atsargai!

Eilės prie krautuvių
Be abejonės, Sniečkus agentai 

neparodė jai, kad prie krautuvių 
stovi didelės eilės žmonių, lau
kiančių kada bus pristatyta iš ke
pyklos juodos duonos. Jai nebuvo 
parodytos scenos, kas dedasi ta
da, kai krautuvėlė gauna kelias 
dėžes kepalėlių. Tada laimi tas, 
kuris turi geras alkūnes. Daugu
mas turi laukti kitos siuntos arba 
eina toliau j ieškoti.

Kad duonos trūksta nereikia 
Elisabethai įrodinėti. Jeigu būtų 
kitaip, Chruščiovas nebūtų už mi
lijonus rublių pirkęs kviečių Ka
nadoje ir Amerikoje. Apie tai tu
rėtų žinoti ir draugė Elisabeth. 
Mus, ne tik kaip Sniečkaus agita
torė, bet ir kaip JAV pilietė.

Stalino laikais niekas neturėjo 
teisės pirkti iš kapitąlistų duo
nos. Tai būtų buvęs didžiausias 
nusikaltimas. Todėl žmonės bada
vo ir mirė, šiandien jau negalima 
to nei paslėpti, nei prileisti prie 
badavimo. Užtat komunistu va-

Mūsų laikų Kalėdų žmonės . . .

nes paslaptis, kurias tas pasirū
pindavo persiųsti į Maskvą.

Kai Fuchs buvo suimtas, išda
vė ir Goldą. Bet jis nežinojo Gol
do tikrosios pavardės. Jis tik nu
rodė jo ūgį,, amžių ir kad jis yra 
chemikas. JAV saugumas vėliau 
siūlus vyniojo per Fuchso sese
rį Heneman, kuri dabar gyveno 
Cambridge. Pagaliau 1950 m. ge
gužės 23 d,, Gold buvo suimtas 
Filadelfijoje, vienos ligoninės la
boratorijoje. Tų pat metų gruo
džio 9 d. Gold buvo nuteistas 30 
metų kalėjimo bausme.

ROSENBERGAI
Julius Rosenbergas Niujorke 

studijavo elektrotechniką, bet 
kartu domėjosi ir komunizmu. 
1930 m. komunistų partijos susi
rinkime jis susipažino su Miss 
Ethel Greenglas. Abu aršūs ko
munistai susituokė tik 1939 m. Ta 
proga ir jos brolis David Green
glas įstojo į komunistų partiją. 
Tai buvo vestuvinė dovana jau
niesiems. 1945 m. Rosenbergas 
perėjo dirbti į Emerson Radio 
Co., kur jis tikrino kariuomenės 
reikalams . skirtas ryšių priemo
nes.

1945 m. D. Greenglas vedė. Ne
trukus jis buvo perkeltas į Los 
Alamos, kur buvo gaminama pir
moji atominė bomba. Jo žmona 
liko Niujorke. Netrukus Rosen
bergas pasiūlė Greenglaso žmonai 
vykti pas vyrą ir parvežti duome
nis: gaminamos atominės bombos 
aprašymą, apytikrį tenai dirban-

čių darbininkų skaičių, moksli
ninkų pavardes, tos vietos apsau
gą, atstumą Los Alamos nuo arti
mesnių kitų miestų.

Greenglas* iš karto nenorėjo šni
pinėti savo svainio naudai, bet 
žmona davė kiek informacijų 
apie Los Alamos; tarp kitko pa
minėjo, kad čia dirba garsus da
nų mokslininkas dr. Niels Bohr 
—- Nicholas Baker.

Kartą Greenglas apsilankė 
Niujorke. Rosenbergai jį prikal
bėjo parūpinti duomenų apie ato
minę bombą ir juos perduoti nu
rodytam asmeniui — Harry Gold,, 
su kuriuo jie susitiksią Santa Fe 
mieste nurodytu laiku ir adresu. 
Ta proga Rosenbergas davė 
Greenglasui $500 avanso.

Kai buvo išmestos dvi atominės 
bombos ant Japonijos, Green- 
glass atvyko į Niujorką ir davė 
mus ir brėžinius. Jo pristatytus 
atominių bombų parašymus Ethel 
šymus ir brėžinius. Juos Ethel 
Rosenberg perrašė mašinėle, o 
jos vyras pasiuntė bolševikų am
basadai.

(Bus daugiau)

deivos jieško pagalbos net pas sa
vo priešus kapitalistus.

Ne Sniečkaus nuosavybė...
Baigdamas apie Elisabethos 

agitacinį darbą, norėčiau paminė
ti vieną nesusipratimą. Iš L. Ka
počiaus straipsnio matyti, kad bi
čiulė Elisabeth Mus turėjo “pasi
kalbėti apie dabartinį tarybinį
gyvenimą su mūsų krašto senai
siais (kodėl tik su jais? X. Y.) iš
eiviais ...” Bet atrodo, kad ta 
“visuomenininke” vengia lietu
vių, nes žino, kad jos “aukso” žo
džiai lietuviams yra ne kas kita 
kaip melas. Jie gerai žino, ką reiš
kia tie “laimėjimai”. Todėl Elisa
beth ir skaito paskaitas kitiems 
— “prastiems” Amerikos žmo
nėms. O’Sniečkus norėjo su jos 
pagalba patraukti savo pusėn lie
tuvius, o ne kokius “paprastus” 
žmones.

Ir dar vienas dalykas. Snieč
kaus agitatorė turi kartą ant visa
dos atsiminti, kad Lietuva nieka
dos nebuvo ir nebus nei Snieč
kaus, nei Paleckio, nei kitų kom
partijos dievukų nuosavybė. To
dėl be jokio pagrindo ji vadina 
Lietuvą “Jūsų kraštu”. X. Y.

Globe a. Mail

Madridas. — Europos komunis
tų prieš Ispanijos gen. Franco ve
damoji akcija numatoma labiau 
suderinti. Sov. Sąjungos kompar
tijai vadovaujant, specialaus ko
miteto veiksmuose dalyvauja Bul
garijos, Čekoslovakijos, Jugosla
vijos, Lenkijos ir Vengrijos ko
munistų partijos. E.

‘ KALĖDŲ ŠVENČIŲ PROGA 
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Lietuvos Generalinis Konsulas Kanadai ir 

H. Žmuidzinienė

ATLYGINIMAI NUKENTĖJUSIEMS 
VOKIETIJOJE

rūšies turtą ir kaip bus atlygina
ma.

Pagal JAV 1962 m. “War Dam
age Law”, jei sunaikinimo metu 
turtas Vokietijoje priklausė Ame
rikos piliečiui, tai jis gali reika
lauti atlyginimo. Kaikuriais atve
jais gali reikalauti ir jų įpėdiniai. 
Tai nustato speciali komisija Va
šingtone. Prašymams paduoti, 
terminas — 1965 m. sausio 15 d. 
Kartu reikia įteikti įrodomuosius 
dokumentus.

Smulkesnių informacijų teirau
tis pas LB Socialinio Klubo val
dybos reikalų vedėją A. Čepulį, 
3548 So. Emerald Ave., Chicago, 
Ill. 60609, USA. Prašoma kartu 
pridėti klubui nario mokestį $1 
ir sau adresuotą voką su pašto 
ženklu (iš užsienio — pašto kupo
ną).'

Socialinio Klubo valdyba Čika
goje praneša, kad paskelbtos nau
jos informacijos iš V. Vokietijos 
apie atlyginimus nukentėjusiems 
karo metu. Repatriantai, tarnavę 
vokiečių kariuomenėje ir netekę 
ten sveikatos (arba jų įpėdiniai), 
gali ir dabar reikalauti atlygini
mo iš V. Vokietijos vyriausybės 
pagal “Lastenausgleichsgesetz” ir 
kitus įstatymus. V. Vokietijos 
įstaigos šiuo atveju skirsto: į Vo
kietijos piliečius, vokiškos kUmės 
asmenis, vokiškos sferos žmones 
ir pan. Nevokiečiai gali reika
lauti atlyginimo pagal “Rueck- 
ersttungsgesetz”. Juo galėtų pa
sinaudoti ir lietuviai, šiam įsta
tymui vykdyti taisyklės dar nė
ra paskelbtos. Jos ,atrodo, duos 
pakankamai laiko paduoti prašy
mus ir tiems, kurie praleido pir
mąjį terminą — 1959 m. balan
džio 1 d. Taip pat numatoma 
kompensacija už prarastą karo 
metu judomąjį turtą — “Haus- 
rat” (namų apyvokos daiktus) ir 
brangenybes. Taisyklės dar nėra 
paskelbtos, ir nežinia už kokios

Naujosios valstybės v. zalatorius

Burma irgi “stato socializmą”
“Socializmo statyba” vyksta ne 

vien tik už “geležinės uždangos”, 
bet kaikur ir šiapus, štai Burmo- 
je, nuo 1962 m. karinis diktato
rius gen. Ne Vinas su savo “re
voliucine taryba” ir “Burmos so
cialinės programos partija” taip 
pat bando įgyvendinti marksisti
nę utopiją.

Tame pietryčių Azijos krašte 
visos įmonės yra arba valstybės, 
arba kooperatyvų žinioje. Pernai 
buvo suvalstybinti bankai, o nuo 
sekančių metų visa ryžių preky
ba — svarbiausias krašto produk
tas — pereis į vyriausybes kont
rolę.

Kaip ir už “geležinės uždan
gos”, taipūr Burmoje Marksą ge
ruoju retas kas nori sekti, todėl 
valdžia turi naudoti prievartą. 
Pirmas jos žingsnis, aišku, buvo 
uždaryti į kalėjimą opozicinės 
“Antifašistinės liaudies laisvės 
lygos” vadą U Nu. Pastarasis iš
buvo Burmos premjeru beveik 
du trečdalius Burmos nepriklau
somybės laikotarpio ir jau buvo 
pakreipęs šią šalį daug žadančia 
visų žmonių gerovės linkme.

Bet ne vien tik U Nu sėdi ka
lėjime. Burmos vyriausybės pa
tarėjas nuo 1953 iki 1958 m. L. 
Valinskis mano, jog visa Burma 
šiandien yra vienas didelis kalė
jimas: “Primityvus ir despotinis 
totalitarinis - militarinis socializ
mas slegia vis daugiau ir daugiau 
kiekvieną valstybės gyvenimo ir 
ūkio sritį”. Jo išvada: Ne Vino 
Burma eina neišvengiamai tam
sios, galbūt kruvinos, bet tikrai 
tragiškos krizės link”.

Socializmas prievarta
Ne Vinas neseniai pareiškė, 

kad revoliucinė taryba ir toliau 
mano, .jog socializmas negali bū
ti įgyvendintas parlamentiniais 
metodais. Nenuostabu tad, kad 
“Jungtinė darbininkų partija” 
(komunistai) norėjo Ne Viną iš
naudoti tarptautiniams komuniz
mo tikslams. Tačiau Ne Vinas 
pavojų savo a meninei diktatū
rai greitai pajuto ir nemaža kai
riųjų pernai suėmė. Jis taip jpat 
jėga numalšino maištaujančius 
kairiuosius studentus Rangūne, 
Mulmene ir Mandalajuje.

Be asmeninių nusiteikimų, Ne 
Viną nuo komunistų dar skiria 
labai griežtas tautinis nusistaty
mas, ir jis nelabai nori įsivelti į 
internacionalinį Maskvos ir Pe
king© voratinklį.

Tokia jau pasaulio padėtis 
šiandien, kad tokie kaip Ne Vi
nas gali spjaudyti į akis vieniems 
ir įkąsti į pagalbai ištiestą ranką 
kitų, nenustodamas tų užgautųjų 
paramos. Pirmiausia, gen. Ne Vi; 
nas pasinaudojo Kolombo planii 
pietų Azijai paremti, kuriam pi
nigus aukojo turtingosios anglo
saksų valstybės, tarp jų ir Kana

Bonna. — V. Vokietijos vyriau
sybė apsirūpino teismo įsakymu 
suimti Adolfą Hitlerį, jeigu jis 
netikėtai pasirodytų. ’ Jei gyvas, 
jis dabar būtų 75 m.

da. Iš JAV Burma gavo milijar
dą kijatų (5 k. lygūs 1 dol.). V. 
Vokietija Burmai paskyrė 42 mil. 
kijatų, o ir Japonija neatsiliko 
savo reparacijomis, atsiteisdama 
už okupaciją karo metu.

Remia Burmą ir komunistiniai 
kraštai, kuriems patiems paramos 
reikia. Raudonoji Kinija' davė 
400 mil. kijatų paskolą be pro
centų. Rusai suteikė ilgalaikę 
paskolą nusausinimo užtvankai 
pastatyti centrinėje Burmoje ir 
taip pat apmokė techninį perso
nalą. čekai siuntė žemės ūkio ma
šinas ir traktorius. Rumunai eks
portavo įrengimus Burmos naf
tos pramonei ir apmokė naftos 
specialistus.

Turtai ir religija
Burma yra turtingas kraštas, 

ypač žemės ūkyje. Ten Iravadžio 
upės slėnyje žemdirbiai užaugina 
daugiau kaip 7 mil. tonų ryžių 
per metus. Palyginimui — Japo
nija užaugina 16 mil. tonų, bet' 
Japonijoje gyvena 100 mil. žmo
nių, o Burmoje tik 20 mil. Be 
ryžių, čia dar gerai auga kaučuk- 
medis, sezamas, kurio grūdeliai 
naudojami valgomai alyvai, taba
kas, žemės riešutai, medvilnė ir 
cukrinės nendrės.

Turtinga Burma ir žemės tur
tais. čia randama ne tik rubinų, 
safyrų, aukso ir sidabro, bet taip 
pat iškasama ir cinko, švino ir 
cino. Burma aprūpina didelę pa
saulio dalį volframu. Tai retas 
metalas, plačiai vartojamas elek
trinių ir elektroninių lempų vie- 
lytėnis.

Kraštas, kuris yra beveik du 
kartus didesnis už Prancūziją, nė
ra pertankiai apgyventas. Žmo
nių dauguma išpažįsta budizmą, 
su kuriuo skaitosi ir diktatorius 
Ne Vinas.

Burmiečiai yra mongolų rasės 
žmonės, kurie į šią Indokinijos 
dalį atsikraustė IX amžiuje iš Ti
beto. 13 š. pabaigoje juos užka
riavo kublai — Chano ordos. 16 
š. pradėjo iškilti nepriklausomi 
Burmos kunigaikščiai, kurie se
kančiame šimtmetyje susivienijo.

Į anglų įtakos sferą burmie
čiai pateko palaipsniui per “Ang
lu Rytų Indijos bendrovę”, kuri 
pirmuosius savo postus ten įstei
gė 1824 m. Anglai Burmą valdė 
per Indiją iki 1947 m., kai bur- 
miečiams buvo suteikta nepri
klausomybė.

Krašto sostinė ir kultūrinis bei 
religinis centras yra Rangūnas 
su 800.00 gyv., garsus savo auk
sine pagoda, kurioje yra Budos 
ir jo pirmatakų relikvijos. Kitas t 
žymus miestas yra Mandalajus ‘ 
su 200.00 gyv., kurį anglų poetas 
R. Kiplingas apdainavo viename 
savo eilėraštyje. Nemaža svarbos 
turi ir Mulmeno uostas Salvyno 
unės žiotyse su daugiau kaip 
100.000 gyventojų.

SAVO MIELIEMS KLIJENTAMS LINKI 

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ IR LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ

137 Roncesvalles Avė. Tel. 537-1442 
Atidaryta nuo 10 vai. ryto iki 10 vaL vak.

2448 Danforth Ave. Tel. OX. M444 
Atidaryta nuo 9 vai. ryto iki 9 vai. vak.

SVEIKATOS KLINIKA - Health Clinic
t *

Medicininis ir pooperacinis gydymas
Vienintelė valdžios recistrnota natūralaus gydymo lietuviška klinika, 
įvairūs spinduliai, elektriniai ir fiziniai ranku masažai; spindulinės ir 

garą vonios. Gydomieji judesiai ir psichologinė terapija.

460 Roncesvalles Avė., Toronto Tel. LE 3*8008
B. Naujalis, PsD.RJW.N.Pt.

PsD.RJW.N.Pt
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(Atkelta iš l psL)
imta laikyti pačia dvasia. Dešim
tys pranašų dabar įžiebia naujas 
šviesas su savitom idėjom, bet be 
jokio pasiaukojimo, nes tai reikš
tų genijaus autonomijos bei sa
varankiškumo įžeidimą, štai dėl- 
ko per tokį ilgą laiką mes netu
rėjome jokio ryšio su dvasiniu 
pasauliu, kuris būtų mus, bent 
kiek nustebinęs. Jau neatvyksta 
pas mus pasiuntiniai su džiaugs
mingomis naujienomis, giedoda
mi maldingas giesmes. O jeigu to
kios giesmės garsas ir buvo kur 
nors pasklidęs, tai jis buvo lai
komas iliuzija arba buvo atkly
dęs iš skausmingų kentėjimų, ky
lančių iš mūsų sergančios sielos 
gelmių.

Garbinimas, suvokimas ir skel
bimas yra žymės, išreiškiančios 
dvasios gyvenimą. Garbinimas 
paruošia sielą suvokimui, kai tik 
ji išsilaisvina iš įtampos ir paša
lina kliūtis. Kartą įgyta patirtis

praturtina sielą, patenkindama 
jos vidinius reikalavimus ir troš-

binimo ir Jo nuoširdaus teigimo; 
o tada mumyse atsiras prasmin
gų bei vertingų žodžių. Tada vėl 
atsivers mūsų regėjimas, ir 
įžvelgsime paslaptis. Dvasinis gy
venimas taps reikšmingu ir pa
keis tą tuščią paradavimą, kuris 
šiais laikais turi tiek daug įtakos.

Piemenys

Tai savotiški simboliai. Kad 
jiem buvo lemta būti piemenimis, 
visiškai nesvarbu. Jie lygiai galė
jo būti ūkininkai ar bastūnai, 
nakvoją po atviru dangum. Jie 
turėjo būti žmonės, kurie pajėgia 
pergyventi nuostabius reiškinius. 
Abejoju, ar jie galėtų būti mūsų 
mechanistinio amžiaus padarai 
Jie turėjo būti žmonės, kurių šir
dyse dar ruseno senų pažadų at-

Iliustracijos dail. Vikt. Bričkaus

Įmantriausius raštus, prabangiausias gėles 
išrašė ryto šaltis ant lango stiklų. O pro šerkšno 
properšas buvo matyti, koks šauniai saulėtas 
rytas pasitaikino Kalėdoms.

Klebonas Christian Donalitius, vietinių bau
džiauninkų šaukiamas Donelaičiu, supdamasis 
į voverės kailio apsiaustą, nustebęs žiūrėjo i sa
vo darbo barometrą. Tai buvo nesudėtingas 
prietaisėlis, atremtas Į sieną ant lentynos prie 
puošniom, ledinėm gėlėm žaižaruojančio lango. 
Dubenėlis su gyvsidabriu ir stačias stiklinis 
vamzdelis. Prie vamzdelio siaura medinė lente
lė su Įrašais. Pilkšvas gyvsidabrio stulpelis ilsė
josi ties Įrašu: dargana.

— Vei tu, gaidau, gaidau, — sušvokštė nepa
tenkintas senis. — Saulė danguj kaip Dievo akis, 
o barometras ant darganos užsnūdo.

Jis pabarbeno pirštu i vamzdelį. Barometras 
nepakeitė parodymo.

Donelaitis neturėjo laiko ilgėliau užtrukti su 
neklusniu barometru, kuri jis pats pasidirbdino, 
kaip ir termometrus, kabančius klebonijos kam
bariuose. Termometrais galima buvo pasitikėti, 
— jie neklaidino, o šitas šelmis apsimelavo. Kas 
patikės atslenkančia dargana, kai saulė ir šal
tis ženklina giedrą. Barometrui dargana galvoj, 
kaip kokiam būrui nenaudėliui šventės paryčiu 
paliekant karčiamą. • •

Kai klebonas buvo beeinąs rytinių pamaldų 
bažnyčion, jo minty glūdėjo būsimo pamokslo 
žodžiai. Mažytė paralelė tarp giedros ir darga
nos pranašysčių ataidėjo jo minty. Kai saulė 
danguj, apie darganą negalvojama. O daug dar
ganos gyvenime. Jis pats tai mėgsta Įrėžti met
rikų knygose greta formalių Įrašų, kad ir tolimi 
Įpėdiniai žinotų. Tik vakar jis Įrašė: Ruhig, amt- 
monas, skundėsi kad Donalitius savo pamokslais

būrus valdo ir tuo vyriausybės urdeliams ken
kia...

Sustojęs ant slenksčio, smagiai kvėpuodamas 
gaivų žiemos ryto kvapsnį, Donelaitis žiūrėjo į 
bažnyčią, kurią kadaise jis pastatė ir gėrėjosi 
šerkšno dekoracija. Atrodė jam, kad ta maža 
bažnytėlė su neaugštu bokšteliu, kylančiu stogo 
perskyroje, pastatyta ne ant kalvelės, bet ant 
tiršto, baltų balčiausio debesies, nukritusio nak
tį nuo dangaus klebonijos kiemo vidury. Ir tie* 
vaismedžiai, kuriuos kadaise jis pasodino ir iš
ugdė betriūsdamas prie jų ilgus metus, atrodė 
nebe vaisinis, nuogas, pilkas, akiai graudus žie
mos metų sodas, net įmantrus deimantinis vai
nikas aplink debesį. Taip žėri, taip spinksi šerkš
nas, apnešęs medžių šakas.

Per giloką ir purų šviežią sniegą jau buvo 
nutremptas takas bažnyčios link. Žmonės, susi
supę i savo pilkšvus, būriškus parėdus, moterys 
su kykais ant galvų, vyrai su augštom skrybė
lėm, pavieniui ar būreliais prorečiais šlepseno 
bažnyčion. Jų veidai buvo maloniai rusvi nuo 
šalčio, o kvėpavimas garavo. Jie mynė sniegą 
įsinėrę į vyžas. Pintų vyžų padų pėdsakai buvo 
matyti tako pakrašty, kur sniegas nebuvo įmin
tas iki kietumo.

Donelaitis pažino juos visus. Jis žinojo visą 
jų skurdų gyvenimą ir visas jų kuklias prigim
tis. Vienumoje, savo kambario tyloje, peržvelg
davo tuos žmones savo rašte, kurį jis rašė, lyg 
paklusdamas nenuvaržomam polinkiui užrašyti 
gyvenimo daugiau nei leidžia bažnyčios metri-

įmantrus deimantinis vai-

Pirmųjų Kalėdų žmones
minimas; žmonės, kurių gyveni
mo horizontai dar nebuvo susiau
rėję ir nujautimo ugnelė bei ap
skritai dvasinis pastabumas dar 
nebuvo išblėsę; žmonės, kurie 
yra dar atviri tikėjimui į stebuk
lus ir priėmimui faktų, kokie jie 
yra, nors jų matematinės kalku
liacijos ir patirties duomenys ro
dė priešingai, šitų žmonių gyve
nimo paslaptis glūdi jų kuklios 
širdies grynume, jų sielos gyvas
tingume, ju nusiteikime paklusti 
šaukimui. Jie gyveno viltimi, il
gėjosi išsipildymo pažadų, ku
riuos nešiojo savo širdyje ir ti
kėjo.

Toks yra jų liudijimas ir toks 
jų teismo mastas mums, šitokio 
tipo žmonės, kaip tie paprasti pie
menys, jau nebeegzistuoja. Aš čia 
nekalbu apie šių žmonių profesi
nį pasirengimą ir jų pareigų at
likimą, bet apie jų charakterį, tą

nuostabų dvasios atvirumą ste
buklams ir natūralų atsiskleidi
mą vidaus balsui, kurio garsas 
viską nustelbia. Nuostabiai jaut
rus jų pasitikėjimas, kuris net 
didžius įvykius nujaučia, kyla iš 
Dievo pažadų ir jų ilgesio. Tokie 
žmonės jau nugrimzdo praeitin.

Pasaulis yra pilnas stebuklu ir

žmonių dvasinės 
kusios 
nėr savo 
syviau reikštųsi žmonijos gyveni
me, jeigu tik mūsų širdys būtų 
jautresnės. Dėlto ir šį piemenų 
liudijimą mums yra taip sunku 
priimti. Ak, kaip nelengva tikėti, 
kad pilnai pergyvenamo tikėjimo 
žmogus jau neegzistuoja. Jei mes 
galėtume šį tikėjimą atgaivinti 
visoje pilnatvėje, pasikeistų visas 
pasaulis.

akys yra nele
galios. Dievas 

liūs daug inten-

Išminčiai

kų knygos. Jis rašė pats sau apie tai, ką jis mato ir 
ką mano. Jis rašė apie aplinką, guodėsi gamta, 
kuri jį supo, apie paukščius giesmininkus, ku
riuos jis mėgo, apie gerus ir palaidūnus būrus, 
su kuriais jis gyveno.

Jam tereikėjo tik akimirkai sustoti ties šlep
sinčiais bažnyčion būrais, ir jis matė tarp jų tuos, 
kurių vaizdus išsikviesdavo savo kambary, palin
kęs ties smulkiu, smailiu braižu prirašytais pus
lapiais.

Lvg Homeras savo dievus ir dievaičius, Do- 
nalitius savo Tolminkiemio būrus jungė savo raš- 
tan, sagstė juos hiperbolėmis, būdo bruožais,, 
lyg antrą, papildomą gyvenimą, ir visus 
jų nutikimus gyveno kartu. Dabar jam buvo ne
lauktai miela matyti visą jo rašto veikėjų vilksti
nę, kiūtinančią sniego taku Į rytines kalėdines 
pamaldas.

— Vai, jūs mėšluoti šelmiai, varnienos ėdi
kai, nabagėliai vyžoti, — šmėkštelėjo jam min
ty, — o juk savi man, o ne tie pilvoti išputėliai, 
išvėpėliai ponpalaikiai.

Viena iš jo raštų eilučių, kuria jis neperse
niai papildė savo kūrybą, ataidėjo jo atminty. 
Jis ją pakartojo lūpomis, nes ji buvo jam miela ir 
šildanti: Ak, mano kaimynėliai! Ak, širdingi bro
leliai!
> -Maloninga mintis perskrodė seno klebono 
galvą. Vakar, betrūsdamas prie savo paiko ba
rometro ir galvodamas nejučiomis apie Kalėdų 
pamokslą, jis nusistatė būti rūstus. Kalėdų pro
ga jų sueis daug, ir tai bus palanki proga pa
garsinti seniai jam knietinčius priekaištus. Iš sa
vo rašto jis jau pasiėmė puslapi, kur turės at
skambėti dviejų kartų priešprieša: dori pamal
dieji ir šelmiai palaidūnai.

“Tėvai mūs seni, pirm to neturėdami šiuilių 
Rodos, nei pybelių nei katgizmų dar nepažino, 
Jie tikt iš galvos šventus mokinosi mokslus, 
O štai, tikt daugiausu garbėj laikydavo Dievą 
Ir šventom dienom bažnyčion bėgdavo greitai. 
Ogi dabar, želėk Dieve! tik gėda žiūrėti, 
"Kad lietuvininkai, prancūziškai pasirėdę, 
Į bažnyčią vos išgirst ką kyšteria galvas, 
O paskui tuoj žaist ir šokt Į karčiamą bėga ..

Kalėdų rytas buvo toks pakiliai skaistus, 
šerkšnas toks žvitriai deimantinis, baltoji baž
nytėlė ant sniego kalvos, kaip ant debesies, ir 
būrai taip nuolankiai nužemintai mina vyžomis 
sniegą, kad maloningoji atlaidos mintis, kaip 
Dievo ranka, palietė kleboną. Jis pažiūrėjo Į 
žmones kaip gailintysis tėvas Į bergždžiai klys
tančius vaikus. Jo siela tapo pilna šviesos. Jis 
panoro, kad tos šviesos trupinėliai nubirtų Į bū
rų dvasią. Kas gali būti ŠĮ rytą didesnis už nuo
lankumą? Niekas. Kas gali būti ŠĮ rytą svarbes
nis už žodi apie nuolankumą ir džiaugsmą dėl 
savo kuklumo? Niekas.

Donelaitis grįžo nuo slenksčio, prie kurio jis 
buvo sustojęs tai palaimingai taikos atradimo 
akimirkai ir savo kambaryje, iš savo rašto są
siuvinio, pasirinko vieną puslapi, kuris dabar 
jam atrodė didžiai reikšmingas paskelbti žmo
nėms.

Tą švytintį šventės rytą Donelaitis nepasakė 
būrams priekaištingo pamokslo. Stambus, kiek 
sukumpęs, plačių pečių, labai tirštų, aids užgu
lančių antakių senas klebonas perskaitė pirmie
siems savo kukliems, naiviems jo rašto klausy
tojams:

“Ant žiemos nasrai jau vėl rūstaudami grįžta, 
Ir šiaurys pasišiaušęs vėl mus atliekia’ gandint. 
Vei! Kaip ant ežerų visur langai pasidaro, 
Lygiai kaip, antai, stikliorius Įdeda stiklą... 
Bet be Tavęs tu, dangiškas mūsų tėtuti, 
Ką mums mačys priprovos, ką mūsų triušeliai? 
Vislab bus niekai, ka veiksim argi pradėsim, 
Kad žegnojanti rankelė tavo negelbės.
Tu mus išlaikei per visą prašokusį metą,-
Tu dar ir toliau mus išlaikyti galėsi...”

Atliepiui į savo žodžius jis regėjo būrų akis, 
kur matė taiką ir pamaldumą ir jis tikrai žino
jo, kad Dievo ranka tą rytą palietė jo ir jo para
pijiečių dvasią...

Tą dieną iš atvažiavusio jo atlankyti kito kai
mo kunigužio Donelaitis patyrė, kad jo nemėgs
tantis amtmonas, pavydįs jam jo įtakos žmo
nėms, Herr Ruhig, įtraukė bažnyčios žemes į pa
dalinamą bendrų ganyklų plotą. Tai reiškė pa
vojų netekti jo užveistų, mylimų sodų.

Donelaitis pakvietė svečią prie savo darbo 
barometro, kuris atkakliai teberodė darganą sau
lėtos dienos popietę ir tarė:

— Mano darbas yr šulnus darbas — taikos 
dienoj pranašauja provą.

Paskui maldingai sudėjo delnus ir pridūrė: 
— Tu mus išlaikei per visą prašokusį metą, 
Tu dar ir toliaus mus išlaikyti galėsi.

Ar jie buvo tikri karaliai, ar 
provincijų didikai, o gal tik iš
mintingi astronomai — visai ne
svarbu. Jų širdys buvo pilnos iš
minties ir savo tautos troškimų. 
Tai mums labiausiai rūpi.

Tik tokio nusiteikimo žmonės 
galėjo ryžtis šiai kelionei. Su sa
vimi jie nešė savo tautos ilgesį 
į išsipildymo vietą. Jie keliavo 
per dykumas, karalių rūmus, bib
liotekas, kunigų tarybų sales ir 
pagaliau sustojo prie prakartėlės 
varganame tvarte.

Čia ir vėl mes susitinkame su 
savitu žmonių tipu. Išminčių dva
sinis atsiskleidimas yra panašus 
į piemenų. Jie yra vyrai su atvi
romis akimis, kurios žvelgia į 
reiškinius iki pat gelmių. Dar 
daugiau — jie buvo išalkę žino
jimo. Aš dabar suprantu, ką visa 
tai reiškia. Jie sugebėjo tiksliai 
nustatyti savo išvykimo laiką ir 
leidosi į pavojus, keliaudami iki 
žemės pakraščių, jieškodami žino
jimo. Jie sekė žvaigždę, kaip išti
kimą savo žygio palydovę, klau
sydami vidinio balso, kuris sa
vaime niekad negalėtų būti iš
girstas, bet dėl jų didelio troški
mo patirti ir nuolatinio budėjimo 
jis buvo jų kelrodžiu. Jie tikėjo 
į šį balsą daugiau nei Į apčiuo
piamą mirtingo gyvenimo tikro
vę.

Šitokių žmonių ryžtas yra didis 
— karališkas. Jie gali ištverti 
kiekvienoje situacijoje, net jei
gu ir tektų dėlto daug kentėti. 
Neabejotinas įsitikinimas savo

blogiu. Blogiu jie buvo tapę jau 
ir Kristaus gimimo laikais, nes 
nei didikų rūmai, nei kiti puošnūs 
namai nebuvo skirti Viešpačiui 
priglausti. Dideli turtai gali ir tu
ri būti palaima. Bet taip nėra, nes 
jų savininkai dažniausiai kenčia 
didelę baimę dėl neteisėto jų įsi
gijimo. Kaip seniau, taip ir da
bar, Viešpaties žodis turtuolių at
žvilgiu yra žinomas.

Ryšium su tuo buvo padaryta 
nemaža skubių sprendimų, ku
riais rėmėsi nepagrįstos pažiūros: 
marksistinis socializmas, priva
čios nuosavybės pasmerkimas ir 
pan. šiuo klausimu mums tenka 
laikytis vidurio kelio.

Turtingumo, neužpelnytų paja
mų ir kitos neišspręstos šocial- 
ekonominės problemos yra mūsų 
laikų tema. Blogybės, kurios bu
vo keliamos XIX š. materialisti
nės bendruomenės buvo nuspal
vintos egoizmu, gudravimu ir pa
sipiktinimu. Trūko pačių augš- 
čiausių idealų ir dvasinės laiky
senos pėdsakų, pagrįstų dieviš
kos prigimties pradu. Taigi, vi
sai nenuostabu, kad anuometinio 
žmogaus dvasinis mechanizmas 
surūdijo ir praktiškai tapo -be
verčiu. Dėlto tie, kurie yra apsi
rūpinę dideliais lobiais yra ne
randami anų pašvęstųjų būrelyje 
prie prakartėlės. Vieni neatvyko 
dėlto, kad jų turtai sunaikino jų 
dvasinę įžvalgą, kiti — deltoj 
kad materialiniai troškimai už
gožė visus kitus. Niekas neabejo
ja, kad kiekvienas žmogus turi 
teisę į gyvenvietę, kasdieninę 
duoną ir įstatyminę apsaugą. Tai 
pagrindiniai dalykai, kurie netu
rėtų būti dalinami, kaip kokia iš
malda.

Mokytieji

Vienas pirmųjų Kalėdų žmonių — Palestinos piemenėlis

Žmonės, kurie nebuvo 

ties prakartėlę

mo paslaptis. Tai yra jų paliki
mas ir ištarmė mums.'

Bet kodėl taip mažai kas mato 
žvaigždę? Tik todėl, kad mažai 
kas į ją žiūri. Žmonės dažnai ryž
tasi atlikti darbus, bet dar daž
niau pervėlai juos pradeda.

Kristaus gimimo metu pasaulis 
jau buvo tvirtai susiorganizavęs 
per ištisą tūkstantį metų. Viskas 
buvo gerai sutvarkyta ir dalykai 
diena iš dienos dar vis gerėjo, 
šiais laikais — apie tai mes esa
me nekartą kalbėję — mūsų pa
sitenkinimas vidutiniškumu yra 
tapęs banalia tiesa, kuri mus ver
čia iškelti keletą klausimų. De
ja, mes dar esame painioje, suriz
gusioje ir nusivylimo pilnoje būk
lėje. Mes dar nesame pasiekę to
kio nusiteikimo, kuris verste 
verstų kelti šiuos klausimus, 
žvaigždė, kuri galėtų nušviesti 
mūsų sąmonę, yra dar nematoma 
mūsų pusiau praviroms akims.

Net ir tie, kurių ten nėra, gali 
mums daug ką pasakyti bei pri
minti, kad suprastume, kas to
lina mus nuo Dievo. Pagaliau 
mes, kaip žmonijos tęsinys, šian
dien taip pat nesame prakartėlės 
artumoje. Visdėlto mūsų visų 
jausmai dar vis tebeprimena, jog 
mums reikia gyventi prakartėlės 
artumoje.

Nebuvusių tarpe yra galingieji, 
turtuoliai ir mokytieji sinagogų 
vadovai, tai yra įsteigtosios baž
nyčios galvos.

Galingieji

Nei Romos prokuratorius, nei 
žinomieji tautiniai valdovai ne
pasirodė prie prakartėlės gauti 
savo valdžios pripažinimo. O val
džia juk įgyja visuotinumo žymę 
tik tuomet, kai ji yra atsirėmusi 
į Dievą. Anie žmonės valdžią vyk
dė savo nuožiūra bei ją naudojo 
savo tikslams. Valdžios paslaptis 
buvo jų rankose. Tie, kurie turi 
valdžią/ turi ir neabejotiną pa
reigą bei galimybę tarnauti kaip 
Dievo pasiuntiniai. Prancūzai, ku
rie už mus yra realesni, turi du 
skirtingus žodžius: force — jė
ga irpuissance — galia. Ga
lia turi vidinės jėgos atspalvį, o 
jėga, kaip tokia, ir kaip visų prie
vartos priemonių visuma, pateku
si į arongantiško totalistinio au-

toritėto rankas, tampa griaunanti 
ir sunaikinanti netik jos savinin
ką, bet ir tuos, prieš kuriuos ji 
yra panaudojama. Tironas, įgijęs 
tokią valdžią, netenka betkokio 
jautrumo. Jis smerkia visa, kas 
tik neįtelpa į jo siauros vaizduo
tės galimybių rėmą. Kadangi ne
buvo jokio paragrafo Jeruzalės 
įstatymuose, liečiančio Kūdikio 
gimimą Betlėjuje, kilo sąmyšis 
ir baimė, vertųsi griebtis kardo.

Ar galima paneigti šį liudijimą 
bei ištarmę mūsų dienomis? Va
karų pasaulyje jėgos istorija yra 
ilga ir negailestinga. Joje nėra 
vietos rtevo garbei, kuri nėra nei 
apsaugota, nei respektuojama. Di
dieji yra susirūpinę tik savo nuo
savu kailiu ir leidžia dienas siek
ini dar geresnės padėties. Iš to 
išplaukiančios pasekmės yra la
bai aiškios: baimė tapo pagrin
diniu gyvenimo aspektu.

Tai sakau ne dvasinio pakriki
mo. įtakoje, ne. Jėga turi atgauti 
savo teisingą sampratą, save sie
jančią su amžinuoju tikslu ir tik
rąja paskirtimi. Priešingu atveju 
ji sukels pasipriešinimą ir kova 
už būvį niekad nesibaigs. Žmo
gus, kaip kūrinys, privalo pa
klusti savo dvasiniam balsui, va
dovautis sąžine ir savo santykiu 
su Dievu.

Turtingieji

nėraTurėti didelius turtus 
smerktina. Bet kai turtai žmogų 
apiplėšia, atima iš jo laisvę ir 
padaro jį vergu, tada jie tampa

Kaip anksčiau, 
mokslas ir malda 
bendro. Mokslas 
savo didybe ir turi savo labai 
augštą nuomonę apie pasaulio 
reikalų aiškinimą. Ir kai tik pa
saulis pasuka nauja kryptimi, ku
ri dar nėra aptarta knygose, ja 
tuoj pat imama netikėti.

O visdėlto Vakarų pasaulio 
mąstymas yra nepagrįstai išdi
dus dėlei savo “subrendimo” pas
kutiniame šimtmetyje. Jis laiko 
save pilnai subrendusiu ir sava
rankišku. Iš kitos gi pusės, jis 
yra įstrigęs savo paties įstatymų 
varžtuose ir nebegali, kaip ere
lis, ištiesti sparnų ir pasižvalgy
ti, kas darosi anapus plačiųjų ho
rizontų. Jis tapo paprastu žemiš
ko gyvenimo priedu, aklu ir at
bukusiu didžiosios tiesos aspek
tams. Bet žmogaus prigimtis yra 
taip sutvarkyta, jog ji ir labiau
siai nualintoj ir apakinto j būk
lėj nori pamėgdžioti Dievą ir įsi
tvirtinti neva ant dieviško pasto
vio.

Ne. mokytojų ištikro nėra anų 
pamaldžių sielų tarpe, suklupu
sių aplink prakartėlę. Tai žmo
nių tipai, apie kuriuos Kūdikis, 
vėliau tapęs suaugusiu vyru, kal
bėjo su gailesčiu: Vargas jiems... 
Bet jie ir tada nesuprato. Rytų 
išminčiai, kurių nuojauta kilo iŠ 
širdies, žinojo kur eina ir kokio 
tikslo siekia. Jie buvo pajėgūs nu
silenkti bei garbinti.

Šių dienų mokytieji nenori bū
ti trukdomi* maldos. Jeigu jų min
tys ir pakryptų prakartėlės* link, 
tai jie ją nusagstytų ženklais, 
simboliais, propagandos šūkiais 
ir panašiai. Bet jie nepastebi vie
no paprasto dalyko, būtent, nesu
griaunamos tiesos, kurią Viešpats 
atnešė į žemę. Ir ištikrųjų, Vaka
rų pasaulio likimas yra susijęs su

(Nukelta j 8 psL) »

taip ir dabar 
mažai ką turi 
yra apsvaigęs

VISIEMS

ST. CATHARINES, WELLANDO,

NIAGARA FALLS IR PORT COLBORNE

LIETUVIAMS,

KURIE DALINASI

LIETUVIŠKOS BAŽNYČIOS IŠLAIKYMO

RŪPESČIAIS IR DARBAIS

LINKIME

Kalėdų

laimingų 1965 metų

Tėvas Benediktas Bagdonas, OFM 

vienuolyno viršininkas

Tėvas Barnabas Mikalauskas, OFM, 

klebonas



® PAVERGTOJE TEVfflEJE
KOJA SU BROKU
Radviliškietis V. Baleiša “Tiesoje” 

pasakoja, kaip jis Vilniuje pirko ba-

rėš nemėgino. Parsivežus batus namo, 
paaiškėjo, kad kairysis yra gerokai 
mažesnis ir į jį neįmanoma kojos įkiš
ti. Kadangi batai buvo siūti “Elnio” 
fabrike Šiauliuose, sekančią dieną 
nuvažiavo į fabriką. Vadovai ilgai stu
dijavo batus ir priėjo vieningos nuo
monės, kad, girdi, jo koja esanti su 
broku...

GRĄŽINTA KLAUSA
Rokiškio rajono kolchozininkas J. 

Izdūnis džiaugiasi atgauta klausa. Jis 
buvo kurčias 24 m. — beveik pusę 
savo gyvenimo. Karo metais jieškojo 
pagalbos pas prof. Juozą Zubkų, bet 
klausos nepavyko susigrąžinti. Pa
skaitęs spaudoje apie Šiaulių gydyto
jo Česlovo Jurevičiaus atliekamas su
dėtingas ausų operacijas, J. Izdūnis 
nuvažiavo į Šiaulius: “čia gydytojo 
č. Jurevičiaus buvau labai šiltai pri- 

; imtas ir paguldytas į ligoninę. Po 
penkių dienų tyrimo buvau paguldy
tas ant operacijos stalo. Ir kaip aš 
apsidžiaugiau, kai, dar gulėdamas 
ant operacijos stalo, išgirdau pirmuo
sius garsus. Dabar aš jaučiuosi ir gir
džiu labai gerai. Nuoširdžiai dėkoju 
už sugrąžintą man klausą.” Tokių 
operacijų minėtasis gydytojas yra at
likęs visą eilę. Jis pradeda garsėti 
kaip geriausias šios srities specialis
tas Lietuvoje.

RACIJA IR CIVILIZACIJA
Gyvendamas laisvame krašte niekas 

nesuka galvos, jeigu tenka pakeisti 
butą. Taip, atrodo, turėtų būti ir ko
munistiniame “rojuje”. V. Jakutis 
“Tiesos” puslapiuose, praleisdamas 
vardus, pasakoja, kaip jaunavedys iš 
privatininko namo kėlėsi pas uošvį. 
Iš to feljetono raudonojo biurokra
tizmo garbei sužinome, jog pirmiau
sia reikia eiti i miliciją išsiregistruo
tu Kai pristatai namų valdybos pa

žymėjimą, milicija siunčia { karinį 
komisariatą, kad ir ten užpildytume! 
išsiregistravimo lapelį. Paskui prasi
deda sudėtingesnė įsiregistravimo 
operacija namų valdyboje — užpil
dai blanką ir privalai įrodyti, kad 
uošvis yra tikrai uošvis. Pakiši pasą, 
kuriame yra metrikacijos biuro įra
šas, kad esi sutuoktas su tokia ir to
kia, bet valdyba nenori tikėti — ji 
reikalauja sutuoktuvių liudijimo. Kai 
grįžti su liudijimu, žmonos, uošvio ir 
savo pasais, valdyba užsimano darbo
vietės pažymėjimo, bet jo, pasirodo, 
dar neužtenka, nes į valdybą reikia 
atsivesti ir uošvį. Po šios procedūros 
skubi į miliciją, tikėdamasis liepto 
galo biurokratizmo baloje, o čia pa
prašo įrodyti, kad uošvio butas tik
rai yra uošvio. Kai atgabeni buto or
deri uošvio parašu,, milicininkas 
paprašo uošvio paso, kad galėtų pa
tikrinti parašų autentiškumą... Prie 
šio liūdnokai skambančio “feljetono” 
V. Jakutis prideda pastabą: “Vardų 
nereikia. Visa tai įvyko šiomis dieno
mis Vilniuje, Lenino rajono milici
jos skyriuje ir vienoje to pat rajono 
namų valdyboje. Bet nueikite į kitą 
rajoną ir kitą namų valdybą — ir ten 
jus pasitiks tomis pačiomis instrukci
jomis ir tais pačiais žvilgsniais ...”

KONGO ATGARSIAI
Viso pasaulio spaudoje nuskambė

jo paskutinieji įvykiai Stanleyville 
— kinietiškojo komunizmo sukursty
tų puslaukinių gaujų siautėjimas, mo
terų ir vaikų žudymas. Lietuvos spau
da, sekdama Maskvos liniją, nė žo
džiu neužsiminė apie baltuosius Įkai
tus, apie kruvinas puotas prie Lu- 
mumbos paminklo, kur buvo valgo
mos dar nespėjusių numirti asmenų 
išpjautos kūno dalys. Belgų parašiu
tininkams išgelbėjus nelaiminguo
sius, “Tiesa”, kalbėdama tik apie 
belgišką ir amerikietišką imperializ
mą, pasipuošė antraštėmis: “Grėsmė 
visos Afrikos saugumui”, “Atremti 
agresorius” ir pan. V. Kst.
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sutikimas Hamiltone

įvyks gruodžio 31 d., ketvirtadienį,
Queen's Banquet Centre salėje, 1069 Barton Street East

ten pat, kur buvo praeitais metais. Pradžia 7 vai. vak. — Pabaiga 1 vai. ryto

Šokiams gros Elio Beltrame Melody orkestras 
Staliukų rezervuoti nereikia — vietos užteks visiems 
Veiks įvairus bufetas, loterija ir kitos įvairenybės

• Programai paįvairinti pakviestas garsus visoje šiaurės Amerikoje
• magikas Mr. Scoty Lang, kuris parodys dar niekada nematytų
• magikos numerių.

Visi nuoširdžiai kviečiami dalyvauti ir linksmoje nuotaikoje sutikti naujuosius 1965 
metus. Bendruomenės valdyba

HAMILTON
linki visiems linksmų švenčių ir sėk
mingų bei laimingų N. Metų. Kartu 
prie šių linkėjimų jungiasi ir šias ei
lutes rašantis. J. D.

e LIETUVIAI PASAULYJE
J. A. Valstybės

KAZIMIERAS PRATAPAS, gyvenęs 
Bostone, mirė 1963 m.; paliko turto 
apie $40.000. Dabar paaiškėjo testa
mentinis velionies turto paskirstymas: 
Amerikos Lietuvių Tautinei Sandarai 
$3.000, Tėvynės Mylėtojų Dr-jai — 
$1.000, pusseserei M. Kairaitienei — 
$1.000. Jiems tos sumos jau išmokėtos. 
Savo brolėnui ir dukterėčiai, kurie 
gyvena pavergtoj Lietuvoj — po $1.- 
000 su pastaba, kad jei i>er 10 metų 
Lietuva nebus laisva ir šio palikimo 
nebus galima jiems išmokėti, tai tos 
sumos paliekamos prie bendro paliki
mo. Gi visą savo turtą velionis paliko 
pagalbai norintiems išeiti augštąjį 
mokslą lietuvių kilmės moksleiviams.

TĖV. DR. T. ŽIŪRAITIS, šiuo metu 
gyvenąs Vašingtone, D.C., darbuojasi 
vesdamas misijas, rekolekcijas, lanko
si su paskaitomis ir, kiek laikas lei
džia, gilinasi į savo pamėgtas filosofi
jos problemas, ypač į asmenybės ug
dymą.

KUN. DR. TITO NARBUTO sėkmin
gai pravestą atnaujinimą Šv. Kryžiaus 
bažnyčios Daytone, Ohio, plačiai apra
šė vietos laikraščiai — “Dayton Daily 
News” ir “Catholic Telegraph” įdėda
mi po kelias nuotraukas. Taip pat pa
žymėjo, kad ta parapija švenčia auksi
nį jubilėjų. ,

Ta proga išleistas puošnus sukaktu
vinis leidinys lietuvių ir anglų kalbo
mis, gausiai iliustruotas. Jame atspaus
ta Daytono liet, kolonijos istorija, ap
rašomas parapijos įsikūrimas ir toli
mesnis gyvavimas, draugijų veikla, 
netgi anglų kalba paduodamos su
glaustos žinios apie Lietuvą ir jos kan
čias okupacijoje.

PROF. DR. INŽ. J. ŠIMOLIUNAS 
susirgo ir nuo lapkričio 30 d. gydosi 
St. Mary’s ligoninėje, Racine, Wis.

A. J. KAULĖNAS, “Laisvosios Lie
tuvos” redaktorius, sunkiai serga. Jo 
adresas: 911 W. 32 Street, Chicago 8, 
HI., USA.

d., gausiai lietuviams dalyvaujant, pa
laidotas Westfriedhof kapinėse.

KUN. J. TAUTKEVIČIUS, ilgametis

nuo lapkričio 1 d. išvyko klebono pa
reigoms į vokiečių Walkertshofeno pa
rapiją Augsburgo vyskupijoje.

PLB KRAŠTO VALDYBOS žinio
mis, Vokietijoje Bendruomenei pri
klauso 3096 nariai. Tikrumoje lietuvių 
Vokietijoje turėtų būti apie 10.000.

Brazilija
ALDONA BURAGAITB prieš porą 

metų įstojo į seselių pranciškiecių 
vienuolyną. Postulantės bandymus at
liko Sao Joano de Boa Visita. Per tą 
laiką kartu pabaigė mokytojų semina
riją — Escola Normai. Noviciatą pra
dėjo Sto Andre vaikų mieste — Cida- 
de de Meninos. Ten ji atliekamu lai
ku padeda prižiūrėti vaikus. Dabar ji 
vadinasi seselė Marija Klara. Jos se
suo Ona, anksčiau įstojusi seselių sa
leziečių vienuolynan, dirba Sto Andre 
seselių saleziečių namuose ir yra tų 
namų vyriausia ekonomė.

Australija
MINDAUGAS MAURAGIS, gimęs 

1942 m. Vilniuje, baigė Sydney moky
tojų kolegiją; aktyvus skautas nuo 
1953 m.; šokių grupės nuolatinis daly
vis; dažnai parengimuose pasirodo ir 
kaip akordeonistas. Yra sporto klubo 
Kovas narys — žaidžia tinklinį, o 
1963-64 m. įeina į liet studentų s-gos 
skyr. valdybą. Šiuo metu Mindaugas 
dar studijuoja Sydney un-te matema
tiką.

VAIKŲ VASAROS STOVYKLA pra
sidės sausio 2 ir baigsis sausio 10 d.

Adelaidės un-te studijuoja net 34 
lietuviai studentai; šeši mokyt, semi
narijoj, 5 — technikos kolegijoj ir 
5 — meno mokykloj.

ŠIRDIES PRIEPUOLIU Melbourne 
lapkr. 19 d. mirė Jonas Veremčiukas, 
67 m. amžiaus, kilęs iš Kybartų.

NETOLI MELBOURNO kalnuose 
vyks jaunimo stovykla sausio 11-22 d.

SYDNĖJUJE MIRĖ Bronius Zab
lockis, 61 m. amžiaus, gimęs Šiauliuose 
ir tarnavęs viešojoj policijoj.

MELBOURNE gruodžio 26-31 įvyks 
Meno Dienos, kurių metu bus lietuvių 
dailininkų paroda, foto mėgėjų paro
da, dramos vakaras, sporto šventė, dai
nų šventė, literatūros vakaras, balius.

ADELAIDĖJE lapkričio 14 d. įvy
ko ateitininkų sendraugių suorganizuo
tas literatūros vakaras, kuriame pro
gramą išpildė Adelaidės meninės pa
jėgos. Z.

Japonija ' ■
V. J. PRANCKŪNAITĖ, Notre 

Dame kongregacijos sesuo iš Bostono 
JA V-bėse, jau kelinti metai dirba mi
sijose Okayama mieste, Japonijoj.

Paruošė Pr. Al.

MARIJOS N. PRASIDĖJIMO šven- 
tė iškilmingai paminėta gruodžio 13 
d. šv. Mišias atnašavo svečias iš St. 
Catharines T. B. Bagdonas, OFM, o 
pamokslą pasakė mons. dr. J. Tada- 
rauskas. Pamaldose su vėliavomis da
lyvavo katalikės moterys ir ateitinin
kai sendraugiai.

T. ir PR. ENSKAICIAI atšventė sa
vo 25 m. vedybinio gyvenimo sukaktį 
gruodžio 12 d. Šią staigmeną suruošė 
duktė p. Milda Trumpickienė ir p. T. 
Kalmantavičienė. Pobūvyje dalyvavo 
apie 40 asmenų. T. Enskaitienė yra 
aktyvi choro narė, o Pr. Enskaitis — 
skautų Nemuno tunto tuntininkas ir 
turi savo nuosavą spaustuvę “Rūta”. 
Sveikiname mielus sukaktuvininkus 
ir linkime sulaukti auksinio jubilė- 
jaus.

JAUNIMO NAUJŲ METŲ ŠOKIAI 
įvyks sausio 2 d., šeštadienį, par. sa
lėje. Ruošia moksleivių ateitininkų 
kuopa ir kviečia visą kolonijos 
nimą, gimnazijas lankančius ir 
dentus, gausiai dalyvauti. Taip 
kviečia ir Toronto moksleivius,
kiams gros orkestras. Laikas: nuo 7 
iki 11 vai. įėjimas 50 et.
JAUNUČIŲ, JAUNESNIŲJŲ ir VYK 

MOKSLEIVIŲ ateitininkų bendras ka
lėdinis susirinkimas — sausio 3 d., 
sekmadienį, 3 v. p.p. par. salėje.JT.

GAUTAS LAIŠKAS IŠ LIETUVOS 
Onai Vėgertaitei 18 Victoria Ave. S. 
Siuntėjas — Ona Vėgertienė, Šakių 
raj., Valančiūnų past., Trakų km. At
siimti „Tž“ administracijoj.

BANKELIS “TALKA” 1964 m. lap
kričio mėnesį užbaigė pasiekdamas 
$ 783,542.23 balansą. Narių Šerai su
darė $ 599,624.97, depozitai — $ 132,- 
834.31. Kasoje banke buvo $ 56,852.- 
01. Asmeninių paskolų buvo išduota 
$ 302,629.50 ir pirmųjų mortgičių — 
$ 315,170.92. Iš viso nariams yra išsko- 
linta $ 617,800.42.

Per lapkričio mėn. įstojo naujų 
narių 19, išstojo 7, iš viso narių turi
ma 800. Kredito komitetas leido iš
duoti naujų paskolų per lapkričio 
mėn. 11-kai narių $ 21.576.00. Na
rių — depozitorių dabar turima 198 ir 
skolininkų 273. Lapkričio mėn. įsto
jo gražus būrys naujų narių; kviečia
mi dar neprisidėję, nes visai nedaug 
liko iki $ 800.000 balanso. Prašomi 
ypač prirašyti savo vaikus bankelio 
nariais, iš tiek daug mūsų kolonijoje 
augančio jaunimo vos tik ketvirta 
dalis yra taupanti lietuviškam ban
kelyje. Pastarųjų kelių mėnesių lai
kotarpyje žymiai padidėjo vaikų įra
šymas nariais — vien tik praeitame 
mėnesyje iš 19 naujai įstojusių narių 
yra 4 vaikai.

Dalis mūsų narių yra vis dar ne
aktyvūs — įnešę po keletą ar ke- 
lioliką dolerių nedaro jokios apy
vartos. Tik visų narių aktyvumas ir 
nuolatinis naudojimasis bankelio pa
tarnavimais augina ir plečia mūsų 
ekonominę įstaigą. Tad kviečiami ir 
mažiau aktyvūs dažniau prisiminti sa
vąjį lietuvišką bankelį ir papildyti lai
kas nuo laiko savo įnašus. Atsiminki
me, kad tos sumos laikomos šėrų ar 
depozitų sąskaitose yra nemokamai ap
drausta mirties atveju iki S 2.000. At
sitikus nelaimei, yra išmokama dvigu-

ba suma laikytų pinigų, o draudimas 
pačiam nariui nekainuoja nei vieno 
cento. O kas jau yra gyvybę apdraudęs 
b-vėse, žino, kiek už tai tenka sumo
kėti.

Valdybos posėdyje gruodžio 8 d. bu
vo nutarta rekomenduoti metiniam na
rių susirinkimui, kad už šėrus, laiky
tus per 1964 m., būtų išmokamas di
videndas 4,5%. Procentai šio dividen
do bus apskaičiuojami metų ketvir
čiais nuo mažiausios balanso sumos, 
laikytos nario sąskaitoje. Tiktai įsto- 
jusiem nariam paskutiniam metų ket
virtyje apskaičiavimas bus daromas 
mėnesiais. Todėl tokiems nariams, ku
rie daro operacijas šėrų sąskaitoje, pa
tartina atidaryti depozito sąskaitą, kur 
dividendo apskaičiavimai daromi kiek
vieną mėnesį ir prirašomi nario sąskai- 
ton du kartus į metus. Gi šėrų dividen
das yra prirašomas vieną kartą per 
metus po visuotinio narių susirinkimo 
patvirtinimo. Numatoma nuo N. Metų 
depozito sąskaitose laikomiem pinigam 
pakelti palūkanas iki 4%.

Nutarta nurašyti turto amortizacijai 
20%; tai sudaro $ 199.08. Taip pat 
„Talkos“ valdyba nutarė įstoti į Kana
dos Lietuvių Fondą su $ 100; įrengti 
papildomą telefoną raštinėje, atskiram 
kambariuke, kad nariai galėtų naudo
tis netrukdydami dirbančiųjų ir inte
resantų.

Visi nariai gaus gražų lietuvišką sie
ninį kalendorių, kuris yra spausdina
mas kartu su Toronto „Paramos“ ko
operatyvu. Kalendorius nariams bus 
išsiuntinėtas dar* prieš Kalėdas. Jeigu 
kartais kas nors negautų dėl kalėdinio 
pašto apkrovimo, gaus bankelio rašti
nėje.

Ruoškimės dalyvauti bankelio de
šimtmečio minėjime - metiniam susi
rinkime, kuris įvyks Hillcrest resto
rane. 1965 m. vasario 20 d. 4 vai. p. p.

Šv. Kalėdų proga bankelio valdyba

VISUS NIAGAROS PUSIASALIO LIETUVIUS
prašome dalyvauti

Naujuju^ Metu
sutikime

Apylinkės valdyba

LETHBRIDGE, Ont

kuris įvyks, š.m. gurodžio 31 d.
St. Marys Parish Centre, 161 Hellems AveL 

Welland, buvusioje Knights of Columbus saleje.

• Veiks bufetas, šokiams 
. gros graži muzika. Salė 
atdara nuo 7 v.v.

Leidimas gėrimams 
gautas nuo 8 v.v. iki 1 vai. 
ryto.

Visi bendrai sutikime 
Naujuosius Metus.

jau- 
stu- 
pat

„Aukurui“ statant „Pavojingo posū
kio“ premjerą lapkričio 15 d. Knights 
of Columbus salėje, ponių pastangom 
buvo sudarytas bufetas. Jaučiame pa
reigą padėkoti: p. Breichmanienei, p. 
Bugailiškienei, p. Enskaitienei, p. Gri
gaitienei, p. Gutauskienei, p. Jokūby- 
nienei, p. Juozapavičienei, p. Kalman- 
tavičienei, p. Keženaitytei, p. Lataus- 
kienei, p. Leparskienei, p. Pleinienei, 
p. Sopienei, p. šukaitienei, p. Urbo
navičienei, p. Vaitonienei, p. Verbic- 
kienei. Ypač didelė padėka p. Rickie- 
nei už puošnų “Banckocken” ir p. Lu
koševičienei už didelę pagalbą. Dar 
kartą nuoširdžiausiai ačiū visom ir jei
gu kurių būtimėm nepaminėję, atsi
prašom.

Vokietija
KALĖDŲ EGLUTĖ gruodžio 18 d. 

suorganizuota Vasario 16 gimnazijoj 
bendromis katalikų ir evangelikų mo
kytojų pastangomis. Kalėdų atostogos 
Vasario 16 gimnazijoj — nuo gruodžio 
19 iki sausio 7 d. Gimnazijoj dabar 
yra 96 mokiniai, iš kurių 68 yra gimę 
Vokietijoj, 26 — dar Lietuvoj, 1 — 
Anglijoj ir 1 — P. Amerikoje.

K. A. KARUŽA, diplomuotas chemi
kas, lapkričio 22 d. mirė Miuncheno 
ligoninėje. Jis buvo gimęs 1905 m. 
gruodžio 1 d. Kronstadte, Rusijoj. 
Chemijos mokslus baigė Prancūzijoj, 
o neprikl. Lietuvoj dirbo Pavenčių 
cukraus fabrike. Išeivijoj nuo 1946 m. 
visą laiką gyveno Miunchene, anks
čiau tarnavo UNRROS įstaigose. Pali
ko našlę žmoną, 17 m. sūnų ir du bro
lius —■ Lietuvoj ir JAV. Lapkričio 241

CALGARY, Alta

„Aukuras“.

LIKVIDUOS APYLINKE? — Lap
kričio viduryje įvyko KLB Lethbridge 
apylinkės metinis susirinkimas. Val
dyba susidedanti iš S. Noreikos ir J. 
Daugirdo, buvo laikinai palikta ta pa
ti, kol bus išspręstas apylinkės liki
mas. Buvo diskutuojamas apylinkės 
uždarymas, bet tas klausimas atidėtas 
iki 1965 m. sausio 9 d. Nariai ir ne- 
nariai kviečiami dalyvauti šiame su
sirinkime.

RUDENS POBŪVIS. — KLB Leth
bridge apylinkės ir kitų Lethbridge 
lietuvių dėka 1964.X.11 suruošė pasi
linksminimą, kuriame dalyvavo dide
lis skaičius lietuvių iš Lethbridge ir 
Calgary apylinkių. Jau seniai matėm 
tokį būrį lietuvių suėjime. Buvo ir lo
terija, kurioje laimėtojais išėjo p. A. 
Nevadienė iš Calgary ir p. V. Arelis 
iš Lethbridge. Ačiū Calgary apylin
kės komitetui už loterijos “siurpry- 
zą” ir dalyvavimą pobūvy. Sekantis 
pobūvis numatomas surengti Vasario 
16 proga.

SUKAKTUVININKAI p. Grybauskai 
1964 m. lapkričio 26 d. atšventė auk
sinę vedybų sukaktį Lethbridge, Alta, 
Šv. Petro ir Povilo salėje. Jie vedė 
Lietuvoje, Kelmės miestely, 1914 m.; 
emigravo į Kanadą 1926 m. ir apsigy-

veno pas p. Grybauskienės tėvus Stir
ling miestely, Albertoje; 1950 m. per
sikėlė gyventi į Lethbridge, kur ir da
bar gyvena. Jie užaugino 3 dukteris 
ir 3 sūnus, kurie ir suruošė sukaktu
vių balių. Dalyvavo didelis būrys lie
tuvių draugų, visi vaikai ir beveik vi
si anūkai, kurių iš viso yra 16. Vie
nas iš sūnų pasveikino tėvus su su
kaktuvėm ir apibūdino savo tėvų gy
venimo istoriją. Lietuvių draugų var
du pasveikino S. Noreika. Po to ma
žieji anūkai pagerbė savo senelius, at
likdami mažą muzikinę programą. P. 
Grybauskai buvo apdovanoti gražiom 
dovanom, už kurias abudu nuoširdžiai 
dėkojo. Po to sekė smagus pasilinks
minimas. Visi dalyviai reiškia nuošir
dų ačiū už gražias vaišes ir linki daug 
laimės sukaktuvininkams ateity. Kr.

FRUITLAND, Ont
KUN. P. TOTORAITIS iš Newar- 

k’o ir kun. A. Sabas iš Sudburio ap
lankė gražiai įsikūrusius S. S. Rakš- 
čius ir J. L. Kriaučiūnus, kurie se
niau gyveno Sudbury ir buvo labai 
aktyvūs lietuvių bendruomenės na
riai. D.

KELIONIŲ BIURAS
FOUR SEASONS TRAVEL D/ -
323 LAKESHORE RD. EAST, rOIT UreOlT

VD A AėkJ A C Visais kelionių reikalais, visame pašau-
• dACEIXAj lyje maloniai Jums patarnaus.

Tel. CR 8-7261 • Namų LE 6-4681

Owners

Statybinės medžiagos
2 MULOCK AVĖ. 789-5171 vak. 762-9759
• Įvairios medžiagos namų taisymams
• Lentos, fanera, cementas, blokai
• Taip pat atliekame visus remontus:
• Poilsio kambarius, virtuves, verandas,
• Naujus priestatus, garažus, stogus.

$T. CLAIR JT. w.

JUNCTION RO.

Š 
i

5

•

Sav. B. Saulėms

2MULOCK 
AVI.

P. Grybauskai, atšventę savo auksinį vedybinio gyvenimo jubilėjų 
Iš Lietuvos jiedu atvyko į Lethbridge, Alta, 1926 m.

WINNIPEG, Man.
LIETUVOS KARIUOMENĖS ŠVEN- 

TĖ buvo paminėta lapkr. 29 d. liet, 
bažnyčioje — pamaldomis ir kun. J.z 
Bertasiaus pamokslu. Lietuvos vėlia
vai garbės sargybą sudarė: M. ir Alg. 
Januškos, seserys Janučikaitės, H. 
Barkauskaitė ir Timmermanaitė. Gie
dojo D. Januškaitės vad. choras. 
Šventę organizavo — apylinkės pirm. J. 
Malinauskas.

OLGA IR MYKOLAS MARKUVĖ- 
NAI lapkr. 28 d. paminėjo savo 25 
m. vedybinę sukaktį. Kalbas pasakė: 
sūnus Tadas, kun. J. Bertašius ir K. 
L. Klubo Manitoboj pirm. T. Juška. 
Minėjimas buvo gražiai suorganizuo
tas.

P. Morkuvėnai yra iš senesniųjų 
ateivių kartos. Jie yra užauginę sū
nų Tadą ir dukrą Adelę. Dukra jau 
ištekėjusi, o sūnus yra priimtas į Roy
al Canadian Mounted Police ir šiuo 
metu yra išsiųstas į šiaurę išeiti ati
tinkamo kurso.

N. METŲ SUTIKIMĄ ruošia „Ka
nados Lietuvių Klubas Manitoboje”, 
240 Manitoba Ave. Įėjimas $2.

K. Str.

SĖKMINGA ŠVENTĖ. — Lapkr. 21 
d. Victoria svetainėje apyl. valdyba sut 
ruošė Lietuvos kariuomenės šventės 
minėjimą. Atsilankiusių buvo didokas 
skaičius. Minėjimą atidarė apylinkės 
pirm. A. P. Nevada, trumpai apibūdin
damas pirmųjų savanorių pasiaukoji
mą. Priminė pirmuosius už Tėvynę 
žuvusius Pr. Eimutį, Juozapavičių ir 
kt. Priminti buvo du buvę kariai, ku
rie mirė Calgary: J. Sarpalius, gusa- 
rų pulko Vyčio Kryžiaus kavalierius, 
žuvęs geležinkelio neaimėje, ir Herma
nas Albrechtas, ulonų pulko karys, 
kritęs nuo širdies smūgio Brookse. 
Publika pagerbė žuvusius atsistojimu 
ir minutės tyla, o 
momentu sukalbėjo 
už tėvynę. Senukas 
80 m., pirmo karo
tautos vėliavą; publika sustojus su
giedojo Tautos himną. Pirmininkas 
pakvietė kalbėti veter. gyd. majorą 
V. Sniečkų, kuris savo jaudinančioje 
kalboje priminė pirmuosius L. kariuo
menės kūrimosi laikus; kvietė tautie
čius į vienybę ir susipratimą, pareikš
damas, kad pašaukimo valanda tėvy
nės laisvinimui artinasi.

pirmininkas tuo 
įspūdingą maldą 
J. Balsaitis, virš 
veteranas, įnešė

i Apylinkės valdyba su nuoširdumu 
taria ačiū visiems tautiečiams ir sve
timtaučiams ir verslininkams už au
kas loterijai. Reikia pastebėti nuošir
dumą Calgary krautuvininkų: kai val
dybos pirm, paaiškino tikslą ir papra
šė aukų, ne tik aukojo, bet ir prižadė
jo visuomet ateityje paremti. Aukojo: 
Safeway II Ave. E., Peoples Credit 
Jewelers, Co-op. II Ave. E., ir St. 
Louis viešbutis. Susidarė gausybė fan
tų, kurie buvo išleisti loterijos keliu.

Taipgi apylinkės valdyba reiškia šir
dingą padėką visiems tautiečiams, ku
rie su tokiu nuoširdumu ir atsidavi
mu talkino darbu Ir auka. Šeiminin
kėms — už skanių valgių gaminimą 
ir patarnavimą — p. Andersonienei, 
p. V. Jaugienei, A. P. Nevadienei, p. 
A. Kavalčikienei ir panelei R. Raste
nytei. T. Andersonui, kuris šį ir visus 
parengimus nenuilstamai aptarnauja 
pardavinėdamas įėjimo ir bufeto bi
lietus. Taipgi ačiū J. Leketui, kuris 
taip sumaniai ir kantriai visą ilgą va
karą šeimininkavo. Apylinkės valdyba 
visą šio parengimo pelną pasiuntė 
Šalpos Fondui pasiųsti į V. Vokietiją 
Lietuvos kariuomenės kariams invali
dams. KLB Calgary apyl. valdyba

WELLAND, Ont

DELHI, Ont.
LIET. BENDRUOMENĖS apyl. V- 

ba, baigdama veiklos metus, dėkoja 
"T. žiburių” Redakcijai už parodytą 
prielankumą spausdinant iš mūsų apy
linkės pranešimus, skelbimus bei ko
respondencijas. Norėdami 
prie “T. ž.” išlaikymo bei 
mo siunčiame auką $25.00 
dus ačiū — "T. ž”).

prisidėti 
tobulini- 
(Nuošir-

Norime išreikšti padėką apylinkė
je lietuviškų organizacijų valdyboms 
už nuoširdų bendradarbiavimą. Di
delė padėka priklauso lietuviškai vi
suomenei, parėmusiai mūsų veiklą 
savo atsilankymu į ruoštus parengi
mus bei prisidėjimu pinigine auka 
įvairiems lietuvybės išlaikymo reika
lams.

Naujajai valdybai linkime geriau
sios sėkmės. Buvusi apyl. v-ba

Sugrįžus po keturių ilgų savaičių iš ligoninės, pirmiausiai noriu 
padėkoti dr. G. A. Lane už sėkmingai padarytą operaeją ir dr. O. Va
laitienei už gydymą namuose, o vėliau ligoninėj ir už visą rūpestį bei 
nuoširdumą, kurį, miela daktarė, parodė man ir šeimai ligos metu.

Nuoširdžiai dėkoju prel. dr. J. Tadarauskui ir visiems, kurie 
mane aplankė ligoninėj ir šiltu žodžiu guodė bei ramino.

Ačiū visiems, kurių dėka mano kambarys buvo išpuoštas pui
kiomis rudens gėlėmis. Taip pat dėkoju už visas man į ligoninę atneš
tas dovanas.

Jūsų visų nuoširdumas mane stiprino sunkiose valandose.
Birutė Stonkienė ir šeima

NUOŠIRDŽIAUSIĄ PADĖKĄ
reiškiu poniai dr. Valaitienei, mane ligos metu globojusiai, ir ypatin
gai po padarytos operacijos savo rūpestingumu ir patyrusia ranka 
padėjusiai man greičiau atsigauti ir sustiprėti. Taip pat dėkoju vi
siems mane lankiusiems ligoninėje ir pareiškusiems užuojautą.

A. Reikenienė

LIETUVIŲ ŠEŠTADIENINĘ MO
KYKLĄ išlaiko, joje mokytojauja Tė
vai pranciškonai. Jie išlaiko šeštad .mo
kyklą ir St. Catharines. T. B. Mika
lauskas Wellando mokykloje turi pa
mokas penktadienio vakarais, St. Cath
arines — šeštadieniais. Vaikai labai 
mielai lanko mokyklą ir visi gerai 
mokosi. Paėmus procentualiai, pagal 
Wellando apylinkėje esamą mokykli
nio amžiaus vaikučių skaičių, šešta
dieninę mokyklą lanko didžiausias 
vaikučių procentas. Mokykla Wellan- 
de pradėjo veikti rugsėjo pradžioje ir 
pamokos vyksta kas penktadenis nu
statytu laiku.

T. Pranciškonai neapsiriboja religi
nių pareigų atlikimu; savo ribotomis 
lėšomis ir poilsio valandų darbu varo

gilią vagą lietuvybės išlaikymo bare. 
Jie taip pat labai gražiai bendradar
biauja su Bendruomenės valdyba ir 
jos prašomi mielai jai padeda.

Šeštad. mokyklos tėvų komitetas 
visų mokyklų lankančių vaikučių tė
vų vardu T. B. Mikalauskui už ilga
metį mokyklos išlaikymą ir mokyto
javimą reiškia nuoširdžiią viešą pa
dėką.

Tėvų Komitetas.

St. Catharines, Ont.
KALĖDŲ EGLUTĖ rengiama 75 

Rolls Avė., vienuolyno patalpoje, 
gruodžio 27 d., 3 vai. p.p. Programą 
išpildys Kalėdų senelis su vietos jau
nimu. Visi kviečiami gausiai dalyvau
ti. sekr.

Taupyk ir skolinkis 
kooperatiniame bankelyje "TALKA"

IŠDUODAMOS ASMENINĖS PASKOLOS IKI $5.004, morfgtčių 
paskolos iki 60% torto vertės. Nemokomas gyvybės ir paskolą 
draudimas. PILNAS ČEKIŲ PATARNAVIMAS.

Darbo dienos: pirmadieniais — penktadieniais 9 val.r. — 1 vėl. po pietų. 
Antradieniais ir penktadieniais 5 vol. p.p. — 8 vai. vakare .
21, MAIN STREET EAST, ROOM 207 — Telefonas JA 84)311



ŽIBURĖLIAI 
mosiu mažiesiems

LOPŠINĖ

J. NARONĖ

Liuli, vai liuli,

Kurs tarp avelių

Štai trys Karaliai 
Žvėrys ant kelių, 
Myli apsupę 
Šventą Vaikelį.

žvaigždės liūliuoja, 
Taką Jam kloja,' 
Liūli, vai liuli, 
Mažą Jėzulį!

Kalėdinė
Mamytė kepa pyragus, Aldutė 

klijuoja iš popieriaus žaislelius, 
o Algiukas kala iš lentelių 
paukščiam namelį. Tėtis grįžęs 
iš darbo pasakė:

— Vaikučiai, aš ruošiuos va
žiuoti į miestą parvežti eglutės. 
Rytoj jau Kūčios, tai šį vakarą 
mes papuošime ją.

Vaikučių akys džiaugsmu su
blizgėjo. Jiems patinka puošti 
eglutę įvairiausiais papuošalais 
ir uždegus žvakutes laukti Kalė
dų senelio. Jie žino, kad Kūčių 
vakarą visa šeima susės prie 
Įvairiais valgiais apkrauto stalo 
ir dalinsis plotkelėmis, o vidur
naktį važiuos į Bernelių Mišias,

Šv. Mikalojus, išdalinęs vai
kams dovanas.

kur pamatys gimusį Jėzulį pra- 
kartėlėje ir giedos jam giesme
les. Visa tai taip gražu ir įspū
dinga. Prieš išvažiuojant tėve
liui į miestą, Aldutė pašnabždė
jo jam į ausį:

— Tėveli, aš noriu tave pa
prašyti, gal parvežtum man la
bai mažą eglutę, mažiausią iš vi
sų. Aš tau vėliau pasakysiu kam 
jf man reikalinga.

Tėveliui tikrai buvo įdomu, 
kur jinai ją dės, bet buvo kant
rus — prižadėjo ir parvežė. Visą 
vakarą vaikučiai puošė didelę 
eglutę ir gėrėjosi ja.

Kūčių rytą vaikučiai paprašė 
mamytę grūdelių. Mamytė pa
manė, kad jiems reikia jų žaisti; 
parodė kur jie yra ir liepė pa-

f PLIENO FABRIKAS mažai jaučia Kalėdų išvakares. 
į Tas pats virš galvų kranų dundėjimas, sirenų kaukimas, iš 
( vagonų iškraunamo geležies laužo žvangėjimas. Krosnys kun- 
. kuliuoja ir spjaudosi verdančia geležim ir karštais dūmais.

Ugnis, lyg dusinamas žvėris, veržiasi pro visas angas ir savo 
ilgais raudonais liežuviais laižo didžiųjų krosnių šonus.

I — Joe, kas su tavim, kad tu nejauti Kalėdų dvasios?
f — kalbina Juozą pirmasis prie krosnių pagalbininkas, įkaitęs 

ilgiau pastovėjęs karštyje, ar nuo anksčiau išgerto alaus.
f — Aš šiandien parvilkau savo žmonai dvidešimties sva- 
f rų kalakutą. Matytum, Kalėdų eglė apkrauta dovanomis ir
f šeima laukia šiąnakt pareinant tėčio, nes dvyliktą juk pra-
« sideda Kalėdos. Neklausai manęs, Joe, nejieškai sau žmonos, 

ateina šventės — ir dabar vienas...
Nepirmą sykį Juozas tai girdi iš savo bendradarbių, pa- 

f žįstamų, bet niekad jam tai tiek nesmigo į širdį, kaip šį va- 
f karą, kuris kažkodėl jam primena tai, ką jis vienas tegali 
f suprasti ir pajusti.

TAI BUVO prieš daugelį metų. Tegu tai prasideda su 
“seniai, labai šernai”, kaip visos gražiosios paaskos, nes visa 
tai jam tik graži pasaka... Buvo Kūčių vakaras. Paskutinis 
iš Kauno traukinys su keleiviais vėlinosi. Bet niekas dėl to 
nesiskundė, nes visi tada jautė kažkokį dvasios pakilimą.

Atrodė, kad tik laimingieji tą vakarą traukiniais bevažinėjo. 
Prisišliejęs prie vagono lango ir stebėdamas prietema besi
dangstančias apylinkes, važiavo į tėviškę atostogų ir antrojo 
semestro studentas Juozas Norkus. Namuose jo laukė na
miškiai: šventėm apsikarpęs ūsus tėvas, mama su prikeptais 
sližikais, spanguolių kisielium ir kimšta lydeka, sesuo mo
kytoja Kalėdoms visada parvažiuojanti į namus ir brolis. Jo 
laukė šienu ir balta staltiese papuoštas Kūčių vakarienei sta
las. Koks malonus jausmas žinoti, kad tavęs kas laukia! Sto
tyje, pasikinkęs į rogeles greitąjį bėrį, laukė traukinio senasis 
Norkus ir dar kažkas. Traukiniui įvažiavus į stotį, užsimetus 
apsiaustą išbėgo iš kambario pasitikti jo Ema, tamsiaplaukė, 
rudų akių stoties viršininko dukra.

Laikraščių antraštės tada vis dar skelbė apie pergalę, 
bet rytuose priešui buvo atiduodami užimti miestai ir užka
riautos teritorijos. Buvo skaitoma apie išradimą naujų ginklų 
ir nieko apie sugriautus, degančius pergalėtojo fabrikus ir 
didmiesčius. Jautėsi, kad kažkas kažkur darėsi ir žmonės 
bijojo kalbėti apie ateitį, nes ji buvo pasidariusi labai bau
ginanti. Tik vienas ateities planas tikrai turėjo būti įgyven
dintas — atėjus vasarai, Norkų sodyboje turėjo būti didelės 
vestuvės. Jos nebeįvyko. Tą vasarą dėjosi dideli dalykai, 
žmonės, išgąsdinti beartėjančio patrankų griausmo, traukėsi, 
o paskum bėgo. Ema jau anksčiau išvažiavo, ir Juozas žinojo, 
kur jie turės susitikti. Norkų visa šeima rengėsi bėgti. Pas
kutiniu momentu pasidarė taip, kad jam teko tik vienam su 
kuprine ant pečių pereiti Vokietijos sieną. Prasidėjo skubus 
kariuomenių traukimasis, žmonių panikoj bėgimas, ir kurį 
laiką betkoks susižinojimas pasidarė nebeįmanomas. Kraus
tantis iš vienos vietovės į kitą, vieną vakarą po sunkios ap
kasų kasimo dienos į Juozo rankas pateko Berlyne išeinančio 
lietuviško laikraščio senas numeris. Ten buvo pamintas Vie
nos miesto. bombardavimas ir jame žuvę lietuviai. Tame 
skaičiuje Juozo jau nuvargusios akys išskaitė jos vardą ir 
pavardę...

★ ★ ★ ★
FABRIKO SIRENOS užkaukė pamainu pasikeitimą. At

ėjo nauji žmonės dirbti naktinėj pamainoj. Juozas skuba į

namus, skuba, nors žino, kad jam nėra kur skubėti. Išėjęs 
pro vartus, dar pasižiūri į prie įstaigų stovintį didelį iliumi
nuotą Kalėdų medį, pajutęs šaltį, pasikelia apikaklę ir, susi
tikęs vieną kitą darban pasivėlavusį, šūkteli: “Merry Christ
mas!” Autobusas jį veža į namus. Miesto gatvės pilnos šviesų 
ir jau nykstančio judėjimo. Krautuvės lange kinkuoja rau
donu švarku aprengtas dovanų senis ir lyg skundžiasi neiš- 
parduotomis prekėmis, stirnute su raudonu nosies galu gal
vutę pakreipusi žiūri į jos kažkur įstrigusias roges. Į pus
tuštį autobusą dar įlipa vienas kitas keleivis, matyt, grįžda
mas iš geros vakarienės.

Namuose, kur Juozas turi trečio augšto butą, dar tebe
dega šviesos. Dar nemiega niekas, nors jau pusiaunaktis. 
Priėjęs prie durų, jis išgirsta vaikų giedojimą žinomas kalė
dines giesmes ir vyresniųjų bandymą pritarti. Atidarius du
ris, jau bebaigią giedoti šeimininkai moja jam ranka užeiti. 
Vaikai jį apspinta ir dėkoja už ką tik atidarytas dovanas. 
Pritempę prie stalo, dar vaišina Kūčių vakarienės likučiais ir 
šeimininkas patenkintas stebi, kad šį vakarą Juozas neatsi
sako būti vaišinamas ir stipresniais gėrimais.

Vėlyva Kūčių naktis, jau pirmosios Kalėdų dienos va
landos, bet trečiojo augšto gyventojas dar nesirengia eiti 
poilsio. Pro neužtemdytą langą stebi mėnesienoj baltą Kalėdų 
naktį ir po langu prisnigusias belapio klevo šakas. Per radiją", 
atrodo, taip pat vienišas radijo pranešėjas groja sau kalėdinę 
muziką.

Ten ... kadaise ir jis jautė tą taikos prakartėlės ir Bet
lėjaus džiaugsmą. Dabar šitas vakaras tik sujaukia savo 
likimu apsipratusią jo dvasią, sukeldamas liūdesį ir ken
tėjimą.

Neprigyja jis ir čia, kaip neprigyja ir į kitą vietą perso
dintas suaugęs medis. Neturi jis nuosavos pastogės, nejieško 
sau kitokio darbo, negali sutikti moters, kurią galėtų my
lėti. Kaikurie medžiai nebeatsigauna perkelti iš vienos vie
tos kiton, naujoje žemėje neauga ir neleidžia šaknų. Kaip 
tas išrautas medis, pasiliks visada ir tas nuomininkas trečia
me augšte.

EGLUTĖ

J. NARCNĖ

Tu, eglute, 
Tu, žalioji! 
Tu tarp eglių 
Išrinktoji.
Papuošta, 
Kaip karalaitė. 
Išsvajota

Tavų šakelių 
Virpa žvaigždės 

, Ir žaisleliai.
Tu, eglute, 
Išrinktoji, 

/ Mes šiandieną
Tau dainuojam!

dovanėlė
tiems pasiimti. O atspėkite ką 
jie darė su jais? Jie tėčio par
vežtą mažytę eglutę papuošė 
paukšteliams. Į šakeles prikabi
nėjo iš popieriaus pačių padary
tų žaislelių ir krepšiukų pripil
dydami juos grūdeliais. Taip pa
puošę eglutę pastatė į kiemo vi
durį, o šalia jos "pritvirtino 
paukščių namelį, Algiuko pada
rytą. Namelyje pabėrė kruopų 
ir į lėkštutę pripylė vandens. 
Grįžę atgal į kambarį, įbedę akis 
į langą galvojo — ar paukščiai 
tai pastebės? Neužilgo atlėkė 
nuo šalčio sustyrę du žvirbliu
kai ir atsitūpę namelyje pradė
jo lesti grūdelius. Išvydę pa
puoštą eglutę iš džiaugsmo pra
dėjo trepsėti kojytėmis ir taip 
gražiai čirkšti, kad prilėkė ir 
daugiau žvirblių, dagilių, zylių 
ir kitų nepažįstamų paukščių^ 
Pasivaišinę iš krepšiukų grū
dais, skraidė ratu apie eglutę, 
stebėjosi vaikučių darbeliais, o 
kiti, ant namelio" stogo sutūpę, 
pradėjo linksmai čiulbėti, lyg 
atsidėkodami vaikučiams už jų 
geras širdeles. Vaikučiai pakvie
tė tėvelius į kambarį sakydami:

— Tik pažiūrėkite pro langą 
— tai mūsų kalėdinė dovanėlė 
paukšteliams! Mes norėjome, 
kad ir jie šį brangų vakarą 
džiaugtųsi drauge su mumis.

Tėveliai buvo labai sujaudinti 
vaikučių sumanumu, o mamytė, 
juos karštai išbučiavusi, pasakė:

— Gerų vaikučių niekuomet 
nepamirš paukšteliai ir Kalėdų 
senelis, o šiąnakt gimęs Jėzuliš 
atneš jums dangiškos palaimos.

A. Abromaitienė

ŠVENTAS KŪDIKĖLIS

Užgimė šią tylią naktį 
šventas mielas Kūdikėlis, 
Dangus gieda, ūžia vėjas, 
Sveikina Jį piemenėlis.

Ėmė gausti kalnų varpas 
Mažo kaimo bažnytėlėj, 
Gimė žemės Karalaitis, 
Sklido aidas iš Betlėjaus.

šventas, mielas, Kūdikėli, 
Tiesk rankutę į pasaulį,

Mūsų žemė tegu žydi!

Stasė Slavinskienė.
•SBAąj f fSBJOA
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Kūčių
(»

naktis
KAZYS MILERIS

Kaip atsirado 
Kalėdų senelis?

' ATSAKO TORONTO
. LIETUVIŲ ŠEŠTADIENINĖS 

MOKYKLOS MOKINĖS

VIDA BUMBULYTĖ:
Mes j| vadiname Kalėdų sene

liu, bet iš tikrųjų yra gerasis šv. 
Mikalojus. Jis gyveno Mažojoje 
Azijoje IV šimtmetyje. Gimė iš 
turtingų tėvų, gražiuose namuo
se. Būdamas penkių metų jis 
pradėjo eiti į mokyklą. Kai jis 
paaugo, jo tėvai numirė ir pali
ko jam visus turtus bei brange
nybes. Jis dalino juos neturtin
giems. Paskui jis tapo arkivys
kupų ir darė daug stebuklų. 
Olandai jį praminė Sint Klaes — 
Santa Claus. Ir taip jis buvo pa
vadintas Kalėdų seneliu.
JULĖ NORKUTĖ:

Labai, labai seniai prieš ke
lis šimtmečius gyveno pirma
sis Kalėdų Senelis. Jis buvo la
bai geras ir nuoširdus. Jis labai 
mylėjo mažus vaikučius ir vi
suomet kaip nors juos mėgino 
prajuokinti,’ pralinksminti. Pats 
buvęs neturtingų tėvelių sūnus, 
paskui tapęs kunigu , ir net vys
kupu. Labai dažnai jį buvo ga
lima surasti neturtingų žmo
nių rajone. Vienais metais Kų- 
čių vakarą jis ėjo į neturtingų
jų "namus ir paliko dovanų ma
žiems vaikučiams. Po to kiekvie
nais metais žmonės ėmė duoti 
dovanas vieni kitiems.

Kalėdų senelis su dovanomis.

ELEONORA ZUBRICKAITĖ:
Trečiame šimtmetyje gimė 

M. Azijoj berniukas vardu Mi
kalojus. Kai jis dar buvo visai 
jaunas, jo tėveliai mirė ir pali
ko jam daug turtų. Tuos turtus 
jis išdalino neturtingiems. Jis la
bai mylėjo visus, bet labiausiai 
mylėjo vaikus. Jis buvo geras ir 
padarė daug stebuklų. Po jo 
mirties žmonės pradėjo dalinti 
vieni kitiems dovanas jo atmini
mui. Olandijoje žmonės pavadi
no jį Kalėdų seniu, šv. Mikalo
jaus diena yra gruodžio 6 d.

Įrašykite tinkamus žodžius į 
skersines eiles 1 ir 2, o paskui į 
išilgines — 3 ir 4. Na, ir kas tie 
per žodžiai?

Penkiolika melu Tėviškės Žiburiams
Š. m. gruodžio mėn. „Tėviškės 

Žiburiams“ sueina 15 metų: 1949 

pradedą rudyti ankstybųjų nume
rių puslapiai atskleidžia prieš 
mūsų akis kad ir ne taip jau to
limą, bet nepamirštamą praeitį.

Pirmąjį laikraščio puslapį puo
šia dailininkės Gr. Mičiulytes lino 
rėžinys „Kristus prakartėlėje“, o 
pirmas vedamasis, Ant. Ramūno 
rašytas, turi titulą „Betlėjaus 
Šviesa“. Gili ir prasminga antraš
tė, kaip ir visas vedamasis, būdin
gas tai nuotaikai, su kuria laik
raštis pradėjo eiti. Tai buvo Bet
lėjaus šviesa, kurią kaip didžiau
sią brangenybę, atsinešėme iš 
Lietuvos ir kuriai šiame krašte 
saugoti laikraštis ir buvo pagrin
dinai skirtas.

Minėtame vedamajame A. Ra
mūnas rašė. „Lietuvių tautai nuo 
amžių yra svetima netikėjimo ir 
bedievybės dvasia. Tegu ir kukli 
mūsų tėviškėlė, pakelėj rymantys 
kryžiai, prie vartų svyruojantys 
beržai, bet kokia skaidri ir gaji iš
liko lietuvio siela, per šimtme
čius išsaugojusi lietuvybės dvasi
nius lobius, per šimtmečius išli
kusi atvira „antgamtinės šviesos 
amžiniems šaltiniams“.

Šią pagrindinę „Tėviškės žibu
rių“ kūrėjų mintį toliau antrame 
vedamajame plėtoja vienas laik
raščio kūrėjų ir ilgametis jo 
redaktorius dr. A. Šapoka. Jis ra
šo: „Lietuviui nėra kitos tokios 
stiprios atramos pasaulio platybė
se, kaip jo iš tėvynės atsineštoji 
katalikiškoji dvasia... „Tėviš
kės Žiburiai“ dėl to laikysis nusi
statymo, kad išeivių lietuvių gy
venimas turi būti tvarkomas ir 
organizuojamas nepamirštant šio 
principo. Tačiau „Tėviškės Žibu
riai“ nebus pastoracijai skiriamas 
religinis laikraštis, bet lietuvių 
katalikų laikraštis“, šiai pirmųjų 
kūrėjų užbrėžtai vedamajai min
čiai laikraštis išliko ištikimas iki 
šiol. Plati jo bazė, atvira verdan
čio išeivių gyvenimo įtakoms, me-

Atsiųsta paminėti
Stasys Yla, Dievas sutemose. Religi

niai lūžiai lietuvių gyvenime. Išleido 
„Tėviškės Žiburiai“. Aplankas dail. 
Tel. Valiaus. Toronto 1964, 392 psl.

Studentų Gairės, 1964 m. lapkritis, 
nr. 43. š. Amerikos Liet. Stud. S-gos 
leidinys, spausdinamas Čikagoje; Red. 
R. Griškelis.

Pasaulio Lietuvis nr. 11—12, 1964. 
Leidžia PLB valdyba.

Saleziečių 1965 kalendorius, spalvo
tas, sieninis. Istituto Salesiano Litu- 
ano, Castelnuovo Don Bosco (Asti) — 
Italia.

. JAUNIMO DIENA TORONTE?
Gruodžio 10 d. posėdyje kr. 

valdyba peržiūrėjo kr. tarybos 
darbus bei nutarimus ir aptarė 
tolimesnę veiklą. Vykdydama 
paskutinės kr. tarybos sesijos nu
tarimą, Jaunimo Dieną kr. v-ba 
siūlo ruošti Padėkos Dienos sa
vaitgalyje Toronte. Dienai ruoš
ti komisijon numato: jau tarybos 
pasiūlytus K. Baroną ir J. Dani- 
liūną, studentus G. Rinkūnaitę ir 
A. Šileiką, Kultūros Fondo įga
liotinius J. Gustainį ir V. Pie- 
čaitį, kurie susitaria su KLB To
ronto apylinkės valdyba.

Kaikurios vakarinės' Kanados 
lietuvių apylinkės pageidauja 
kultūrinės pagalbos. KLB Kultū
ros Fondas tuo tikslu ruošia Va
sario 16 progai magnetofoninę 
juostelę apie pusantros valandos 

tų eigoje dar paplatėjo, ir dabar 
„TŽ” jau yra ne tik katalikų, bet 
visų krikščioniškai nusiteikusių 
lietuvių laikraštis. Vatikano san- 
tarybos dvasia atėjo į „Tėviškės 
Žiburius“ anksčiau, negu pati san- 
taryba prasidėjo.

Nubrėžęs „TŽ“ ideologinę lini
ją, dr. A. Šapoka toliau pereina 
prie konkrečių laikraščio uždavi
nių. Jis rašo: „TŽ imsis visų ak
tualių problemų, kurias iškelia 
lietuvių išeivių ir lietuvių tautos 
dabar " gyvenamas momentas. 
Jungdamiesi į bendrą kovą dėl 
tautos teisių, dėl gimtojo krašto 
laisvės, rūpindamiesi liet, išeivių 
visuomeniniu, kultūriniu ir asme^ 
niniu praktiškuoju gyvenimu, 
„TŽ“ kreips ypatingą dėmesį į 
lietuviškojo gyvenimo formų, lie
tuviškųjų papročių bei tradicijų 
išlaikymą, liet, kultūros puoselėji
mą, o kartu bus ryšininkas ir ce- 
mentuotojas liet, išeivių bendruo
menės“.

Ir šiems gyvybiniams mūsų 
tautos reikalams „TŽ“ išliko išti
kimi visą jau pragyventą laiko
tarpį. Kaip pavyzdį galėtume pa
minėti, kad iš beveik 800 jau 
spausdintų laikraščio vedamųjų 
tik vienas "kitas tėra skirtas kam 
nors kitam, kaip mūsų lietuviš
kąja! kovai nagrinėti, mūsų tauti
niam gyvenimui stiprinti.

Po teorijos, eina platus žvilgs
nis į lietuviškąją praktiką. Metai 
iš metų “Tėv. Žiburiuose” prieš 
akis skleidėsi visi gražiausi mūsų 
kultūrinio ir visuomeninio gyve
nimo žiedai, kurie tik žydėjo Ka
nadoje, JAV ir visur kitur lais
vame ir pavergtame pasaulyje.

Jaunimas ir lietuvybės išlaikymas
(Tęsinys iš pr. nr.)

LIETUVIŲ ORGANIZACIJOS 
IR JAUNIMAS

B. Sakalas: Organizacijos rei
kalingos lietuvybei ugdyti. Kad 
ir nedideliais būreliais susitelk
dami, lietuviai gaivina atsineštą 
ugnį.

M. Povilaitienė: Senimas mie
lai padės jaunimui, tegu tik kvie
čia.

E. Daniliūnas: Vyr. kartai orga
nizacijos atrodo malonios bei rei
kalingos, jaunajai kartai atrodo, 
kad jų perdaug. Siūlau veikti 
dviem kryptim — senimo ir jau
nimo.

J. Gustainis: Pagrindinė kliū
tis, kodėl jaunimas neina lietu
vių veiklon — kalbos nemokėji

ilgumo, kuri bus pasiųsta tiems, 
kas pareikš pageidavimą.

Plačiau aptartas KLB kr. tary
bos metu vykęs jaunimo klausi
mu simpoziumas; laukiamos jo 
pranešėjų santraukos, kurios su
važiavimo nutartos skelbti spau
doje.

Pabrėžtas pasiruošimas spau
dos mėnesiui, kuris su JAV Liet. 
Bendruomene sutartas balandžio 
mėn. Spaudos mėnuo apima ne 
tiktai laikraščių, bet ir knygų 
platinimą.

KLB kr. v-ba baigia ruošti 
Bendruomenės raštams klišę, pa
gal kurią blankai bus atspausdin
ti visoms apylinkėms. Klišę ruo
šia dail. R. Bukauskas.

KLB KV Inf.

Ypatingai ištikimi „TŽ“ išliko 
dr. Šapokos minčiai būti ryšinin
ku ir cementuotoju lietuvių bend
ruomenės Kanadoje. Atsiradę 
tuo metu, kai Kanadoje bujojo di
džioji liet, skilimo banga, „TŽ“ 
tuoj užėmė aiškią liniją, kad tik 
visų lietuvių apsijungimas Pasau
lio Liet. Bendruomenės rėmuose 
atneš tinkamas sąlygas betko- 
kiam tolimesniam lietuviškam 
darbui. Nuo pat pradžios iki šiol 
kiekviename „TŽ” numeryje 
daug vietos tenka liet, bendruo
menės idėjai, teoretiškai ir prak
tiškai.

Dr. Adolfas Šapoka, 
pirmasis „Tėviškės žiburių” re
daktorius, redagavęs šį savaitraštį 

ištisą dešimtmetį.

mas. Jaunuoliai, kurie baigė liet, 
mokyklas, įsijungė tautinėn veik
lon.

Norkus: Organizacija yra tiek 
gyva, kiek patraukli. Prievarta 
nedaug ką padeda. Reikia entu
ziazmo, kuris patrauktų jaunimą 
ir atgaivintų senimą.

Stp. Jakubickas: Tenka džiaug
tis lietuviškai galvojančiu jauni
mu. Jis urėtų susipažinti dau
giau su Lietuvos praeitimi, kur 
glūdi lietuviški lobiai.

V. Ignaitis: Ar grįžtų lietuvių 
studentija į Lietuvą, jeigu ji būtų 
laisva ir kviestų?

Augaitis: Siūlau studentam da
lyvauti Liet. Bendruomenės veik
loje. Tai yra vieta dialogui.

Temos referentė G. Rinkūnai- 
tė: Jūs kuriate organizacijas, ku
rių mes nesuprantame. Reikia 
daugiau žiūrėti į ateitį. Vyresnių
jų pagalba mums reikalinga, bet 
jf sunkiai gaunama; pvz. kai stu
dentai kartą organizavo balių To
ronte, mažai kas atėjo.

Ką besakytumėt, mūsų neįtiki
na perdidelis skaidymasis. Dėl 
lietuvių kalbos viena yra aišku — 
jos turi išmokyti tėvai; jie priva
lėtų kalbėti su savo vaikais tik 
lietuviškai. Juokingai atrodo tė
vai, kurie kalba su vaikais ang
liškai, patys nemokėdami. Vyres
nieji turėtų vodvauti taip, kad 
jaunimą paruoštų ateities veik
lai. O kai paruošite, galėsite at
sisėsti ir pailsėti. Apie organiza
cijas. kaip Liet. Bendruomenė, 
VLIKas, ALTa sužinojau tik ra
šydama savo referatą. < Dauguma 
mūsų kolegų studentų apie jas 
nežino. Klausiate, kiek studentų 
grįžtų į Lietuvą? Atsakysiu taip 
pat klausimu: o kiek jūsų grįžtų?

Milžiniškas darbas, kurį TŽ 
jau yra išvarę per 15 metų, pa
reikalavo iš daugelio tautiečių, 
ypač torontiškių, didelio pasiau
kojimo, skiriant tam reikalui ne 
tik savo laisvalaikį, bet ir dalį 
miego valandų, aukojant savaitga
lius ir atostogas, skiriant dalį sun
kiu pirmuoju prakaitu uždirbtų 
pinigų. Ilgas būtų asmenų sąra
šas. Kaikurios jų daugiau žinome, 
nes jie stovėjo aiškiuose laikraš
čio redakcijos ar leidėjų postuo
se. Už jų pečių buvo stambieji rė
mėjai, be kurių paramos ir glo
bos laikraštis būtų sustojęs po ke
lių pirmųjų numerių. Dar toliau 
buvo gausus būrys pilkųjų didvy
rių, kurie, nevaromi ir neprašo
mi, lietuviškojo pasišventimo ve
dami, atėjo ir dirbo visur, kur tik 
reikėjo — administracijoje, eks
pedicijoje, spaustuvėje, prie pa
rengimų.

Laikraštis pradėjo eiti daugiau
sia dviejų kartų jėgomis. Jo bran
duolį sudarė šviesuoliai, mokslus 
išėję Lietuvoje, o šalia jų stovė
jo žaliasis jaunimas, vakarykš
čiai gimnazistai Vokietijoje, susi
rinkę iš miškų ir kasyklų. Per 15 
metų šis sąstatas gerokai pasi
keitė. Senieji veikėjai vienas po 
kito traukiasi. Laikraščio vadovy
bė dabar jau daugiausia priklau
so anam prieš 15 metų buvusiam 
jaunimui. O už šių pečių jau kyla 
jauniausioji karta, auganti Kana
doje. Keičiasi žmonės, bet nesi
keičia nemari lietuvio dvasia, 
trokštanti gyventi laisvai ir nepri
klausomai. Toji dvasia neša tė
viškės žiburį iš kartos į kartą su 
atnaujintu ryžtu. A. R.

JAUNIMO ĮJUNGIMAS 
Į LIETUVIŠKĄ VEIKLĄ

J. Gustainis: Kodėl latviai ir 
estai studentai taip gyvai disku
tuoja savas ir pasaulines proble
mas?

B. Sakalas: Politikavimo gera 
prasme negalima smerkti. Reikia 
domėtis ir sava politika ir gyve
namojo krašto. Pvz. vyksta savi
valdybių ir parlamentų rinkimai. 
Lietuviams reikėtų juose aktyviai 
dalyvauti.

Pr. Rudinskas: Jaunimo įjun
gimui liet, veiklon reikia geres
nių materialinių sąlygų. Perdaug 
išleidžiama pobūviams, o nėra.,:^ 
jaunimo veikimui būtinų patalpų.

Temos referentas A. Šileika: 
Liet, studentų veikimas Kanadoj 
silpnas, nes nėra pagalbos iš vy
resniųjų. Pvz. latviai ir estai tu
ri studentams skirtus namus,, nu
pirktus filisterių. Lietuviams 
trūksta geresnių materialinių są
lygų ir iniciatyvos.

SPORTINĖS VEIKLOS 
ORGANIZAVIMAS

G. Rinkūnaitė: Nematau ryšio 
tarp sporto ir lietuvybės išlai
kymo.

E. Daniliūnas: Sportas padeda 
tiems, kurie juo domisi.

A. Šileika: Septynerius metus 
buvau lietuvių krepšinio koman
dos nariu. Iš" visų ten buvusių 
krepšininkų tik aš" vienas pasie
kiau universitetą, kiti — suklu
po moksle.

B. Sakalas: Su mūsų sportu 
kažkas netvarkoj. Matyti daugy
bė laimėtų taurių, bet pažanga 
moksle kritusi. Praktikoje neju
čiomis įsigalėjo šūkis “sportas 
sportui”, siekiama tik rungtynių 
laimėjimo, kviečiami žaidėjai iš 
svetimų klubų. Reikia reformų.

J. Gustainis: Mokslas turi būti 
pirmoj vietoj. Sportas naudingas 
lietuvybei, tik jis šiuo metu rei
kalingas reformų. Viena blogy
bių — trūksta tinkamų vadi}. 
Sporto iš lietuviškos veiklos jokiu 
būdu išmesti negalima.

A. Liūdžius: Profesinis sportas 
lietuviams nepriimtinas. Galimas 
tik mėgėjiškasis sportas, kaip 
jaunimo bendravimo forma, skir
ta ugdyti dvasinėms ir fizinėms 
žmogaus pajėgoms.

Dr. P. Lukoševičius: Kad kaž
kurie mūsų sportininkai nemoka 
lietuvių kalbos, nereiškia, kad 
juos turėtume smerkti. Sporte, 
kaip ir kitose srityse, vaikus pir
moj eilėj turi tvarkyti tėvai. Tos 
teisės jie negali išsižadėti.

Treigys: Nemokančių lietuviš
kai yra daug, ypač JAV, bet ji§

i sako: “I am Lithuanian”. Tad neC 
į smerkime jų.
i Temos referentas K. Baronas: 

Ryšys tarp sporto ir lietuvybės
' išlaikymo yra akivaizdus. Tai ro

do gausūs lietuvių sportiniai sam-
' būriai. Tą patvirtina krepšininkų 
! išvyka Australijon. Sportas yra 
į patrauklesnė priemonė nei šešta- 
I dieninės mokyklos. Anglų k. atei- 
į tyje vyraus ne tik sportininkų 
Į žaidynėse, bet ir Bendruomenės 

suvažiavimuose. Lietuvių sportas
! išeivijoj yra gerai organizuotas, 
į eina gera vaga, tik trūksta mate- 
l Halinių priemonių — patalpų ir

pan.
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Didysis tautinės atsparos dzūkas
MINISTERIO B. K. BALUČIO 85-to GIMTADIENIO PROGA

Malda į Kalėdų Kristų a KULTBRUIEJE VEIKLOJE
1963 m. birželio 1 d. suėjo 30 

metų, kai Bronius Kazys Balutis 
eina, prezidento Antano Smeto
nos duotais ir D. Britanijos vy
riausybei įteiktais kredencialais, 
įgalioto Lietuvos ministerio Lon
done pareigas, o šio gruodžio 29- 
tą — jo 85-tasis gimtadienis; sau
sio 1-mą sukanka 45 m., kai jis 
dirba Lietuvos diplomatinėj tar
nyboj. Šia jo labai garbingos tri
gubos sukakties proga mėginsime 
čia atskleisti vieną kitą jo būdin
gesni asmeninį bruožą ir jo spal
vingojo gyvenimo bei tautinio 
darbo lapą.

Br. Balutis — tai didelė, šako
ta, fatališkai lietuviška, savita ir 
patraukli asmenybė, ryškiai įsirė
minusi mūsų šviesiųjų patrijotų 
galerijoje.

♦ * ♦
Sukaktuvininkas gimė grynu 

dzūku prieš 85 m. Seirijų mies
telyje. Baigęs Ūdrijos pradžios 
mokyklą, trylikametis Bronius, 
busimasis Ekscelencija, dirba — 
tėvo ūkyje, kur išmoko visų ūkiš
kojo sūkurio darbų, net penkiese 
kulti. Kun. dėdė J. Židanavičius 
(dail. Žmuidzinavičiaus giminai
tis) paruošia ir . Įstato Bronių Į 
mokytojų seminariją, kurią 1898 
m. baigė su pagyrimu ir trejus 
metus mokytojavo Plocko apy
gardoje. Tačiau būsimas Suvalkų 
sutarties architektas be didesnio 
mokslo nenurimsta: 1901 m. iš
laiko konkursinius egzaminus Į 
Pskovo matininkų mokyklą ir
1904 m. ją baigia, čia likimas iš
krečia jam nepamirštamą pokštą. 
Pskove jis gyvena pas sulenkėju
sius, bet save lietuviais laikan-

• čius Formulevičius, pas kuriuos 
syki atėjo Jonas Jablonskis, tada 
dėl lietuvybės gyvenęs ištrėmime. 
Vakarieniaujant šeimininkė para
gino Baluti pašnekinti jam nepa
žįstamą svečią lietuviškai. Tad 
Balutis ir paklausė: “Ar Tamstie- 
la mokie lietuviškai?” Tai lygiai, 
kaip kad būčiau paklausęs popie
žių, ar jis katalikas, — „skundė
si“ sykį man Balutis Londone.

Vėliau Balutis baigė Kent Col
lege Čikagoje teisių mokslą ma
gistro laipsniu.

* 3:

Pabėgęs nuo caro kariuomenės,
1905 m. vasaryje Balutis atvyks
ta Amerikon, kur tada jau vyko 
didelis lietuvių subruzdimas; jie 
buvo pasiskirstę i katalikų, socia
listų ir tautininkų sroves. Tuoj jis

*’ "•Ttą sąjūdį ir įsijungia. Pirmą kar
tą lietuvių veikloj jis pasireiškia 
kaip Amsterdamo parapijos de
legatas Amerikos lietuvių 1906. 
II. 22 seime Filadelfijoj, iš kurio 
grįžęs daro pranešimus, surenka 
nemaža aukų ir jas pasiunčia dr. 
J. Basanavičiui į Vilnių, vadovė
liams Lietuvos mokykloms leisti.
1906 m. Balutis 6 mėnesius stu
dijuoja anglų kalbą Valparaiso 
un-te. Ten veikė liet, literatūros 
draugija, kuriai jis pirmininkavo 
ir buvo ten įsikūrusių lietuvių 
kalbos kursų mokytoju. Vėliau 
Balutis juokavo: „Valparaiso pra
mokau daugiau lietuvių nei ang
lų kalbos. Aplamai, ten visas lie
tuvių studentų gyvenimas sukosi 
apie jį. Valparaisas pastūmėjo 
Balutį į Susivienijimą Lietuvių 
Amerikoje ir Tėvynės Mylėtojų 
Draugiją. Kaip Susivienijimo lite
ratūros komisijos nariui, jam te
ko rūpintis antrosios Kriaušaičio 
gramatikos laida ir dalyvauti at
stovu keturiuose Susivienijimo 
seimuose — 1908, 1909, 1910 
ir 1914 m.

Dirbdamas 6 metus kartografu, 
Balutis sumanė paruošti ir išleis
ti nesudarkytais lietuviškais vie
tovardžiais Lietuvos žemėlapį. 
Darbas buvo labai sunkus, nes 
reikėjo jam pačiam vietovardžius 
rinkti tarp Čikagos lietuvių. Ka
dangi visų gerbiamo lietuvio pa- 
trijoto J. Berzinskio saliūnas pa
sirodė Balučiui tinkamiausia tam 
tikslui vieta, ėmė jame vakarais 
lietuvius kvosti užsirašinėdamas 
vietovardžius. Iškart sekėsi neblo
gai, bet, anot sukaktuvininko, 
toks raštininkas saliūne buvo ne
paprastas reiškinys* ir nevisiems 
tada buvo aišku, kas ta “mapa” ar 
žemėlapis. Kartą jis girdi: „Tu, 
rupūže, caro agentas! Surašinėji 
kas nuo vaisko pabėgo! Vyrai 
duokim jam snukių!” Atrodė, — 
sako Balutis, — kad nejuokais 
apie mane sustoję tautiečiai bu
vo užsimoję išbraižyti man veide 

z Visai kitokį žemėlapį... bet man 
/ su Berzinskiu pavyko juos nura- 
• minti. Tą žemėlapį ruošdamas 

vakarais ir šventadieniais į jį su
dėjo apie 5,000 darbo valandų, 
arba 600 darbo dienų. Deja, pa
galiau įsitikinęs, jog etnografi
niam Lietuvos plotui negalės su
rinkti visų vietovardžių, apsi
sprendė žemėlapį leisti dalimis: 
pasirinko Suvalkų penkių apskri
čiu guberniją. Ir po keleto metų 
kruopštaus bei ryžtingo darbo Ba
lučio sumanytas, jo paties ranka 
nubraižytas ir jo surinktais vie
tovardžiais Suvalkų „rėdybos“ že
mėlapis tūkstančiu egzempliorių 
buvo atspausdintas. Tai pirmas 
tikslus lietuvių kalba išleistas 
Lietuvos dalies žemėlapis.

DR. J. ŽMUIDZINAS

Būdamas Tėvynės Mylėtojų 
Dr-jos, įkurtos 1896 m. pirminin
ku, Balutis sumanė išleisti dr. V. 
Kudirkos 50 m. gimimo proga jo 
visus raštus. Kaip sumanė, taip 
padarė: surinko lėšų ir už $5.000 
Tilžėje Mauderodė atspausdino 6 
gražius 1770 psl. tomus, papuoš
tus prancūzo Loevy ir lietuvio 
dail. Brako iliustracijomis. Ir kai 
Balutis juos ant stalo 1910 m. 
draugijos seime padėjo, delega
tai jam ilgai audringai plojo ir 
norėjo jį pakelti garbės nariu, bet 
jis atsisakė.

Gyvendamas Čikagoje Balutis 

šio straipsnio autorius buvo pasiskolinęs iš min. B. K. Balu
čio J. Lappo du „Lietuvos Statuto“ tomus ir ilgai jam jų ne
grąžino. Kai pagaliau grąžino, B. K. Balutis 1959. IV. i at
siuntė jam šią savo nuotrauką su jos kitoj pusėj prierašu: 
Jonas Norkaitis, Jr., besilankydamas 1957 metais Londone, 
buvo „užklupęs“ mane netikėtai parke, kai buvau „numojęs 
ranka“, kad kada nors gausiu „Lietuvos Statutą“..., tai to 
momento atsiminimui ir siunčiu tą fotografo Norkaituko 

šedevrą”. B. K. Balutis

dalyvauja visur: jis M. Petrausko 
“Birutės” choro narys kūrėjas, 
vaidina (1909) operetės “Kamin- 
krėtis ir malūnininkas” Sabuko 
rolę, rašinėja “Vienybei Lietuv
ninkų”, bendradarbiauja juokų 
žurnale “Dagyje”, Lietuvių Inte
ligentų Ratelio narys ir nuo 1912 
m. redaguoja “Lietuvą”, kurioje 
išspausdina Lietuvos himną.

4: $ 4c

Balutis dalyvavo delegatu ir 
Amerikos lietuvių 1.100 atstovų 
seime 1918 m. kovo 13-14 d. Niu
jorke, kuris pasisakė už, pilną 
Lietuvos nepriklausomybę/ Jame ■ 
Balutis pasireiškė ir geru*1 kalbė
toju: jam išėjus kalbėti, draugai; 
kairėje ėmė ploti, o dešinėje pa-į 
sigirdo švilpimų; tad Balutis ir 
tarė: “Jūs, mano draugai, kairė-! 
je prašau neploti, nes čia susirin- 
kom Lietuvos laisvinti, o ploji
mais laisvės neišplosime; jūs gi, 
mano prietėliai dešinėje, prašau 
nešvilpti, nes švilpdami galime tą 
laisvę tik prašvilpti!” Tie žodžiai 
taip visus atstovus pagavo už šir
dies, kad visa salė suūžė ploji
mais ir tatai pakreipė seimo dar
bų eigą geroj on pusėn. Balutis sa
vo šiuo išradingu “nuginklavimu” 
primena Prancūzijos ministerį ir 
parlamentarą George Mandel, ku
ris 1936 m. kandidatuodamas į 
parlamentą vienam savo rinkimi
niame mitinge, Gironde apylin
kėj, negalėdamas kalbėti dėl su
sirinkusių triukšmingų švilpesių, 
pagavęs tylos valandėlę tarė: 
“Kadangi jūs nenorit, kad aš 
jums kalbėčiau apie politiką, tai 
aš jum pakalbėsiu apie literatū
rą. Kaip žinot, La Fontainas savo 
nemirtingose pasakėčiose pada-.

Stephen B. Roman
President

Palaimintų Kalėdų dvasioje malonu man pereikšti 

jūsų šeimai gilius bei nuoširdžius linkėjimus: džiugių 

Kalėdų, taikių ir sėkmingų naujų metų.

rydavo taip, kad gyvuliai kalbė
davo; aš gi dar geriau sugebu: 
priverčiu susirinkusius asilus 
švilpti”.

♦ ♦ ♦

1919 m. liepos 9 d. Balutis 
vyksta kaip Tautinės Tarybos at
stovas į taikos konferenciją Pa
ryžiuje. Prieš išvažiuodamas jis 
sukuria Amerikos lietuvių nepri
klausomai Lietuvai padovanotam 
Laisvės varpui nepamirštamą įra
šą ir kartu sau nesugriaunamą 
paminklą:

O! Skambink per amžius 
Vaikams Lietuvos:
Tas nevertas laisvės, 
Kas negina jos.

VYTAUTAS KASTYTIS

VIEŠPATIE, prisek balandžio balto virpančius sparnus 
Dangaus žvaigždynų lankoje paklydusioms raketoms 
Ir užtaisą atominį alyvų šakele pakeisk:
Tegu nubunda žmonija iš amžių miego kieto, x
Teužgesina neapykantos krauju liepsnojančias žvakes!...
Tavoji kūdikėlio mažo stebuklinga šypsena 
Tepraveria tautų kalėjimo apkaustytas duris. — 
Gal ji ir mano tautą kenčiančią gyvenimui išves 
Į balto sniego sidabrinį laisvės taką Kūčių naktyje — 
Sutikt Kalėdų, kaip kitados, kai mus lydėdavo 
Rarotų gaudesys ir Tavo užgimimą skelbiantys varpai, 
Kai širdyje dar buvo tėviškė ir meilė, ir namai, 
Ir LIETUVA — širdžių mūs gaivalingai gyvas pulsas?...

“RELIKVIJOS” - N. MARUTĖS POEZIJA
PR. NAUJOKAITIS

Lietuvos delegaciją Paryžiuje, 
kurios neįleido į taikos konferen
ciją, sudarė iš Lietuvos A. Volde
maras, M. Yčas, Norus, dr. P. 
Bielskus, K.-Semaška ir Rozem- 
baumas; iš Amerikos — B. K. Ba
lutis ir kun. žilius. Ona Sekienė, 
liet, delegacijos stenografė, šitaip 
Balučio vaidmenį vertina: “Per 
šešis mėnesius delegacijos darbe 
įvykdavo nuomonių skirtumai. 
Balutis buvo didžiausias nesutari
mų nuramintojas, suderintojas... 
Jam pavestą darbą jis visados at
likdavo dideliu kruopštumu. Ba
lutis pats gerai dirbo, bet ir ki
tus ragino taip dirbti”. Ilgiausiai 
Paryžiuje pasiliko , bei veikė Ba
lutis, Bielskus ir Norus, pasiųsda
mi į Lietuvą kelis laivus su gink
lais, maistu, vaistais, garvežiais 
ir kitkuo.

1919 gruodžio 22 d. Balutis, pa
siėmęs su savim 20 dėžių delega
cijos bylų, išvyko iš Paryžiaus 
Lietuvon kartu su sekretore O. 
Sekiene. Kauno stotyje Balutį su
tiko Petras Klimas su krašto ap
saugos ministerijos automobiliu. 
Tada Kaune buvo iš viso tik 6 
automobiliai: 5 priklausė kr. aps. 
ministerijai, o 6-tas prezidentū
rai, Kitą dieną Balutis pradėjo, 
užs. r. min. Voldemaro paskirtas, 
eiti ypatingai svarbiems reika
lams valdininko pareigas, atseit, 
savo rangu buvo po Voldemaro ir 
Klimo pirmasis. Aštuonerių metų 
laikotarpyje Balutis, būdamas po
litinio d-to direktorium, vicemi- 
nisteriu ar gen. sekretorium, tu
rėjo vadovautis tik savo nuovoka 
bei sugebėjimu, nes tada nebuvo 
šiai tarnybai jokių gairių, taisyk- 

(Nukelta į 8 psl.j

Prisipažinsiu, kad šitos knygos 
laukiau, nes autorės poezija bu
vo patraukusi dėmesį prieš keletą 
metų, kai laikinai buvau tapęs 
“Ateities” redaktoriumi. Redak
cijos aplanke radau kelis Neri- 
mos Narutės eilėraščius ir juos 
tuojau išspausdinau: bendradarbė 
buvo neabejotinai talentinga. Ir 
štai šiandien po ranka turiu jos 
pirmąjį rinkinį “Relikvijos”. Sa
vo eilėraščius ji pavadino lyri
niais natiurmortais. Jei knygos 
pavadinimas nusako daugiau rin
kinio turinį, tai tas antrasis ap
tarimas siejasi daugiau su forma.

Knygos turinys galėtų būti nu
sakomas kad ir-šiais autorės žo
džiais:

Norėčiau būti dulkele
Gimto sodžiaus kelyje...

Vaikystės pasakos pasauli, 
Nenumarinamą kančioje ilgesį 
Aš tepasiėmiau iš savo žemės ...

<2°>- 
Paliktoji tėvynė, visas turtin

gas, kupinas spalvų ir garsų jos 
peisažas, sėja, derlius, duona, 
šventės ir linksmybės, šventovės 
ir Dievo palaima, idiliškai susen- 
timentalinti gyvenimo ir' darbų 
vaizdai — visa yra tapę šventa', 
brangu. Tai relikvijos. Jos švie
čia iš tolo, gaivina, bet kartu ir 
graudina, virsta kančia, nes visa 
tai yra prarasta, nepasiekiama, 
nepakartojama, nesusigrąžinama. 
Upelių vaikiško kvatojimo 
Esu aš pasiilgus.
Kodėl tavyje ieškau pamestos dalies? 
Skausmingo amžiaus prakeikimo 
Nostalgijoje — rimo? (70).

Taip skundžiasi autorė paskuti
niame knygos eilėraštyje prie 
svetimų vandenų, kurie neįsten
gia jausmų nuraminti, tapti sa
vais. Tas nostalginis ryšys jau
čiamas visoje knygoje; jis verčia 
tikėti eilėraščių nuoširdumu. Ta
čiau antra vertus, toji paliktų 
brangenybių nostalgija sudaro 
pavojų prarasti kūrybos jėgą, su
stingti, atitrūkti nuo realaus gy
venimo pulso. Iš tolo rodomos re
likvijos dažnai praranda dinami
ką. Daugumai pirmojo skyriaus 
eilėraščių tikrai tinka natiurmor
tų vardas. Brangenybės sustingo 
statiniuose paveiksluose: juose 
daug spalvų ir grožio, bet jis jau 
nebegyvas, nepulsuojantis, rūpes-- 
tingų rankų iš eilės sudėstytas, 
surankiotas, suskaičiuotas, lyg 
sukataloguotas, , bet jau praradęs 
dinamiką ir sugestyvinę jėgą. To
kios sustingusios formos yra be
veik ištisas pirmasis skyrius Re
likvijos, iš dalies ir trečias Pilna
ties svarstyklės. Iš pirmo skyriaus 
dinamiškumu išsiskiria “Atlai
dai”. Tai stipriausias to skyriaus 
eilėraštis.

Jai gimė pirmgimis sūnus, kurį ji 
suvystė vystyklais ir paguldė 
prakartėlėje ...

Nes jiems nebuvo vietos užeigoje

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

Dinamiškumą dažnai mažina ir 
autorės vartojama nuosaka ir 
veiksmažodžių laikai: pavasaris 
rodomas ne savo budimo gaivališ
kume, bet būsimam laike ar net 
geidžiamojoj nuosakoj. Tokių pa
vyzdžių pririnktume dešimtimis.

Geriausias yra antrasis knygos 
skyrius: “Metų mišios”, čia ir 
skaitytojas kartu su autore pasi
junta esąs savo tėvynės gamtos 
šventovėse, kur per visus metus 
vyksta nuostabus ir kupinas dva
sinės gyvybės aukojimas, čia au
torė pati visa siela dalyvauja toje 
gamtos mišių aukoje. Tai jau ne
be sustingę natiurmortai, bet te
kanti laiko, budimo, sėjos, pjū
ties ir derliaus palaimos srovė. 
Ta srovė pagauna poezijos mėgė
ją, ir mes galime pasakyti: pir
masis rinkinys 'nėra tuštuma — 
autorė turi talentą ir moka bei 
turi ką pasakyti. Tik vieno rei
kėtų nuoširdžiai palinkėti — pil
no savitumo, ne skolinto vaizdo 
ir išraiškos. O tuo tarpu artojo 
ir duonos vaizdai taip lyg ir ata- 
skamba kaikuriomis užuolanko
mis K. Bradūnu.

Stipriausiu eilėraščiu laikyti
nas “Lietus”. Gaivališkoji žemės 
gyvybė čia pajusta labai stipriai, 
ir parinktoji forma savo įvaiz
džiais ir dinamika rodo poetės vi
daus jėgą. Čia tinka ir impera
tyvinė veiksmažodžio forma, nes 
lietaus ir poetės vidaus jėga lyg 
sutampa, o gal ir vienas kitą su
stiprina. Norisi jį ištisai išrašyti: 
Į žemės drobinius trinyčius, 
Pavasario lietau, įausk sidabro siūlus. 
Pakrikštyki suvystytą žiemkentį. 
Vynu subėgęs upės molio indan 
Tekėk ir nešk gyvybę.
Bangų rieškučiose pažarstęs žvyrą, 
Nuprausęs pabučiuoki baltą akmenėlį. 
Sušildyk: drungnais lašais velėnos 

ląsteles.
Miško koplyčios laitą liedamas 
Tekėk, saldžiais sulos lašais 
Baltų beržų ąsočiuose putok, 
Kad gimusią gyvybę papenėtum, 
Suvystytą žiemkentį (29)!

Pridėkim dar viena posmeli iš 
“Sėjos”:
Palaimink derlių, Viešpatie, 
Paskalsinki visiems, kad jo užtektų 
Paukšteliams, elgetoms ir badmečiui...

(36).
Nėra tik gražiakalbiai žodžiai, 

kai autorė sako:
žegnos palaukėje sustojęs Kristus
Artojo prakaito lašus (37).
Arba koks tikras Lietuvos lau

kų vaizdas, dvelkiąs Rūpintojė
lio dvasia, kai autorė rašo:

Laukų kaitroje nekentėti 
Troškulio, gerasis Viešpatie, 
Ateiki parugės taku į sodžių. 
Tave pamačiusi, parpuls svirtis..

(31).
Kokių gražių forminių posmų

MON. PR. JURAS, naujųjų laikų lie
tuviškos knygos knygnešys, leidėjas - 
- mecenatas, į savo daugiau puskapio 
išleistų lietuviškų knygų skaičių įra
še dar vieną, išleisdamas šv. Pranciš
kaus Trečiojo Ordino ritualą, kurį, pa
gal angliškąjį tekstą, spaudai paruošė 
Trečiojo Ordino šv. Kazimiero pro
vincija.

K. V. BAGDANAVIČIUS St. Ylos 
didžiojo maldyno sutikimo proga pa
sidžiaugė, kad naujasis maldynas yra 
vertinga savo rūšies maldų antologija. 
Turtingas turinys, rūpestingai parink
ta terminija, geras spaudos darbas — 
darąs tą maldyną geriausiu iš <visų per 
paskutinius 50 metų pasirodžiusių.

“LIETUVIŲ DIENOS” lapkr. nr., 
pagerbdamos muz. St. Gailevičių jo 
60 m. y amžiaus ir 35 m. kūrybinės su
kakties proga, įsidėjo net tris pusla
pius teksto apie sukaktuvininką ir 
nuotraukų iš jo muzikinės veiklos.

A.A. PROF. STEPONO KOLUPAI- 
LOS monografiją ruošiasi išleisti aka
deminis skautų sąjūdis. Leidinį Reda
guoti pakviestas dr. J. Gimbutas, o 
administruoti — K. Nenortas. Mono
grafijos talkininkais pakviestos šios 
org-jos: Lietuvių Katalikų Mokslo 
Akademija, Lietuvių Profesorių S-ga 
Amerikoj, Amerikos Lietuvių Inžinie
rių ir Architektų S-ga, Lituanistikos 
Institutas, Korp! Grandis ir Korp! 
Plieno vyrija.

DR. J. SAVOJO knyga “Kova prieš 
Dievą Lietuvoje” išleista ispanų kal
ba ir platinama Ispanijoj ir P. Ameri
koj. Veikalas vaizduoja Įvairiais doku
mentais bei nuotraukomis religijos 
persekiojimą Lietuvoje. Pr. Al.

Vasario 16 gimnazijos II klasės 
mokinės Aldona ir Loreta Suba- 
čiūtės deklamuoja amerikiečių 
svečių garbei.

autorė sukuria, gali parodyti ir 
šis pavyzdys:

Tyla lyg skausmas guli, 
Tvanka krūtinę spaudžia, 
Ugninę žaibo siūlę 
Padangės staklėm audžia.

(Audra, 30).
Taigi pirmoji Nerimos Narutės 

poezijos knyga yra verta dėmesio. 
Ji rodo autorės talentą ir kažku
riuos laimėjimus.

Nerimą Narutė, RELIKVIJOS, 
lyriniai natiurmortai. Išleido 
Lietuvių Dienos, LB Ročesterio 
apylinkės valdybai paremiant, 
1964 m.; kaina $2.00. Aplankas 
P. Jurkaus. (Aplanko paraštė
je randame truputį žinių ir apie 
pačią autorę).

THE TORONTO BOARD OF EDUCATION 

NAUJIESIEMS KANADIEČIAMS 
ANGLŲ KALBOS KLASĖS
Sausio 4 - kovo 25, 1965 

7.30 v. p.p.iki 9.30 v.v.
Registracija $2.50

Specialus kursas pradedantiems
Naujos klasės veiks keturis vakarus per savaitę — 

nuo pirmadienio iki ketvirtadienio.
UŽSIREGISTRUOTI:

Bloor Collegiate Institute arba Parkway Vocational School

Reguliarus kursas, keturių mt. programa 
»' Studijų klasės pažymėjimui gauti ar tolygaus laipsnio 

mokslui rinksis du vakarus j savaitę.
UŽSIREGISTRUOTI:,

Humberside Collegiate Institute 
Central High School of Commerce 
North Toronto Collegiate Institute 
King Edward Senior Public School 

Z. S. PHIMISTER 
Director of Education

Bloor Collegiate Institute
Eastern High School of Commerce
Parkdale Collegiate Institute

KUN. DR. P. CELIEŠIUS kartu su 
kitų pavergtųjų tautų atstovais daly
vavo Pietinės Kalifornijos un-te su
ruoštame seminare ir padarė platų 
pranešimą apie tikėjimo būklę okup. 
Lietuvoje. Šio seminaro organizatorius 
ir vadovas buvo dr. Fletcher.

“LA CHIESA IN LITUANIA” — 
Bažnyčia Lietuvoje. Tokiu vardu pa
vadintas memorandumas, paruoštas 
italų kalba mons. V. Mincevičiaus Ro
moje ir vysk. V. Brizgio įteiktas Va
tikano santarybos nariams. Apima 26 
didelio formato puslapius, kuriuose iš
samiai išdėstyta religinė Lietuvos būk
lė 1940—1964 m. laikotarpyje. Gale 
pridėtas skyrius, duodąs trumpą Lie
tuvos krikščionybės istorijos santrau
ką. Reikia sveikinti paruošėjus už to
kį kruopštų darbą.

i Okupuoto'] Lietuvoj
ALDONOS SKIRUTYTĖS apžvalgi- 

nė grafikos darbų paroda surengta 
Vilniuje. Lankytojų dėmesį patraukia 
jos litografijų ciklas “Prie marių”, 
kuriame dailininkė vaizduoja jūrą, 
žvejus ir jiems dramatine kova grasi
nantį dangų, tačiau ir į šiuos rūsčius 
vaizdus dažniausiai įpinama lyrišku
mo gija. Iš šio ciklo tenka suminėti 
“Tinklų taisymą”, “Prieplauką”. “Po 
žūklės”, “Į jūrą”, “žvejus”, kur gra
fikė pirmame plane pastato vieną figū
rą ir už jos nugaros atveria kūrinio 
visumą. Savo 1963-64 m. darbų ciklą 
Skirutytė yra pavadinusi — “Mano tė
vynė dainose ir legendose”. I šį cik
lą įeina “Neringa ir Naglis”, “Pasaka 
apie Nidą”, “Lietuva brangi”, “Nuo 
Birutės kalno”, “Žvejo gimimas”, “Du 
daigeliai” ir kt. raižiniai. Liaudies 
stiliaus interpretacija geriausiai jau
čiama “Neringoje ir Naglyje”, kur 
švyturį, kopas, miškus ir abi figūras 
jungia laumės juosta. A. Skirutytė yra 
jauna grafike, J. Kuzminskio mokinė, 
studijas baigusi 1957 m. Sovietinių 
menininkų kūrinių parodose jos dar
bai jau yra pasiekę Japoniją, JAV, 
Kanadą, Kubą, Iraką, Švediją. Lenkiją, 
Prancūziją, N. Zelandiją, Gvinėją ir 
kt. kraštus. Ją tenka laikyti viena iš
kiliausių grafikių dabartinėje Lietu
voje.

AUDRONE VAINIUNAITE, gabi 
jaunosios kartos smuikininkė, Vilniaus 
filharmonijos salėje atliko L. Beetho- 
veno koncertą smuikui su orkestru. 
Recenzijose giriama smuikininkės pa
žanga, jos sugebėjimas išryškinti 
Beethoveno muzikos santūrumą bei 
epinį didingumą. A. Livontas jai pa
taria nevengti emocinių vaizdų, kon- 
trastiškumo ir drąsiau išryškinti gar- - 
sinį įvairumą.

LIETUVIŲ GRAFIKOS PARODOS 
Rygoje uždarymo išvakarėse latvių 
dailininkai aptarė išstatytus darbus. 
Vyresnės kartos grafikas prof. P. Upi- 
tis labiausiai žavėjosi lietuviškųjų 
liaudies tradicijų panaudojimu, kuris 
lietuvių grafiką išskiria iš latvių ir 
estų panašių darbų. Šios tradicijos bu
vo įvestos V. Jurkūno, J. Kuzminskio 
ir A. Kučo, o dabar jų ryškiausiais 
puoselėtojais yra jaunoji grafikų kar
ta — A. Makūnaitė, A. Skirutytė, B. 
žilytė, A. Surgailienė ir kt. Jų kūri
niuose yra ryškus tautinio savitumo 
atspalvis.

VILNIAUS OPEROS TEATRAS da
vė P. Mascagni operos “Cavalleria 
rusticana” premjerą. Vaidmenis yra 
paruošę solistai: J. Stasiūnas, E. Sau- 
levičiūtė, V. Adamkevičiusr M. Aleš- 
kevičiūtė, I. Jasiūnaitė, K. šilgalis, I. 
Žukaitė, J. Misiūraitė, L. šalčiūnas, 
J. Urvelis ir V. Usinas — dvigubas 
sąstatas. Spektaklio dirig. — V. Vir- 
žonis, rež. — J. Gustaitis, chormeiste
ris — S. Dautartas, dailininkas — J. 
Jankus.

R. PALIUKAITYTĖ, jauna dramos 
aktorė, debiutavo Vilniaus dramos te
atro premjeros “104 puslapiai apie 
meilę” pagrindinėje Natašos rolėje. 
Šį maskviečio E. Radzinskio veikalą 
pastatė rež. V. Čibiras. Vaidino: H. 
Kurauskas, E. Pleškytė, M. Rasteikai- 
tė, A. Rosenas ir J. Rygertas. Spek
taklis nagrinėja meilės, pareigos ir 
draugystės problemas. V. Kst.
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VISUS PARAPIJIEČIUS

PRISIKĖLIMO BAŽNYČIOS IR VIENUOLYNO

GERADARIUS BEI RĖMĖJUS IR
J. Beržinskas

VISUS KOLONIJOS LIETUVIUS1212 Dundas Street W., Toronto, Ont.

ŠV. KALĖDOMIS IR

NAUJAIS METAIS

SVEIKINA

evcuPrano Barausko siuvėjas

Parkside Meat Market

2899 Bloor St. W

Sveikiname visus lietuvius su Šv. Kalėdomis

Naujaisiais Metais

Cooksville IGA Market

Savininkai Stefa ir J. Sinkevičiai

BALTIC EXPORTING CO
S. ir A. KALOZAlJonas

849 College Street, Toronto

T umosa

NORD

MENDE

Funeral Home

436 Roncesvalles Avenue, Toronto

DRAUDIMO IŠTAIGA

ir linki
Naujais Metais visus klijentus

Raimundas Stasiulis

Toronto 3, Ont,

Mieliems savo klijentams ir bičiuliams linksmų 

Šv. Kalėdų ir laimingų Naujų Metų linki

Katalikų Laidotuvių Namai 

Moderniai jrengti. Ventiliacija

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

Spaudos 
bendrovė 
“Žiburiai”

Džiugių Šv. Kalėdų ir sėkmingų Naujų Metų 
siems klijentams ir pažįstamiems linki

Gerbiamus klijentus, bičiulius bei pažįstamus 
Šv. Kalėdų ir Naujų Metų proga nuoširdžiausiai 
sveikiname ir linkime viso geriausio

Pirkdamas B/A produktus, 
perki geriausius!
PARKDALE
BENZINO STOTIS—GARAŽAS

našių 1965 metų 

kupinų sveikatos, 
ir sėkmės.

Gerb. klijentus, bičiulius bei pažįstamus Kalė
dų švenčių bei Naujų Metų proga nuoširdžiau
siai sveikiname

šv. Kalėdų proga 
sveikina 
bendrovės šėrininkus 
klientus bei 
bičiulius

Savo mieluosius klijentus ir draugus šv. Kalėdų 
ir Naujųjų 1965 Metų proga sveikinu linkė
damas sėkmės

sveikina su Šventomis Kalėdomis ir Naujais Me
tais visus atsilankančius bei draugus ir pažįs
tamus.

GENERALINĖ 
ATSTOVYBĖ 

KANADAI

Linksmų Šv. Kalėdų ir laimingų Naujų Metų 
linki lietuviams

DANRAY SHOE STORE
Scott McHale ir kitų žymių firmų 

avalynės krautuvė visai šeimai
1229 DUNDAS STREET WEST, TORONTO

Linksmų šv. Kalėdų ir laimingų Naujų Metų 
mieliems klijentams ir pažįstamiems linki

Geriausi linkėjimai šv. Kalėdų ir Naujų Metų 
proga visiems klijentams, bičiuliams bei 
pažįstamiems

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

linki jiems linksmų Šv. Kalėdų ir laimingų 
Naujų Metų.

Linksmų Šventų Kalėdų švenčių ir laimingų 
Naujų Metų nuoširdžiai linkime mūsų mieliems 
klijentams, draugams bei bičiuliams

1129 Dundas Street West (Lietuvių Namai) 

Telefonas LE 2-8723, Toronto

vyr. ir mot. drabužių siuvėjas 
ir gatavų drabužių krautuvė

343 Roncesvalles Avė., Toronto 3. Tel. 531-1432

Linksmų Šv. Kalėdų ir laimingų Naujų Metų 
visiems klijentams, bičiuliams bei pažįstamiems 
linki ' ,

Ed. Kondratas
Vyriškų ir moteriškų drabužių siuvėjas

Linksmų švenčių ir laimingų Naujų Metų 

lietuviams linki

1498 DUNDAS ST. WEST, TORONTO

Telefonas LE 2-5965

PARKDALE FISH
Sav. H. ABE . . . Estų žuvų krautuvė 
2204 Dundas St. W., Toronto, Ont.

Telefonas LE 2-2692 28 Dundas St. East. Tel. 277-0641 
Cooksville, Ont.

JAUKIŲ BEI DŽIUGIŲ 
KRISTAUS GIMIMO ŠVENČIŲ 

, IR SĖKMĖS PILNŲ 
ATEINANČIŲ METŲ

LINKI VISIEMS SAVO BIČIULIAMS 
KLIJENTAMS IR

VISIEMS TAUTIEČIAMS —

JAVA restorano savininkai r

U. ir J. Bleizgiai

Lietuvių 
Kredito Kooperatyvas 

"Parama"

Daug džiaugsmo Šv. Kalėdų sulaukus ir laimin

gų ateinančių metų mieliems klijentams, bend

radarbiams ir visiems Toronto lietuviams linki

Atlantic restoranas
SAVININKAI

S. J. Valatkos
1330 Dundas Street W., Toronto, Ont

Telefonas LE 1-6165 672 Lansdowne Ave

European Meat & Delicatessen
Sav. Albina ir Justas Krasauskai

Sav. Irena ir Edvardas Punkriai

335 Roncesvalles Avenue Tel. LE 5-1258

Džiugių šv. Kalėdų ir laimingų Naujų Metų 
linkiu visiems klijentams, bičiuliams bei 
pažįstamiems

JOE BARBER SHOP - kirpykla
Sav. J. Budrevičius

1190 Queen St. W., Toronto 3, Ont.

RYAN E. ODETTE
LAWRENCE G. ODETTE

1181 QUEEN ST. WEST 
(prie Gladstone)

Telefonas 535-9468

A. KAL

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

ALFA RADIO & TV
Savininkai E. A. ČIŽIKAI

Šventų Kalėdų proga sveikinu' visas klijentes -
ir linkiu laimingų Naujų 1965 Metų | ASTRA MEAT MARKET

. « - ■ M 2246 BLOOR ST. W. TEL. RO 3-1093
Irena Beauty Salon » <- ... .... . F ... ..1 Sveikina visus savo klijentus Kalėdų švenčių

275 Windermere Avenue, tel. RO 2-6220 Pro9a ir linki laimingų Naujų Metų.

Sav. Ir. Morkūnienė Sav. Z. TOMCZAK

Mielus lietuvius, mūsų draugus ir gausius, kli- Jz Visus mielus klijentus, draugus ir bičiulius nuo 
jantus Kalėdų švenčių ir Naujų Metų proga J širdžiai sveikina švenčių proga ir laimingų 
nuoširdžiai sveikiname '

Naujų Metų linki

1 Si

Lietuvių spaustuvė 
TIME PRESS

Linksmų sv. Kalėdų ir sėkmingų 7965 metų w Kalėdų ir Naujųjų Metų proga nuoširdžiai 
Imkime savo maloniems klijentams, bičiuliams W sveikiname visus savo pažįstamus, bičiulius ir 
ir visiems pazĮstamiems klientus, linkėdami daug laimės, sveikatos ir

saugaus važiavimo.

"MARGIS DRUGS" W
_ n a i i. .niA Sveikiname visus lietuvius šv. Kalėdų ir Nau 408 Roncesvalles Avė., kampas Howard Park Ave. Jį \
Telefonas LE 5-1944, Toronto, Ontario jųjų Metų proga

jstg. tel. RO 9-4612 Namų tel. RO 6-7132

Nuoširdžiausiai sveikinu su šv. Kalėdomis

Linksmų švenčių ir laimingesnių 1965 metų lin
kiu visiems 
čiuliams

Nuoširdūs linkėjimai šv. Kalėdų ir Naujų Metų 
proga visiems klijentams, draugams bei 
pažįstamiems bendradarbius

Tautos Fondo Atstovybė 
Kanadoje

SUPERTEST 
Service Station

Sav. V. DOBILAS



’r.#:;

2320 Bloor St. W Tel. RO 2-8255
Į

Vandens šil

Darbo telef. RO. 2-8255

ST. CLAIR — OAKWOOD
$4.700 įmokėti, 8 kamb. dviejų 

augštų mūrinis namas. Dideli kam
bariai, 2 moderniškos virtuvės ir 
naujai įrengta vonia.

SWANSEA
$4.900 įmokėti; atskiras, mūrinis 

gražių plytų namas. 7 dideli kam
bariai, moderniška virtuvė, gražus 
kiemas. Prašoma kaina $18.500, gal 
ir mažiau.

INDIAN RD. — BLOOR
$4.900 pnokėti, gražus, atskiras 6 
kambariu mūrinis namas su gara- 
žu ir privačiu įvažiavimu; moderniš
ka virtuvė ir vonia; vandens šildy
mas; ekstra kambarys rūsyje. Vie
na atvira skola balanse 10 metų. 
Tuojau galima užimti.
BLOOR — JANE — Bungalow

$5.900 |mokėti, 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.

BLOOR — JANE
$4.900 įmokėti, 7 kamb. dviejų 

augštų, gražus mūrinis namas su 
garažu ir privačiu įvažiavimu. Mo
derniška 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.

B. SAKALAS
Namų telef. LE. 6-1410

PJS. Jeigu kartais nerastumėte šiame skelbime sau tinkamo namo 
ar biznio, tuojau skambinkite mums pasiteiraudami ką mes turi

me naujo, nes mes gauname kas dieną naujų nuosavybių.

BARBORAI STONKIENEI mirus, 
dukteriai dr. A. Matulionienei, jos šeimai ir gimi
nėms reiškiame užuojautą ir kartu liūdime —

Stasė ir Kęstutis Grigaičiai

BARBORAI STONKIENEI mirus, 
sūnus — Benediktą, Juozą ir Joną Stonkus nuoširdžiai 
užjaučiame ir kartu liūdime —

V. ir V. Treigiai

Niujorkas. — Brangiausiai ap- -23 m. sezone gavo V2 mil dol., 
mokamas koncertų pianistas bu- o už vieną pasirodymą Madison 
vo Ignace Jan Paderewski (1860- Square Garden, Niujorke, jam 
1941), Lenkijos ekspremjeras, ku- 
rio turtas siekė $5 mil. Vien 1922

buvo sumokėta augščiausia suma 
— $33.000.

PRANEŠIMAS 
CIVILINĖ ŠVENTĖ 

šeštadienį, gruodžio 26, 1964 
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 minėta nutarimą, Jo Malonybė Philip G. 
Givens, Q.C., paskelbė BOXING DAY ŠEŠTADIENĮ, GRUODŽIO 
26 D., 1964 m., kaip CIVILINĘ ŠVENTE.

8 PSL. . Tėviškės Žiburiai • 1964. XII. 24 — Nr. 52 (779)

WALTHER GORDON 
M.P. Davenport 

Finansų Ministeris

ŠVENČIŲ ’

SVEIKINIMAI ■ |W 1
: a®!® 'W*' lįSf |

MUSŲ nlĮEalfet W

- DRAUGAMS
LIETUVIAMS Ml

ANDY THOMPSON 
M. P. P. Dovercourt 
Ontario provincijos 

liberalų partijos vadas

1177 BLOOR STREET WEST Telefonas LE 2-2552

Didysis tautinės atsparos dzūkas
(Atkelta iš 6 psL)

lių ar pramintų takų. Ir nuosta
bu, kad tomis pirmomis Lietu
vos valstybės atkūrimo ir mūsų 
diplomatijos užuomazgos dienok 
mis Balutis, eidamas beveik sun
kiausias ir slidžiausias valstybi
ninko karjerai pareigas, pasirodė 
nepamainomas: ministerial keitė
si — Voldemaras (1918.XI.7. — 
1920.VI.19.), Purickis, Klimas, 
Jurgutis, Galvanauskas, Čarnec
kis, Reinys, Bistras, Sleževičius, 
vėl Voldemaras, o Balutis pasilik
davo. Ir jam teko 'susidurti su 
svarbiausiais Lietuvai klausimais: 
jis veda derybas su lenkais dėl 
pasikeitimo belaisviais, derasi su 
latviais dėl Sienų, dalyvauja Su
valkų derybose. Jubilijato nuo
pelnus Suvalkų sutarties sudary
me, M. Biržiška, J. J. Bačiūno iš
leistame ir čia mūsų naudojama
me “Balutyje”, šitaip apibūdina: 
“Likimas man lėmė Suvalkų de
rybose sėdėti greta Balučio. Ma
žutės Lietuvos atstovas Balutis 
taip reikalus pravedė, kad nuste
bino Vakarų Europos stebėtojus, 
o tariamai “Europą nuo puslau
kinės Maskvos išgelbėjusios” 
Lenkijos diplomatams amžiams 
užkorė ant kaklų tokį sunkų gir
nų akmenį, kad jis visados slėgs... 
Istorikai (ir lietuvių tauta) turė
tų žinoti, kad Suvalkų derybos 
tikrenybėje buvo — Balučio Lu
koševičiaus derybos. Ką Lietuva 
čia laimėjo, tai laimėjo Balučio 
sumanumu ir jo dzūkišku užsi
spyrimu bei talentu.”

Šit keletas tame leidiny pasisa
kymų apie B. K. Balutį. — Prel.

M. Krupavičius: “Žinai ką, Bro
niau, — nekartą jį paerzindavau, 
— tu pergeras žmogus masonu 
mirti. Bent prieš mirtį atvirsk į 
krikščionis demokratus!” Balutis, 
būdavo, nuo kėdės tik pašoks... 
rankom skėstels, visa burna nu
sijuoks ir pirštu sau į... krūti
nę baksnodamas atrėžia: “Po vel
nių, Mykolėli, aš esu ir krikščio
nis', ir demokratas, bet ne krikš
čionis demokratas!*’- Min. P. Ža- 
deikis: “Nuo 1928 iki 1933 metų 
Balutis, kaip ministeris Vašing
tone buvo mano viršininkas. Jis 
mokėjo viršininkauti neviršinin
kaudamas ... Jis brangus visai 
tautai kaip sumanus ir nepails
tantis sargas Lietuvos garbes ir 
laisvės”. Min. dr. K. Graužinis: 
“Žymiausias, betgi, Balučio bruo
žas yra jo tvirtas lietuviškumas. 
Kiekvieną žingsnį jis matuoja 
Lietuvos, ne partijų ar asmens, 
interesu. Kiekvieną' reikalą jis 
sprendžia taip, kad būtų nauda 
Lietuvai ir lietuviams”. Kompo
zitorė čerienė: “Nedaug veikėjų 
paliko įspūdžio Amerikos lietuvių 
jaunimui. Man džiugu, kad mano 
jaunų dienų lietuviška sąmonė 
augo M. Petrausko, Stasio Šim
kaus ir B. K. Balučio įtakoje. Pir
mieji žadino jaunimą lietuviška 
daina, o Balutis skatinimu siekti 
augštojo mokslo ir būti dorais 
lietuviais”. Atst. J. Kajeckas: 
“... Balutis vaišingas. Jei būti
nai reprezentacijai (Londone) 
skirtųjų lėšų pritrūkdavo, jis pa
naudodavo savo pinigus. Nenuo
stabu, jei jokio turto nesusikrovė. 
.... Didžiausias džiaugsmas Ba-

lučiui būtų savo ilgametę tarny
bą apvainikuoti sulaukimu išlais
vintos Lietuvos”. Slapto archyvo 
tvarkytoja B. Liūdžiūtė: “Bijo
jom Balučio kaip ugnies, bet ger
bėme kaip tėvą, žinojome, jis ver
tino ne pagal mūsų titulus, bet 
pagal asmens vertę, sąžiningumą, 
darbštumą ir gabumus”. Ir šį 
straipsnį parašiusis: “Tautišku
mas yra Balučio gili savybė. Tai 
visų jo darbų, pasišventimo ir 
gyvenimo prasmė. Tautininku bū
damas, jis niekados neprisirašė 
jokiai partijai. Todėl pasiliko 
laisvas tautiškas asmuo. Gal to
dėl jis, tiek valstybiniais, tiek vi
suomeniniais reikalais yra toks 
savarankiškas, drąsus, griežtas, 
net kandus. Jis nebijodavo net 
augščiausiai pakilusių žmonių. 
Jis nemėgo pigaus lankstymosi”.

Kaip matom, Balutis, tas didy
sis tautinės atsparos dzūkas, jau 
60 metų savo gyvenimo atidavė 
lietuvių tautos šviesesnei ateičiai, 
visu darbingu veržlumu ėmęsis 
A m e r i k oje, nepriklausomybės 
prieaušryje, reikalingiausios tau
tai veiklos ir, Lietuvai laisvę at
gavus, sunkiausių valstybės atkū
rimo darbų; o dabarties sutemo
se sumaniai gina tėvynės suvere
nias teises bei kovoja už jos lais
vės atstatymą.

Pragyvenęs nepriklausomybei 
ir atkuriamai valstybei pamatus 
dėjusius bei reikiamiausio tautai 
patarnavimo tamsiausios Lietu
vai nežinios ir šviesiausio džiaugs
mo dienų bendradarbius valstybi
ninkus — Voldemarą , dr. P. 
Bielsku, T. Noruševičiu. M. Yčą, • «, 7 7 v*

Geriausia ir vertingiausia
jūsų degtinė
Tradicinė Five Star Brandy yra ne
paprastos kokybės, neturinti sau 
lygios skoniu ir švelnumu, parduo
dama prieinama kaina. Garsioji 
Paari importuota degtinė yra ilgai

laikoma ąžuolo statinėse, kad būtų 
skanesnė, nors nuostabiai žema jos 
kaina lieka ta pati. Be abejonės, 
tai puikiausios kokybės degtinė Ka
nadoje.

C. E. NORRIS, 
City. Clerk

Mayor’s Office, City Hali 
Toronto, lapkričio 27, 1964.

GOD SAVE THE QUEEN

fešO:*:

v*

£

ŠV. KALĖDŲ IR NAUJŲ METŲ 
SVEIKINU VISUS KLIJENTUS, 
DRAUGUS IR PAŽĮSTAMUS

PROGA

AL GARBENS
Real Estate

Kanados, Ontario ir Toronto Real Estate Boards narys.
1611 BLOOR ST. W. TORONTO, ONT.

Telefonai:
LE. 6-2738, LE. 6-2664, vakarais — HU. 9-1543

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

Šv. 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!.

Iki malonaus pasimatymo

J. KUDABA
Namų telefonas RU. 3-2105

-

BRANPxfh

CHOLKAN
& CO. LTD.

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

P. KERBERIS
Tel. RO. 7-5454

J. RUKŠA
Tel. LE. 24404

Širdingiausi linkėjimai 
visiems draugams

klijentams 
Šv. Kalėdų ir 

Naujųjų Metų proga

kun. Žilių, dr. PurickĮ, Carneckį, 
vysk. M. Reinį, M. Sleževičių, J. 
Baltrušaiti, J. šaulį, J. Savickį, 
P. Žadeikį, M. Biržišką, J. Budrį 
ir daugelį kitų, — Balutis, kaip il
gos patirties Valstybės vyras bei 
gabus diplomatas, itin šiandie te- 
bereikalingas pavergtai lietuvių 
tautai.

Nuoširdžiai sveikiname labai 
Garbų Sukaktuvininką ir linkime 
jam daug sveikatos, ilgiausių 
metų ir sėkmės kovoje už Lietu
vos laisvę, kuriai jis savo gyveni
mą paskyrė.

PIRMŲJŲ KALĖDŲ 
ŽMONĖS

(Atkelta iš 3 psl.) 
problema. Užtenka tik pa-šia

žvelgti į mokyklas ir universite
tus, kad pamatytume, jog žmo
gaus gyvenimo prasmės proble
ma yra neišspręsta.

Sinagoga

Prakartėlės pagarbinime sina
goga taip pat nedalyvavo; buvo 
vienapusiško nusiteikimo. Ji bu
vo pramačiusi Mesijo atėjimą, 
bet neturėjo nei laiko, nei noro 
rūpintis atėjimo aplinkybėmis, o 
tik ilgėjosi pačios idėjos įsikūni
jimo. Jos knygos jau iš anksto nu
sakė, jog Betlėjus bus ta vieta, 
kur įsikūnijimas įvyks, bet kuni
gai buvo taip apnikti savo asme
ninių rūpesčių, kad net neįstengė 
atpažinti savo laiko ženklų. Jokia 
žvaigždė nenurodė jiems kelio ir 
joks nujautimo žiburėlis neap- 
švietė jų aptemusio proto. Grubi 
kasdiena nuskurdino jų dvasią ir 
ji nepajėgė susitelkti angelų gies
mės garsuose.

Vertė A. K.

Bostonas. — Labiausiai parduo- - 
dama knyga tebėra Šv. Raštas, iš
verstas net į 4.136 kalbas. JAV 
kasmet parduodama apie 7 mil.

GRAMERCY 
Shipping Co 

(Įsteigta 1945) 
Nesusijungusi su betkokia kita 
firma. Turinti Vnesposyltorg lei
dimą parduoti augščiausios ko
kybes
maisto ir dovanų 

siuntinius i 
iš SSSR sandėlių.

Kaip siuvamas mašinas, au
tomobilius, šaldytuvus ir t.t. 
Vidutinės kainos. Pristatoma per 
3-4 savaites. Jokio muito. Gavi
mas pakvituojamas. Pilnai ga
rantuota.
Didelis pasirinkimas puikiu do
vanų. Visokiausi audiniai. Įvai
rių rūšių gardaus maisto siunti
niai.
Rašykite ar telefonuokite lietu
viškai arba angliškai ir gausite 
pilną katalogą.

GRAMERCY SHIPPING CO. 
118 East 28 Street, New York, 
N.Y. Tel. MU. 9-0598. Atidaryta 

9-5.30. šeštad. 9-1.

Pinigai į SSSR
Pilnai garantuota. Turi Bankų 
Departamento (N.J.) leidimą ir 
apdrausta iki $20.000.00. Mūsų 
firma yra vienintelė, kuri siun
tėjui persiunčia gavėjo pasira
šytą kvitą.
Įteikiama per 2 savaites. Nuo 
1946 m. tiesioginis Bank For 
Foreign Trade, Maskvoje, agen
tas.

Vertė — 9 rubliai už $10.00 
Persiuntimas iki $30.00 — 
$2.75, virš $30.0 — 10%. ,

GRAMERCY SHIPPING INC.
744 Broad St., Newark, NJ. 

(MU. 9-0598)

Norėdami atsikviesti gimines, sužadėtines ar kitus asmenis iš Lenkijos 
ar kitų kraštų, kreipkitės į

J. Kazimiera Michalski
347 BAY ST. TORONTO, II AUGŠTAS, KAMB. 210, TEL. 368-9430 

Taip pat patarnauju vertimų, notarizavimo ir kelionių bilietų reikalais.

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

i

>

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 BUVUSIUS, 
ESAMUS IR BŪSIMUS 

MŪSŲ KLIJENTUS BEI 
VISUS BIČIULIUS 

SVEIKINAME 
ŠVENTŲ KALĖDŲ 

IR NAUJŲ METŲ PROGA

Vyt. Mor kis, J. (taškelis, A. Bliudžius



/

Premjeras apie seimų sujungimą
SKAITYTOJAI PASISAKO

Kanados min. pirm. L. B. Pear
sonas atsiuntė “TŽ” ir kitiem 
laikraščiam oficialų pareiškimą, 
kuriame sakoma: “Jau keli metai, 
kaip Kanados ambasada Maskvo
je klabina sovietinės valdžios du- 

• ris dėl asmenų, gyvenančių Sov.
Sąjungoje, kurie nori gauti leidi
mus atvykti į Kanadą pas savo 
šeimas, bet jų prašymai sovieti
nių įstaigų vis atmetami. 1962 m. 
birželio mėn. tuometinis mūsų 
ambasadorius pakartotinai krei
pėsi į einantį užsienio reikalų mi- 
nisterio pareigas ir kartu įteikė 
ilgoką sąrašą asmenų, padavusių 
prašymus. Tų pačių metų lapkri
čio mėn. jis kreipėsi asmeniškai 
į p. Chruščiovą minimu reikalu. 
S.m. rugpjūčio 8 d. dabartinis 
mūsų ambasadorius įteikė tuo rei
kalu p. Chruščiovui manolaišką, 
rašytą liepos 3 d. Į jį p. Chruš
čiovas atsakė rugsėjo 21 d. laiš
ku. Aš pranešiau apie laiško ga
vimą lapkričio 3 d. laišku, kuris 
buvo įteiktas p. Kosyginui gruo
džio 2d.

Pažymėtina, kad aš kreipiausi 
į p. Chruščiovą humanitariniais 
motyvais, siekdamas baigti šeimų 
kančias, kurių dalis yra netekę 
šeiminio gyvenimo jau dvidešimt 
metų. P. Chruščiovas į mano krer- 
pimąsi atsakė gana greitai ir tai 
pozityvia prasme; kadangi iš so
vietinės valdžios gavome forma
lų užtikrinimą, kad su p. Chruš
čiovo pasitraukimu jos politika 
nebus keičiama, tikimės, jog vis 
didesnis skaičius asmenų ateinan
čiais mėnesiais gaus leidimus iš
vykti iš Sov. Sąjungos ir galės 

. įsijungti į savo šeimas Kanadoje.”
Ką rašė Pearsonas?

Savo laiške Chruščiovui L. B. 
Pearsonas 1964 m. liepos 3 d. 
tarp kitko rašė: “Apgailėtina, kad 
yra labai didelis skaičius šeimų, 
kurios tebėra suardytos, nežiūrint 
pareikšto jų noro atvykti pas sa
vuosius Kanadon. Norėčiau pri
minti Jums, p. Pirmininke, kad 
dalis tų nelaimingų žmonių, dau
giausia dėl ilgo ir kruvino karo, 
kenčia perskyrimą jau dvidešimt 
metų. Nežiūrint priežasčių nei 
sunkumų, tikiuosi, sutiksite su 
manimi, *kad daugelį metų tran
kąs perskyrimas yra tragedija. 
Jūs ir aš žinome, ką reiškia šei
mos gyvenimas, ir dėlto turėtume 
daryti visa, kas galima, kad tos 
kančios nebebūtų prailginamos. 
Žinodamas Jūsų nusiteikimą ati
tinkamai vertinti humanitarinius

T. ŽIBURIU” SKAITYTOJAMS
1. Maloniai kviečiame visus 

skaitytojus pratęsti savo prenu
meratas sekantiem metam ir kar
tu paremti “Tž” leidimą savo au
ka.

2. Visus skolininkus, dar neat- 
silyginusius “TŽ” už įvairius pa
tarnavimus, maloniai prašome at
silyginti. Su senaisiais metais te
būnie išlygintos ir senosios sko
los. Dėkojame visiem, kurie šiais 
metais taip uoliai atsilygino už 
“TŽ” ir tuo žymiai palengvino 
laikraščio leidimą.

3. Kalėdų ir N. Metų proga 
kviečiame prenumeratorius užsa
kyti „Tž“ kaip dovaną savo bičiu
liams, dar neprenumeruojan
tiems „TŽ“. Tuo atveju antros

Kanadoje: eglutes Amerikai
Kalėdų eglučių kasmet par

duodama 15 mil., iš jų 65% į J. 
A. V. š. m. eglutėm pabrangus, 
padidėjo pirkimas dirbtinių eg
lučių, kurios gali būti naudoja
mos daugelį metų. Jų kainos — 
S 30 ir daugiau.

Kanados kariuomenė po da
bartinio pagrindinio perorgani
zavimo bus viena moderniausių 
visame pasaulyje. Skaičiumi ji 
nėra gausi, tačiau organizacine 
struktūra labai moderni. Minis- 
terių kabinetui yra pateiktas 
prašymas skirti 1,5 bil. aprūpin
ti kariuomenę moderniausiais 
ginklais 5 m. laikotarpyje.

Visi Kanados bankai yra pri
vatūs, tačiau griežtoje valdžios 
kontrolėje. Jiems yra nustatoma 
palūkanų dydis ir kitos taisyk
lės. Br. Kolumbijos provincija 
norėjo įsteigti naują banką, ta
čiau prašymas nepraėjo per se
natą. Provincija dabar jieško 
kelių, kad galėtų tą įstatymą ap
eiti ir banką įsteigti.

Kvebeko provincija tikėjosi,, 
kad Prancūzijos finansininkai 
padės provincijai investuodami 
didesnes sumas Į pramonę. Pran
cūzų kapitalistai betgi nenori ri
zikuoti didesnių sumų ir iki šiol 
susilaukta žymiai daugiau pa
siūlymų iš JAV, negu iš Prancū
zijos.

Automobilių apdrauda Kana
doje pakilo apie 20%. Tai kiek
vienam savininkui susidarys vi
dutiniškai $15-20 metams. Kainų 
pakėlimo priežastis: neatsargūs 
vairuotojai ir dažnos automobi

motyvus, tikiuosi, kad, ryšium su 
bendru santykių pagerėjimu tarp 
abiejų mūsų kraštų, suardytų šei
mų problema taps praeities da
lyku.

Jūsų vyriausybės nutarimas iš
spręsti šią humanitarinę proble
mą, kuria Kanados visuomenė ro
do vis didesnį susirūpinimą, ne
abejotinai sustiprins gerą valią 
tarp Kanados ir Sovietų Sąjun
gos.”

Chruščiovo atsakymas
Tuometinis Sovietų Sąjungos 

premjeras N. Chruščiovas 1964 
m. rugsėjo 21 d. atrašė: “Gavau 
Jūsų raštą, kuris man buvo įteik
tas p. Fordo, Kanados ambasado
riaus Sov. Sąjungai.” Pasidžiau
gęs gerėjančiais santykiais tarp 
abiejų kraštų ir parašęs pamoky
mą apie “taikią koegzistenciją”, 
N. Chruščiovas toliau pareiškė: 
“Jūsų raštas, p. Ministeri Pirmi
ninke, liečia taip vadinamą iš
skirtu šeimų klausimą. Didele da
limi sis klausimas kilo kaip pada
rinys II D. karo, kuris atnešė 
daug skausmo bei liūdesio tau
toms. Sovietų tauta, kuri turėjo 
pakelti pagrindinį hitlerinių hor- 
dų smūgį, buvo priversta nukęsti 
didelius nuostolius. Iki šios die
nos milijonai sovietinių šeimų te- 
beliūdi netekusios savo artimųjų, 
kurie žuvo bekovodami už savo 
tėvynę prieš hitlerinius užpuoli
kus ir už išlaisvinimą žmonijos iš 
fašistinio pavojaus.” Kad sovie
tai užpuolė kitas nekaltas tautas, 
kaip suomius, lietuvius, latvius, 
estus ir kitus, kad Kremlius pada
rė nemažiau nuostolių žmonijai

Pranešimais iš Madrido, Romos 
ir Meksikos, tuose miestuose bu
vę pasitarimai dėl Kubos perėji
mo į didesnio neutralumo pozici
ją ir į koegzistenciją su JAV.

Madride augštesnieji Kubos ka
riuomenės karininkai diskutavo 
su Castro sąjūdžio nariais, esan
čiais tremtyje; buvo svarstoma 
galimybė Fidelio Castro vyriausy
bę pakeisti kita, nuosaikesne re
voliucine vyriausybe.

Romoje augšti Kubos vyriausy
bės valdininkai esą išreiškę nuo
monę keliem P. Amerikos inte
lektualam, kad norint išgelbėti 
Kubos revoliuciją, Castro turi pa
sitraukti.

Meksikoje Castro „draugai“ ne
oficialiuose pokalbiuose su Kubos 
vyriausybės atstovais svarstė, 
kaip Kubai grįžti į panameriki- 
nės šeimos prieglobstį ir tų po
kalbių rezultatai esą pranešti JA 
V agentams. Nors nėra įrodymų, 
kad tie visi pokalbiai būtų kokio 
organizuoto sąjūdžio dalimi, ta
čiau pats faktas, kad rimti poli
tiniai ir kariniai asmenys tarėsi, 
rodo, kad Castro ir jo vyriausy
bė netaip jau stipriai sėdi balne,

prenumeratos kaina 1965 metams Antra vertus, oficialus paskelbi- 
tik S3.00. ši nuolaida taikoma už- mas, kad Kubos darbo ministeris 
sakant „Tž” tik naujiems skaity-: Martini, atleistas iš pareigu, nusi- 
tojams. I šovė, rodo, kad tas ministeris yra

4. Naujiem prenumeratoriam, ■ ėjęs ne pagal Castro generalinę 
užsimokėjusiem metinę “Tž” pre- liniją, gal hūt rengęs sąmokslą 
numeratą$5.00už 1965 m.,leidė-'dabartinei vyraiusybei pakeisti, 
jai duos nemokamą priedą — ra-! Meksikoje Castro „draugai“ 
šytojo Aloyzo Barono noveUų Į reiškia nuomonę, jog F. Castro 
knygą “Užgesęs sniegas”.

5. Norintiem susipažinti su “T. 
žiburiais” siunčiame juos ištisą 
mėnesį nemokamai.

6. Kviečiame įsigyti naujausią 
St. Ylos knygą “Dievas sutemo
se”, išleistą “Tž”. Kaina $3.00.

Pasiruošusi jums patarnauti 
“TŽ” ADMINISTRACIJA

Kanados min. pirmininkas 
L. B. Pearsonas

lių nelaimės. Apdraudos b-vės 
1963 m. turėjo $78 mil. nuosto
lių, 1964 m. numatoma $40-50 
mil. nuostolių. Kaikurios mažes
nės apdraudos b-vės buvo pri
verstos užsidaryti. Automobilių 
apdraudos pakėlimą rekomenda
vo vyriausybės apdraudų depar
tamentas, kad kiekvienas apsi
draudęs būtų sugesnis.

Bedarbių skaičius šiuo metu 
yra žemiausias paskutiniųjų 8 
metų laikotarpyje. 1964 m. lap
kričio mėn. jų buvo 258.000.

Lavalio universiteto studentai 
suruošė 4 d. diskusijas apie ang
liškai ir prancūziškai kalbančią 
Kanadą. Prieita išvados, kad 
Kanados kultūra yra prancūziš

PALAIDOTAS PROFESORIUS KAIRYS
Gruodžio 16 d. Niujorke mirė 

prof. Steponas Kairys, sulaukęs 
86 m. amžiaus. Pastaraisiais me
tais jo sveikata buvo gerokai su
silpnėjusi. Užėjus krizei, buvo nu
vežtas ligoninėn, bet gydytojai 
atsisakė operuoti dėl ligonio silp
nos širdies.

Velionis gimė 1878 m. gruodžio 
22 d. Užunvėžių kaime, Ukmer
gės apskr. Augštąjį mokslą baigė 
Rusijoje ir 1911 m. įsikūrė Vil
niuje, kur jis pradėjo ilgą ir at
kaklią kovą už Lietuvos laisvę. 
Daugiausia jis reiškėsi socialde
mokratų partijoje kaip vienas 
ryškiausių jos vadų. 1918 m. prof. 
Stp. Kairys drauge su kitais vei

nei Hitleris, Chruščiovas neužsi
mena.

“Ryšium su Jūsų pareikštu pra
šymu norėčiau pažymėti, kad 
mes nedraudžiame išvažiuoti iš 
Sov. Sąjungos savo piliečiams, 
kurie nori aplankyti savo arti
muosius užsieniuose arba pasto
viai gyventi ten su jais. Sovietų 
piliečių prašymai išvykti iš Sov. 
Sąjungos yra svarstomi atitinka
mų sovietinių įstaigų neišskiriant 
nė vienos aplinkybės. Taipgi yra 
pilnai atsižvelgiama į humanitari
nius motyvus. Jūs turbūt žinote, 
kad padaryta jau daug palankių 
sprendimų svarstant sovietų pi
liečių prašymus išvykti Kanadon. 
Ir ateityje sovietų įstaigos, Sov. 
Sąjungos įstatymų ribose, rūpes
tingai ir atidžiai svarstys gauna
mus prašymus.”

Kad tie įstatymai išvykti no
rintiems nėra palankūs, Chruščio
vas neužsimena. Bet apie tai vė
liau.

L. B. Pearsonas laiške A. Ko
syginui atpasakojo savo žygius 
Chruščiovo laikais ir pareiškė: 
“Dabar aš viliuos, kad mes, su Jū
sų pagalba ir direktyvomis, gali
me žvelgti artimoje ateityje į ga
lutinį ilgai užtrukusios problemos 
išsprendimą.” < 

Kuba susitaikys su Amerika?

jau atlikęs savo uždavinį pirmo
je Kubos revoliucijos fazėje ir da
bar turįs pasitraukti bei leisti 
Kubai konsoliduoti savo sociali
nius laimėjimus, vadovaujant ne- 
tokiai emocingai, praktiškesnei 
vadovybei. Visų pirma esą reikia 
atstatyti santykius su JA V-mis. 
Kuba turinti atleisti savo varžtus 
su Sov. Rusija. Kaikurie jų yra 

kai kalbančių kanadiečių kultū
ra. Ji egzistuojanti jau' beveik 
200 m., esanti savita bei išsiski
rianti iš bendros š. Amerikos 
kultūros. To negalėtų pasakyti 
angliškai kalbą, kanadiečiai.

Kanados ūkių pajamos pra
ėjusiais metais siekė $3.488 
bil., tačiau vyriausybė yra susi
rūpinusi ūkiais, kurie skursta. 
Kanadoje yra 436.000 ūkių, ku
rių metinės pajamos nesiekė 
$2.500; kaimuose gyvena apie 
300.000 šeimų, kurios neūkinin
kauja, bet skursta. Daugiausia 
tokių vargingai gyvenančių šei
mų yra Atlanto provincijose.

Kanados indėnai turi savo 
laikraštį “Thunderbird”.

kėjais pasirašė Lietuvos nepri
klausomybės aktą. M. Sleževi
čiaus vyriausybėje jis buvo tieki
mo ir maitinimo ministeriu. Vi
suose Lietuvos seimuose vadova
vo socialdemokratų grupei. Nuo 
1923 m. velionis vadovavo Kauno 
vandentiekio ir kanalizacijos dar
bams, taipgi dėstė Vyt. Didžiojo 
un-te Kaune. Okupacijų metais 
jis buvo vienas VLIKo organiza
torių bei pogrindžio veikėjų. Pa
rašė keletą atsiminimų knygų, ku
rias rašė iki paskutinių savo gy
venimo dienų.

Su velionies mirtimi lietuvių 
išeivija neteko dar vieno laisvės 
kovotojo, palikusio pėdsakus Lie
tuvos istorijoje.

Geertgen Tot Sint Jans Kristaus gimimas

įsitikinę, jog 1962 m. krizėje dėl 
raketų tarp JAV ir Sovietų Rusi
jos buvę susitarta bendradarbiau
ti. O tai reiškia, kad Sovietai galį 
Kubą „parduoti“ JAV. Norint 
nuo to apsisaugoti, reikią Kubos 
politiką pasukti į neutralumą ir 
koegzistenciją su JAV.

Kubos karininkai, kurie kalbė
jo Madride tomis temomis, pa
reiškė, jog ir vyriausybės pakeiti
mo atveju politiniai Kubos emi
grantai negalės grįžti į tėvynę, 
nes 1. jie yra labai susirišę su J. 
A.V. interesais ir 2. jie eventua
liai norėtų išvaryti iš valdžios ne 
tik visus F. Castro bendradarbius, 
bet ir tuos, kurie eventualiai 
Castro vyriausybę nuverstų.

Politiniai pasitarimai minėto
mis temomis eina Maksikoje pe
riodiškai jau aštuoni mėnesiai. 
Meksikiečiai įkalbinėja Castro ša
lininkus pasiūlyti amerikiečiams 
atlyginimą už konfiskutous, su
valstybintus jų turtus Kuboje, pa
taria jiems padeisti politinius ka
linius, grįžti į konstitucinę vy
riausybės formą, leisti veikti opo
zicinėms partijoms. Kubiečiai 
marksistai nėra vieningo nusista
tymo: vieni nori komunistinio re
žimo Jugoslavijos Tito pavyzdžiu, 
o kiti siūlo socializmą Alžerijos 
Ben Bellos tipo. Gal bendriausias 
noras — turėti P. Amerikai įpras
tą karinį diktatūrinį valdymą be 
ideologinio atspalvio. J. Gbš.

Popiežius Paulius VI Indijoj kalba su žurnalistais

LATVAITĖ ŠVEDIJOS TEISME
J. GRIKIS

Mūsų korespondentas Švedijoj

i

Tuo pačiu metu, kai sovietinė 
parlamento karikatūra — augš- 
čiausias sovietas — formaliai pa
tvirtino N. Chruščiovo nusodini
mą, Stocholmo teismo salėje taip 
pat vyko vienas tos pačios tragi
komedijos užbaigos veiksmas. By
la lietė paskutinę garsiąją Chruš
čiovo kelionę Skandinavijoje ir, 
būtent, patį “iškiliausią” tos ke
lionės momentą, kai Stockholme 
buvo paleista kiaulytė su ryškiai 
raudonu portretu. Iš trijų tūks
tančių švedų policininkų,* kurie 
buvo sumobilizuoti svarbaus sve
čio apsaugai, keliems jų teko ge
rokai pašilti ligi sugavo tokį ne
patogų “politinį demonstrantą”. 
Lengva todėl suprasti, kad jiems 
ir jų pareigingiems kolegoms ne
buvo jokio noro drauge pasijuok
ti, kai visas pasaulis iš to juokė
si. Įžeistoji garbė reikalavo atsi
lyginti kaltininkui. Juo labiau, 
kad jį surasti nebuvo sunku. Mat, 
nepatyręs pirkėjas užmiršo, kad 
kiaulytė - turi numerį... Tokiu 
būdu teisme atsidūrė jauna latvė 
mergina Vija Polis, kuri buvo ap
kaltinta “pasipiktinimą keliančiu 
elgesiu”.

Bylą stebėjo švedų ir užsienio 
korespondentai, radijo ir televizi
jos atstovai. Dar kartą visi prisi
minė linksmąją kiaulytės istori
ją. Nors tokiu būdu buvo pralauž
ta dar kartą atkakli tyla, kuria 
Vakarai ir Rytai nelemtuoju Hit
lerio ir Stalino pavyzdžiu sąmoks
liškai supa Pabaltijo klausimą.

Vija Polis, veikli Švedijos jau
nimo vadovė, spaudai pareiškė, 
ko buvo siekiama kiaulytės pa
leidimu. Tuo būdu norėta visai 
paprastai išreikšti protestą prieš 
tai, kad Švedija priėmė gimtąjį

“T. ŽIBURIU” REDAKTORIUI
Jau kelintą kartą pastebiu, kad “T. 

Ž.” klaidingai rašoma Brežniovo pa
vardė. Teisingai rašėte Chruščiovo pa
vardę, reikia teisingai rašyti ir kitas.

J. Dragašius
Red. pastaba. Dėkojame už dėmesio 

atkreipimą į rusiškų pavardžių rašy
mą. Tas klausimas mūsų išeivijos 
spaudoj buvo jau anksčiau keliamas 
ryšium su Chruščiovo atėjimu į val
džią, bet vieningos rašybos nebuvo pa
siekta. Net gerai mokantieji rusų kal
bą išeiviai nesutarė. Panaši istorija 
kartojasi su Brežnevu ir Brežniovu. 
Sovietinė Lietuvos spauda vieningai 
rašo Brežnevas, bet Chruščiovas. Rei 
kia manyti, kad dabartinės Lietuvos 
tautiečiai rusų kalbą pakankamai mo
ka, bent neblogiau už išeivius.

PIRMININKŲ BEJIESKANT
Artėja N. Metai. Daugumoje mūsų 

Kanados lietuvių apylinkių bus renka
mos naujos Bendruomenės valdybos. 
Prasidės jieškojimas žmonių sutinkan
čių kandidatuoti toms pareigoms. To
kių surasti darosi kaskart sunkiau. Jei 
kas dar ir sutinka kandidatuoti, tai 
tik pažadėdamas šiek tiek pagelbėti ir 
niekada nesutikdamas imtis kokio va
dovavimo. Nebegalime rasti Bendr. 
pirmininko. Ir tai dėlto, kad pirminin
kui dabar tenka nešti beveik visą 
Bendr. v-bos veiklos darbo naštą. Gi 
žmonės, dirbą tą darbą, vis mažiau be
randa visuomenės įvertinimo. Pati 
veikla surišta su neišrenkamomis iš-1 
laidomis, kurios kad ir mažos, bet per 
metus susideda ir pasidaro daug. Dau
geliu atvejų būna nepatogu prasyti 
atlyginimo už praleistas darbo dienas 
ar pavėlavimus į darbą, pasimeta są
skaitos tolimų distancijų telefoninių 
pasikalbėjimų, neprašoma apmokėti 
smulkesnių išlaidų pravažiuojančių

KANADOS 
LIETUVIŲ
FONDO VAJUS
Metams baigiantis Fondui įna

šai kiek pagausėjo, žinomas spor
to-veikėjas K. Lukošius atsiuntė 
$100; montrealietis K. Martinė- 
nas $100; Fondo atst. Windsore 
inž. S. Naikauskas papildė savo 
įnašą iki $200; Londono apyl. 
Vald. per J. Butkų $100; Windso- 
ro apyl. vald. per S. Naikauską 
$100; Montrealio prekyb. P. Bui
ka $5: Be to, yra surinkta, bet dėl 
nepilnos sumos dar neprisiųsta iš 
Fort William dr. Jasevičiūtės 
$217 (iki $300); iš Toronto ateiti
ninku sendraugių kuopos $50 (iki 
$100). Su šiais Fonde yra $11.- 
932,57. Iš didesnių liet, kolonijų 
yra atsilikęs Hamiltonas, o Sud
bury ir Winnipegas dar nieko nė: 
ra Fondui davę. Tikimės, kad 
šios kolonijos po N. Metų prisidės 
dvigubai. P. Lelis, FV sekr.

ČIKAGOS VAIZDAI IR VARGAI
EDVARDAS ŠULAITIS

kraštą okupavusios galybės augš- 
čiausią valdovą, ir atkreipti visuo
menės dėmesį į priespaudą, ku
rią kenčia Pabaltijo tautos.

Pabėgėliams iš Rytų, toliau nu
rodė Vija Polis, sunku*prieiti prie 
švediškų masinio susižinojimo 
priemonių. Neprieina prie jų nė 
tie, kurie* jau pasidarė Švedijos 
piliečiais. Visai kas kita, jeigu 
pasirodo afrikietis. Tokiems leng
va prieiti. Tuo tarpu mes esame 
daug kartų buvę atstumti ir nu
sivylę. Pabaltijo klausimas nelai
komas aktualiu, nors Sibire vis 
dar esama deportuotų baltų ir 
pavergtose tėvynėse kenčiamas 
vargas.

Nėra abejonės, kad šie karčios 
teisybės žodžiai nebūtų spaudon 
šį kartą patekę, jeigu ne toji kiau
lytė, kurią latvė mergina su savo 
pagalbininku nusipirko Soederta- 
eljės skerdykloje ir birželio 23 d. 
priešpietį paleido prie karaliaus 
rūmų. Jie žinojo, jog maždaug 
tuo laiku Chruščiovas atliks ofi
cialų vizitą, tik nebuvo aišku, ko
kiu keliu jis atvyks. Taip išėjo, 
kad neperšaunamas automobilis 
su Nikita atvažiavo kitu keliu, 
bet kiaulytė savo vaidmenį vis- 
tiek atliko. Juk kitaip ir šitos by
los nebūtų buvę.

Teismas sprendime nelietė kal
tinamosios politinių pažiūrų, bet 
pripažino, kad kiaulės paleidimu 
buvusi pažeista viešoji tvarka, ir 
latvaitę nubaudė 50 kronų bauda. 
Pridėjus prie to ir kiaulytės kai
ną, išlaidos tikrai apsimokėjo, 
nes tuo būdu daugelis net užkie
tėjusių Pabaltijo nutylėtojų buvo 
priversti ji prisiminti Chruščiovo, 
kiaulytės ir laisvėje gyvenančios, 
bet gimtojo krašto neužmiršusios, 
merginos sumanumo dėka.

IŠ OKUP. LIETUVOS į Čikagą at
vykstančių apsigyventi skaičius didė
ja. Viena iš naujausiai atvykusių yra 
Adelė Sagatienė, kurios vyras Petras 
Sagatas. gyvena., netoli.. Čikagos.. —• 
Glencoe miestelyje. Sagatas jau ilges
nį laiką rūpinosi savo žmonos atsikvie- 
timu. Aplankę savo pažįstamus Čikago
je, jiedu išvažiavo į Floridą, kur žada 
praleisti visą žiemą.

Po rašyt. J. Baltušio viešnagės, Či
kagon trims dienoms buvo užsukęs 
skulptorius G. Jokūbonis. Jis visą lai
ką praleido amerikiečių dailininkų 
tarpe. “Pažangiesiems” jis tepaskyrė 
tik apie pusvalandį laiko, kai jų gru
pelė atvyko į viešbuti pasikalbėti. Jis 
lankėsi kaip Amerikos svečias kartu su 
sovietinių dailininkų grupe pagal Ame- 
rikos-Sov. Sąjungos kultūrinio bendra
darbiavimo susitarimą.• • •

PROF. JUOZAS ERETAS iš Šveica
rijos čia praleido keletą dienų. Dau
giausia laiko jis praleido T. jėzuitų 
patalpose prisiglaudusiame Lietuvių 
Archyve, rinkdamas medžiagą prof. 
Pakšto biografijai. Jaunimo Centre 
profesorius skaitė dvi viešas paskaitas. 
Lapkričio 11 d. kalbėjo tema “Ar iš
irs tarptautinis komunizmas?”, o lap
kričio 12 d. — “Pasiryžti ar pasiduo
ti?” Pirmosios paskaitos klausėsi apie 
100 žmonių, o antrosios — beveik dvi
gubai tiek. Pirmoje savo kalboje pro-

Brazilija. — Emigrantai iš Len
kijos, Vengrijos ir Lietuvos pa
siuntė JAV prez. Johnsonui pra
šymą, kad būtų nubrauktos Bra
zilijos skolos JAV. Tai esą būtų 
ginklas kovoje prieš komunizmą.

★ ★ ★
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Bendruomenės svečių priėmimui ir 
reprezentacijai. Visas susirašinėjimo 
išlaidas tenka taip pat apsimokėti pa
čiam. Kitaip sakant, jei nori būti ge
ras pirmininkas, tai turi veikti, viską 
apsimokėti ir daug nereikalauti. Ne
kalbu aš apie tai, kad pirm, su visais 
savo valdybos nariais praleidžia tiek 
daug valandų posėdžiuose, vyksta, kur 
reikia atstovauti lietuviams, važinėja 
po namus rinkdamas solidarumo įna
šą, valo ir-puošia parengimams sales 
ir atlieka nesuskaitomą daugybę kitų 
darbų.

Laikai keitėsi per tą 15 metų gyve
nimą Kanadoje. Per tą laiką visi, kas 
tik norėjo būti kokiu pirmininku, tu
rėjo progos. Dabar atsitiko taip, kad 
tie veikėjai, vieną kartą pabuvę tais 
pirmininkais, antrą sykį kandidatuoti 
yra nebepriprašomi. O priežastys yra 
jau mano anksčiau minėtos: stoka mū
sų žmonių supratimo ir įvertinimo as
mens, dirbančio visuomeninį darbą, 
kuris pareikalauja dar ir pinigo... 
Būklei pagerinti aš siūlau Bendr. pir
mininkams mokėti “algas”. Tai nebū
tų tarnyba apmokama mėnesiniu atly
ginimu, bet skirti pirmininkui iš 
Bendr. iždo tam tikrą sumą pinigų 
metams reprezentacijai, kur jam ne
reikėtų dėl tos sumos jieškoti pakvi
tavimų ar atskaitomybės. Sakysime, 
Hamiltonas galėtų skirti $300 ar $400, 
didesnė kolonija — daugiau, mažesnė 
— mažiau, pagal finansinį pajėgumą. 
Praktiškai, manau, šitą reikalą gali 
nutarti ir pravesti apylinkės visuotinis 
susirinkimas.

Pirmasis visų argumentas bus, kad 
visuomenininko darbas turi būti ide
alisto darbas ir šita užimama vieta 
negali pasidaryti pasipelnymu. Bet ar
gi kas eis į pirmininkus vien dėl tų 
kelių šimtų dolerių? Tikrai ne. Kvie
čiami žmonės mažiau galėtų teisintis 
laiko neturėjimu, o pasiėmę vadovavi
mą jaustų paramą ir didesnę atsako
mybę.

Bendr. pirmininko pareigos yra la
bai svarbios. Jis vadovauja ir koordi
nuoja visą kolonijos lietuvišką gyve
nimą. Jis atstovauja lietuviams vietos 
kanadiečių tarpe. Tik nuo pirmininko 
pasidaro veikli ar neveikli apylinkė. 
Tom pareigom reikia pritraukti pačius 
pajėgiausius žmones. Mes jų savo apy
linkėse turime, tik jie yra to visko 
atsikandę ir numoję visam kam ran
ka — tegu dabar be manęs... Prisi
pažinkime, kad yra labai jau atvėsęs 
mūsų ankstyvesnis veiklos įkarštis ir 
esame pasidarę praktiški. Nors doleris 
dar ir neviskas gyvenime, bet jis nuo
stabiai daug kur ir padeda, žiūrėkim, 
ar trūksta augšto kalibro žmonių mūsų 
kredito kooperatyvų valdybose? Ten 
dažniausiai neįmanoma pakeisti esa
mo valdybos sąstato. Jie visi taip pa
sišventusiai dirba ir nori dirbti, nes 
čia visas veiklos ir posėdžiautas va
landas galima sau pasidauginti iš do
lerių.

Būkime praktiški ir turėkime pajė
gias, veiklias Bendruomenės valdybas.

Hamiltonas, Ont. K. Mileris

fesorius įžiūrėjo sovietų-kiniečių susi
kirtimą, kuris privers sovietus jieško- 
ti paramos Vakaruose. Toks žygis įga
lins sovietų satelitų išsilaisvinimą. Tai 
dar gali ilgai užtrukti, bet anksčiau 
ar vėliau tai įvyks — optimistiškai 
dėste svečias.

Antra savo paskaita profesorius sky
rė lieuviškai emigracijai. Naujuosius 
emigrantus jis lygino su senąja emi
gracija ir pažymėjo, kad jos turinys 
yra visai skirtingas. Profesorius kvie
tė nepaskęsti Amerikos gerovėje ir 
ragino būti aktyviais darbuotojais lie
tuvių kultūrinėje ir politinėje veiklo
je. čia jis ypatingai kreipė dėmesį į 
jaunąją kartą, kuri turėtų vaidinti pa
grindinį vaidmenį įvairios veiklos ap
raiškose >

Prof. Eretas aplankė Augšt. Litua
nistinę Mokyklą ir jos mokiniams pa
pasakojo momentų iš savo gyvenimo. 
Mokinius ypatingai domino jo pradi
nė draugystė su lietuviais ir veikla lie
tuvių tarpe. 
•

SIMANAS DAUKANTAS — žymu- 
sis lietuvių rašytojas istorikas buvo 
prisimintas jo 100 m. mirties sukak
ties proga. Gruodžio 13 d. Jaunimo 
Centre įvykusiame minėjime pagrin
diniu kalbėtoju buvo prof. J. Jakštas, 
kuri klausytojams pristatė “Mūsų Pra
eities” žurnalo red. J. Damauskas. Is
torikas J. Jakštas davė gana platų ir 
ilgą Daukanto asmens ir kūrybos api
būdinimą. Savo paskaitą pradėjęs nuo 
Daukanto jaunystės, ją sistemingai ru
tuliojo toliau, gilindamasis į jo kūry
bą, darbus. Kalbėtojas pažymėjo, kad 
Daukantas buvo jausmo, plačios vaiz
duotės žmogus ir jo kūryboje šios žy
mės pralenkė protą, taip kad Daukan
to veikaluose trūksta istorinio kritiš
kumo.

Po paskaitos Ped. Lituanistikos Ins
tituto stud. M. Pakalniškytė paskaitė 
“Oršos mūšį”. Meninėje dalyje pasi
rodė sol. R. Mastienė, kuri akompo- 
nuojant M. Motekaičiui, sudainavo 3 
dainas. Jaunasis pianistas M. Dranga 
paskambino kelis Čiurlionio preliudus. 
Minėjimą surengė Lietuvių Istorijos 
Draugija, talkinama Liet Bendruome
nės Čikagos apyg. valdybos. Jis buvo 
pradėtas Lietuvių Istorijos Draugijos 
pirm. kun. dr. Matulaičio, MIC, žo
džiu ir Lietuvos himnu.
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ESTETIZMO DIKTATŪRA
vienatvėje mąstąs, savo rastais 
viename žurnale plačiai publikai

— Vienintelė lietuviška knyga, 
kurią aš savo gyvenime tuojau

škėmos “Baltoji drobulė”. O kny
gas aš myliu. Vokiečių okupacijos 
metu, patyręs, kad Kaune viena
me knygyne atsirado lietuviškų

Galima nesutikti su tokiais to 
knygos mylėtojo metodais, tačiau 
negalima visiškai nekreipti dė
mesio į jo protestą.

Pasakojama, kad viena motina 
neribotai mylėjusi savo berniu
ką. Kai reikėjo jį vesti į mokyk
lą, stengėsi įtikinti mokytoją:

— žinote, mano berniukas yra 
nepaprastai jautrus. Jau jeigu jis 
ką nors padaryti}, nebauskite jo. 
Tik gerai aptūpkite berniuką, ku
ris sėdi šalia jo, ir tai jau pakan
kamai paveiks manąjį.

Atsiranda perdėto estetizmo ša
lininkų, kurie būtų linkę pliekti 
ir į kairę, ir į dešinę, iškeldami 
ant nepaliečiamo pjedestalo este- 
tizmą, lyg tą Biblijos molochą, 
kuriam turi būti viskas aukoja
ma.

Grožis yra didelė vertybė. Jo 
kūrimas yra vienas iš dieviškos

kūrybos atspindžių. Tai marga
spalvis kūiybinis sielos žiedas, 
kuris traukia akį ir širdį. Tačiau 
grožis tai dar ne vienintelė ver
tybė. Yra gėris ir tiesa. Ir litera
tūrinio ar kitokio grožio kūrėjui 
yra privalomi Dekalogo įsakymai, 
kurių nepaisymas nuvestų į iš
kreiptą estetizmo diktatūrą ir fa
natizmą. Kiekvienas fanatizmas 
yra tamsus, ftasės augštinimo fa
natizmas nacius nuvedė į klystke
lius, kurių metu buvo išžudyta 
apie 5 milijonai žydų. Fanatiškas 
norimos gerovės siekimas, auko
jant gyvą žmogų savo teorijoms 
ir utopijoms, nuvedė į pasibaisė
tiną raudonųjų diktatūrą. Lygiai 
fanatiškas estetizmas linksta nu
stelbti betkurią kitą vertybę, ku
ri kėsintųsi aptemdyti bent vieną 
briliantą jų totalitarinės karalie
nės vainike, nors tai būtų patrijo- 
tinis, moralinis ar religinis postu
latas.

Tikrasis kelias — harmonijos 
kelias, kur grožis, gėris ir tiesa 
tampa gyvenimo keliu. Estetinis 
momentas turi būti augštai verti
namas, bet ne gėrio ir tiesos są
skaitom Grožis yra taip brangi 
vertybė, kad ji turi, būti visomis 
jėgomis puoselėjama, bet be gė
rio ir tiesos linčiavimo. Labai 
sveikintinas estetinių laimėjimų 
kultyvavimas, bet tenka budėtų 
kad tai nepavirstų išimtiniu este
tizmo kultu. J. ždp.

Gyvenimas filmuose

Švenčiu programos
 KORNELIJUS BUCMYS, OEM

Daugelis filmų bendrovių kas
met pasilaiko didesnius savo fil
mus metų pabaigai ne vien dėlto, 
kad švenčių ir atostogų laikotar
pyje kino teatrai gausiau lanko
mi; jie tuo būdu viliasi sėkmin
giau išlaviruoti Oscar premijų 
kandidatūrai. Daug kam manant, 
kad “My Fair Lady” gali laimė
ti visą eilę premijų, kaikurios 
bendrovės, abejodamos ar pajėgs 
išlaikyti konkurenciją, savo stam
besnius filmus nukėlė sekantiem 
metam. Dėlto šių švenčių perio
das nėra gausus svarbiais ir di
dingais filmais.

“Father Goose”. Nuotaikingoje 
komedijoje Cary Grantu pristato
mas visai jam neįprastame vaid- 
meny. Ramiojo vandenyno pieti
nėse salose klajoklis amerikietis 
pakliūva australų laivyno žinion 
ir seka japonų karinius planus 
bei puolimus. Gelbėjimo tikslais 
kitoje saloje tenka susitikti su 
mokyklinio amžiaus mergaičių 
grupe bei jų vadove Leslie Ca
ron. Iki prieinama prie įprastinės 
laimingos pabaigos, įvykių eigoje 
pasitaiko komiškų, karinės įtam
pos pilnų, o taip pat ir švelnių 
lyrinių momentų. Tiek jau minė
ti pagrindiniai artistai, tiek aust
ralų komendanto vaidmeny Tre
vor Howard pasirodo tikrai pui
kiai. Šis spalvotas, arti dviejų va
landų trankąs filmas tinkamas 
visiems šeimos nariams.

“The Disorderly Orderly”. — 
Nors ir be moralinių priekaištų, 
bet meniniu atžvilgiu žymiai silp
niau pavykusiame filme komi
kas Jerry Lewis kartoja daug 
kam įgrisusias grimasas ir išraiš
kas. Įvedamas tik toks naujumas, 
kad įvykiai slenka ligoninės at
mosferoje. Šis filmas sudomins 
tik vaikus ir asmeninius Jerry 
Lewis gerbėjus.

“Lili”. Po 11 metų pertraukos 
iš archyvo iškeltas filmas nepra
randa savo žavesio ir naujesnių 
kūrinių akivaizdoje. Paprastutės 
kaimo mergaitės kelias į gyveni
mą paryžietiško cirko aplinkoje 
pavaizduotas jautriai ir pagau
nančiai. Tarp muzikos ir baleto 
scenų Leslie Caron turi progos 
parodyti ir draminius sugebėji
mus. Pagalbinėse rolėse jai dar
niai talkina Mel Ferrer, Jean 
Pierre Aumont, Zsa Zsa Gabor ir 
kt. Filmas tinkamas suaugusiems 
ir vyresniam jaunimui.

Goldfinger”. lan Fleming kny
gų skaitytojai ir Sean Connery 
gerbėjai nedvejodami pripažins, 
kad šis filmas geresnis už anks- 
esnius serijos filmus “Dr. No” 
j- “From Russia With Love” tiek 
savuoju pastatymu, tiek vaidyba 
tiek specialių efektų naudojimu, 
šį kartą slaptasis agentas James 
Bond kovoja su tarptautiniu ap
gaviku Goldfinger, kuris ruošia
si atominių dujų nuodais užkrėsti 
Amerikos aukso atsargas. Svar
besnes Šalutines roles atlieka 
Honor Blackman ir Gert Frobe. 
Nors šiame filme ir išvengiama

Juozo Girniaus “Žmogus be Dievo STOROM1©"*
Augščiausias kokios nors kny

gos įvertinimas paprastai pasako
mas šiais žodžiais: jos negalima 
užversti, kol nepabaigiama skai
tyti. Priešingai, skaitant dr. J. 
Girniaus knygą “Žmogus be Die
vo“, pajuntame dar gilesnį išgy
venimą ir dažnai tenka užversti 
ją ir padėti į šalį. Ji yra tarsi 
esencija, kurią galima ragauti tik 
lašais ir kiekvieną lašą turime at
skiesti savo susimąstymais.

' a

DR. A. BALTINIS

ankstesniuose šios serijos filmuo
se pasitaikiusio grubumo, visdėl- 
to dėl paties pristatymo būdo to
leruotinas tik suaugusiems.

“Goodbye Charlie”. To paties 
George Axelrod scenos veikalas 
1960 m. Niujorko Broadway te
atre susilaukė visiško fiasco. Ne ■ 
geresnio įvertinimo nusipelno ir 
filminis kūrinio pastatymas pa
viršutiniškoje Vincente Mineli! 
režisūroje. Pasirenkama gana 
nauja, bet komedijai visai netin
kama tema — besimeilikaująs 
rašytojas mirtinai pašaunamas ir 
vėliau grįžta į gyvųjų tarpą mer
ginos išvaizdoje. Tikrai nedėkin
goje rolėje Debbie Reynolds tik 
aptemdo savo ankstesnius artis
tinius pasisekimus. Ši lėkšta ko
mediją rezervuotina tik naiviems 
suaugusiems.

“John Goldfarb, Please Come 
Home”. Nelaimingai ' paklydęs 
U-2 amerikietis pilotas priverčia
mas ištreniruoti arabų karaliaus 
futbolo komandą, kuri turėtų nu-, 
galėti Notre Dame universiteto 
rinktinę. Tuo karalius nori atsi
keršyti už minėtame universite
te jo sūnaus patirtas nesėkmes. 
Labai blankios komedijos įdomu
mą kiek palaiko Peter Ustinov 
vaidyba. Tiek Shirley MacLaine, 
tiek šalutinėse rolėse pasirodan
čių artistų vaidyba nepakyla virš 
grynai komercinių filmų lygio. 
Dėl eilės nekuklių scenų ir įvy
kių pateikimo būdo filmas suda
ro moralinių priekaištų betku- 
riai žiūrovų kategorijai.

“Pajama Party”. Net penktas 
iš eilės “Beach Party”, “Musele 
Beach Party” ir t.t. serijoje šis 
filmas vaizduoja Amerikos jauni
mą išsigimimo siautuly. Filmo 
gamintojai vilioja jaunuosius žiū
rovus populiariais Annette Funi- 
cello, Tomy Kirk ir kt. vardais, 
bet tiek savo lėkštumu, tiek pa
vaizduojamomis situacijomis fil
mas liekas beprasmis ir netinka
mas net ir suaugusiems, nekal
bant jau apie jaunimą.

Iš anksčiau pasirodžiusių filmų 
visiems šeimos nariams be jokios 
išimties rekomenduotini: “My 
Fair Lady” ir “Mary Poppins”. 
Abu šie filmai tiek dėl augšto 
meninio pastatymo lygio, tiek dėl 
puikios pagrindinių artistų vaidy
bos priskirtini prie šių metų ge
riausių ekrano kūrinių.

KĄ TIK IŠĖJO IŠ SPAUDOS 
gražiai išleista, vertinga prof. 
Stasio Ylos knyga “Dievas sute
mose”. Joje autorius nagrinėja 
daugelio lietuvių sielos dramą, 
pasiremdamas dar mažai kam ži
nomais faktais. Tai puiki kalėdi
nė dovana. Aplankas pieštas dail. 
Telesforo Valiaus. Knyga yra at
spausta ant gero popieriaus, 392 
psl. Kaina $3.00. Užsisakyti: “Tė
viškės žiburiai” 941 Dundas Tt. 
W., Toronto 3, Ont.

SILVER BELL FURNITURE CO
Baldų dirbtuvė ir parduotuvė

Sav. V. ir J. Baliūnai,
861 COLLEGE ST. TEL. 536-4767

• Gaminame valgomojo kambario ir virtuvės komplektus •
• Taip pat aptraukiame senas kėdes. •
• DARBAS ATLIEKAMAS SĄŽININGĄ! •

Dr. Juozas Girnius, autorius vei
kalo “žmogus be Dievo”

Svarbiausias klausimas
Autorius savo knygoje spren

džia svarbiausiąjį žmogaus gyve
nimo klausimą, jo santylų su Ne
lygstamąja Būtimi ir šį santykį 
praradusio žmogaus — žmogaus 
be Dievo — padėtį ir jo mėgini
mą įprasminti savo gyvenimą ne
būties akyvaizdoje. šia prasme 
Dievo klausimas iš esmės yra eg
zistencinis klausimas, sako auto
rius, kuris rūpi ne tik teorinei 
■minčiai, bet ir angažuoja patį, 
žmogų kaip žmogų (5 psl.).

žmogus kaip žmogus ir jo pras
mės klausimas yra. pagrindinis 
egzistencinėje filosofijoje, todėl 
autorius nekalba apie teizmą ir 
ateizmą, bet apie žmogų be Die
vo. Tai labai geras klausimo pa
statymas mūsų moderniųjų laikų 
mąstymo ir metodikos atžvilgiu ir 
jis užtikrina gilų ir visapusišką 
problemos sprendimą.
2. Problemos ir jų sprendimas.

Autorius suskirsto knygą į 4 
skyrius: Žmogaus klausimo meta
fizinė prasmė, istoriniai ateizmo 
pavidalai, žmogaus be Dievo 
minties kelias ir žmogaus be Die
vo pavidalai gyvenime. Kiekvie
name šių skyrių nagrinėjama la
bai daug’gilių ir reikšmingų klau
simų, paremiant ilgomis citatomis 

1 bei ištraukomis iš žymiųjų filoso
fų ir rašytojų veikalų. Negalima 
čia sustoti prie visų tų labai įdo
mių klausimų, bet sustosime tik
tai prie pagrindinio: Dievo egzis
tencijos.

Autoriaus tikslas — filosofinė 
ateizmo kritika. Tai kritika-dialo- 
gas, kuriam reikalinga bendra 
plotmė. Tarp teizmo ir ateizmo 
nėra bendros plotmės, nes ką vie
nas teigia, antras neigia. Bendros 
plotmės reikia jieškoti kitur. Au
torius ją randa žmoguje: tai jo 
rūpestis tiesa: „Tiesos rūpestis 
jungia draugėn tikinčiuosius ir 
netikinčiuosius, apeliuodamas ko
vą dėl Dievo suvokti idėjine ko
va, kurioj bendrai visų rungiama- 
si už tiesą, o ne vienų prieš kitus“ 
(16 p.).

Tiesa, egzistencinė tiesa, yra 
teisingas ir pagrindinis žmogaus 
nusistatymas. Tai rodo jau pats 
žodis: teisus yra tas, kas tiesiai 
stovi. Filosofinė tiesa yra tikrasis 
nusistatymas Nelygstamosios bū
ties atžvilgiu: ne tik palinkti į šią 
Būtį, bet ir jai atsiskleisti. Pagal 
autorių, palenkti žmogų be Dievo 
į Nelygstamąją Būtį yra du keliai: 
pozityvūs Dievo įrodymai ir neti
kinčio žmogaus vidujinė analizė.

Šiais dviem keliais autorius yra 
pasiekęs pačią šio klausimo gel
mę. Ji išreikšta šiais žodžiais: 
„Formaliai ateizmas yra taip pat 
tikėjimas, o ne tariamas žinoji
mas. Kaip tikintysis tiki Dievą, 
taip ateistas Dievu netiki (28 p.). 
Iš šių žodžių matyti, kad konflik
tas tarp tikėjimo ir netikėjimo 
yra pasiekęs naują stadiją, tai nė
ra daugiau konfliktas tarp proto 
ir tikėjimo, bet daug gilesnis: 
tarp žmogaus ir Dievo, čia run
giasi už tiesą du žmonės ir abu jie 
rungiasi su visu, ką jie turi, kas 
sudaro jų kaip žmonių esmę: pro
tu ir tikėjimu prieš Dievą ir pro
tu ir tikėjimu už Dievą.

Suvokęs šią padėtį, autorius 
pirmiausia ir kreipiasi į žmogų be 
Dievo protiniais Dievo buvimo 
įrodymais, tvirtindamas, “kad 
savo protu tikrai galima pažinti 
esant Dievą (23 p.)“. Tarp proti
nių Dievo buvimo įrodymų, auto
rius trumpai sumini šv. Tomo 
„penkis kelius“. Jei autorius Čia 
remiasi tomizmu, tai todėl, kad 
tomizmas iki šiol yra pasirodęs

šioje srityje visapusiškiausia ir 
labiausiai protą atitinkanti filoso
fija, kur atsispindi gilus ir šaltas 
protas.

čia pat iškyla neišvengiamas 
klausimas: jei jau ištikrųjų Dievą 
galima įrodyti protu,, kodėl visa
da yra daug žmonių, kurie Jį nei
gia? Į šį pagrindinį klausimą au
torius atsako visa tolimesne šios 
problemos analize. Ir ką jis čia 
pasako, turi lemiančios reikšmės 
žmogaus be Dievo kelyje į Dievą.

3. Kelias į Dievą.
Suneraminti žmogų be Dievo 

neužtenka jam įrodyti, kad Die
vas yra ar kad reikia Jį tikėti, 
bet reikia parodyti, kad žmogus 
yra egzistenciškai susijęs su Ne
lygstamąja Būtimi visais savo gi
liausiais Dvasios troškimais, ku
rie sudaro jo knygos pagrindinę 
mintį: „žmogus savotiškai liudija 
Dievą ir tada, kai jį neigia (30 
psl.).

Šį egzistencinį ryšį su Dievu iš
reiškia butinis ontologinis Dievo 
įrodymas, kurį labai primityviai 
yra formulavęs šv. Anzelmas, bet 
kurio esminė mintis yra, kad bū
tinai esantysis ir tobuliausiai 
esantysis yra vienas ir tas pats. 
Tai labai gerai suformuluoja 
dr. J. Girnius: „Bet jei Dievo są
voka čia suprantama žmogaus eg
zistenciniu santykiu su Nelygs
tamąja Būtimi, vadinamasis onto
loginis Dievo buvimo įrodymas 
virsta teisinga įžvalga, kad egzis
tencinis santykis su Dievu yra 
pagrindas ir visam filosofiniam 
mąstymui, besikreipiančiam į Ne
lygstamąją ir Nepabaigiamąją 
Būtį (22 p.)“. Tai labai svarbi tie
sa, nes iš tikro šiuo ontologiniu 
argumentu remiasi ir šv. Tomo 
„penki keliai“ ir visi kiti Dievo 
įrodymai ir visa autoriaus toli
mesnė žmogaus be Dievo vidinė 
analizė. Kad šis argumentas įti
kintų, autoriui lieka tik išsiaiškin
ti, kokie žmogaus dvasios troški
mai čia yra reikšmingi ir kokia 
jų galutinė prasmė. Tai autorius 
ir daro tolimesniuose knygos sky
riuose ir iš jų pasirodo, kad jis 
tikrai vertingas ir lemiantis.

Esminiai ir giliausieji žmogaus 
dvasios troškimai, pagal autorių, 
yra nemirtingumo ir tyrumo ilge
sys: „Negalime likti abejingi nei 
mirčiai nei kaltei. Nesibaimintu
me mirties, jei nesiilgėtume. ne
mirtingumo ir nesirūpintume 
kalte, jei netrokštame tyrumo 
(30)”. Iš šito ilgesio ir kyla žmo
gui jo įtampa pačiam su savimi. 
Ši įtampa išsiskleidžia gyvenime 
įvairiais humanizmo ir ateizmo 
pavidalais, kuriais siekiama įpras
minti gyvenimą be Dievo šioje 
žemėje. Bet žmogus tampa vis 
labiau vienišas šiame grynai pa
saulietiškų laimėjimų pripildyta
me pasaulyje: Vienišumas šį kar
tą atrodo radikalus: jis siekia iki 
mūsų žemiškosios egzistencijos 
pačių šaknų, kuriame pasijunta
me, tarsi be šaknų. Wolfe jį iš
reiškia šiaip: „Visa mano gyveni
mo samprata, kad vienatvė nėra 
retas ir keistas reiškinys, o cent
rinis ir neišvengiamas žmogiš
kosios egzistencijos faktas (116 
p.)”, šie žodžiai patvirtina, kiek 
už visų pastangų įprasminti save 
vien žmogiškom priemonėm, sly
pi galutinė beprasmybė.

Toji galutinė žmogaus be Die-

vo beprasmybė ryškiai parodyta 
humanistinio ateizmo analizavi
me ir žmogaus be Dievo gyveni
mo pavidaluose. Jei abstraktiems 
mąstytojams galima daryti prie
kaištą, kad jie stovi toli nuo gy
venimo ir jo nepažįsta, tai labai 
vertinga paklausyti ką sako tie, 
apie žmogaus gyvenimą be Die
vo, kurie stovi pačiame moder
niojo gyvenimo sūkuryje ir yra 
matę bei patyrę visa, ką tik šis 
gyvenimas gali duoti. Ypač svar
bu, kad autorius nagrinėja ne 
tik pačius žymiausius filosofus, 
bet ir rašytojus, kurie savo ašt
riu protu ir genialia gyvenimo in
tuicija atskleidžia gyvenimo gel
mes.
4. Ir netikėjimas liudija Dievą

Iš viso šio nagrinėjimo plaukia 
galutinė visos knygos išvada, rei
kia pripažinti Dievą visu protu ir 
tikėjimu arba taip pat absoliu
čiai JĮ atmesti. Absoliučiai Jį at
metus, nelieka nei Jo apraiškų 
gyvenime, nereikia Jo jieškoti, 
nėra vertybių, nėra meilės, nėra 
gyvenimo prasmės. Autorius pa
rodo nesugriaunamais argumen
tais, kad yra Nelygstamoji Būtis, 
kurios žmogus siekia savo dva
sios giliausiais troškimais, visa 
savo esme, kurios trokšta labiau 
už viską, kurios jis negali ne
trokšti ir nesiekti, nepaneigda
mas pats savęs, ir kurios jie sie- 

Ttia ir .Įieško net tada, kai panei
gia pats save ir savo gyvenimo 
prasmę. Ateistai tad būtų tik tie, 
kurie atsisako nuo Dievo įžvelgi
mo, eina prieš giliausią savo pri
gimtį, kurie kreipia savo gyveni
mą ne į pilnatvę, bet Į tuštumą, į 
nebūtį ir išnykimą.

Knygą autorius baigia šiais 
reikšmingais žodžiais: „Degdami 
nemirtingumo ilgesiu, tuo pačiu 
degame paties Dievo ilgesiu, ne
paisant, ar tikime Į Dievą, abejo
jame ar neigiame.‘ Savuoju pras
mės jieškojimu žmogus liudija 
Dievą, tikėdamas, abejodamas ir 
— neigdamas“.

Šioje apžvalgoje iškėlėme tik 
kaikurias autoriaus mintis, kurios 
mums atrodė pačios svarbiausios. 
Daug labai gilių įžvelgimų mums 
teko praleisti, nes knyga jais la
bai turtinga. Prie jų mums dar 
teks grįžti kitoje vietoje. Dr. J. 
Girnius rašydamas dega pats Die
vo ilgesiu, rašo kaip filosofas, ku
ris kartu yra ir krikščionis, todėl 
knygoje gili krikščioniška min
tis. šią mintį rutulioja meilės ir 
tiesos rūpesčio ženkle, bet kartu 
ir šaltu kritišku protu, nebijoda
mas pažvelgti bešališkai į esamą
ją tikrovę. Jo mintis preciziška 
ir visapusiška, visur atsižvelgianti 
ir į priešingus teigimus ir juos 
objektyviai vertinanti. Pradžioje 

i minėjome, kad ši knyga yra esen- 
; cija, kuri ragaujama atskiedžiant 
• ją mąstymu. Mūsų troškimas bū

tų, kad šios knygos esenciją ra
gautų kuo daugiausia mūsų žmo
nių, ypač mūsų jaunimo, ir kartu 
su autorium susimąstytų giliau
siais žmogaus gyvenimo prasmės 
klausimais, kurie liečia ne tik 
žmogų be Dievo, bet mus visus, 
visą mūsų dienų pasaulį, pateku
sį į sutemas be Dieviškosios švie
sos.

Lietuvių studentų žinios
Lituanistikos seminaras stud, 

būstinėje sausio 8 d., 8 v.v., ren
gia diskusijas tema: “Pasaulio po
litinė padėtis”. Pranešimą pada
rys J. Matulionis.

Kur dingo mūsų jaunos, gražios 
mergužėlės penktadienį vakare? Ber
niukai susirinkę būstinėje labai neri
mavo, nes trūko studenčių...

Norėtume pakviesti visus dvylikto 
ir trylikto skyriaus mokinius ateiti į 
studentų būstinę gruodžio 28 d., 7 v.

Juozas Girnius, ŽMOGUS BE DIE
VO. Į laisvę Fondo Lietuviškai Kul
tūrai Ugdyti leidinys nr. 4, Čikaga 
1964 m., 564 psl. Aplankas dail. Algir
do Kurausko Kaina 5.50 dol.

vak. pasidalinti mintimis ir šiaip susi
pažinti su studentais. Bus proga pasi- 
kalbėti apie įvairius kursus universi
tete. Jeigu nežinote, ką studijuoti bai 
gę gimnaziją ar turite kokių proble 
mų moksle, ateikite pas mus ir mes 
padėsime.

Paskutinis žodis: Visi džiaukimės 
Kristaus gimimu ir neužmirškime Jo 
atėjimo prasmės. Būkime visi links
mi, kad nauji metai mus apšviestų mei
le ir ramybe! Balandėlis ir Pelėda

Ateitininkų žinios
Ideologiniai kursai Dainavoje vyr, 

moksleiviams prasideda šeštadienį, 
gruodžio 26 d., 12 vai., ir baigsis 12 
vai. antradienį, gruodžio 29 d. Bus pa
skaitos ir diskusijos. Kiekviena diena 
turi savo temą. Pirma diena — Pasau
lis, kuriame gyvename; antra — Kuo 
gali būti žmogus?; trečia — žvilgsnis 
į ateitį. Paskaitas skaitys jauni, čia 
mokslus baigę, akademikai ir studen
tai ateitininkai. Iš Toronto jau yra pa
reiškusių norą važiuoti būrelis vyr. 
moksleivių. Norį smulkesnių informa
cijų prašomi skambinti V. Kolyčiui — 
534-5586. Išvažiuoti reikės anksti šeš
tadienio rytą.

T. Ged. Kijauskas, SJ, MAS dv. va
das lankėsi Toronte ir dalyvavo vyr.

moksleivių susirinkime gruodžio 16 d. 
Tėvas G. Kijauskas lanko visas JAV 
ir Kanados ateitininkų kuopas, ir jo 
pastangomis moksleivių veikimas yra 
žymiai pagyvėjęs.

Studentų ateitininkų ideologiniai 
kursai rengiami taip pat Dainavoje; 
prasidės gruodžio 29 d., 12 vai., ir 
truks 3 dienas. Norintieji važiuoti ar 
gauti smulkesnių informacijų prašomi 
kreiptis į Aid. Bušinskaitę ar Živilę 
Šlekytę.

Nepamirškite: stebėti viską nuodug
niai; spręsti, kaip turėtų būti, jies- 
koti priežasčių, kodėl taip yra ir veik
ti, kad kalbos neliktų tuščios ir pasi
ryžimai neįvykdyti.

Visiem — jaukių Kalėdų švenčių!

Lietuvių skautų veikla
Šatrijos ir Rambyno tuntu Kalėdų 

eglutė — sekmadienį, gruodžio 27 
d., 4.30 v. p.p., Prisikėlimo salėje. Vi
si vilkiukai, bebriukai, paukštytės, ūd- 
rytės, skautai-tės renkasi anksčiau. Ka
lėdų senelis atvyksta punktualiai. Pro
gramą išpildys vienetai. Kviečiami tė
veliai, rėmėjai ir prijaučiantieji. Po 
eglutės — vyresnių skautų-čių šokiai 
ir žaidimai. Dalyvaus skautai-tės ir iš 
Hamiltono.

Skautininkų vyrų sueiga — sausio 
3 d., sekmadienį, 3 v. p.p., pas s. K. 
Batūrą 102 Govemament Rd. (Dundas 
ir Prince Edward Dr.). Ten pat bus ir 
skautininkų įžodis.

Sausio 9 d. tėvų-rėmėjų komitetas 
rengia koncertą — pobūvį. Programoje 
sol. V. Žiemelytė, sol. V. Verikaitis, 
muz. D. Skrinskaitė. Gros V. Babecko 
orkestras. Bilietų kaina $1,50, studen
tams ir moksleiviams $1.

Kanados rajono vadas v.s. V. Skrins- 
kas sveikina visus skautus-tes, vado- 
vus-ves, tėvelius ir visus skautiškos

veiklos rėmėjus su šv. Kalėdomis ir 
Naujais Metais.

Gerasis darbelis. Paukštyčių ir vil
kiukų d-vės padarė daug gerų darbe
lių suteikdami kalėdinio džiaugsmo 
tiems, kurie buvo jo reikalingi. O kaip 
kitos draugovės?

Sausio 17 d., 3 v. p.p., Prisikėlimo 
muz. studijoj įvyks skautų-čių tėvų vi
suotinis susirinkimas.

šv. Kalėdų proga Toronto skautai 
ir skautės nuoširdžiai dėkoja visiems 
stovyklos mecenatams, aukotojams, tė
veliams, parapijų klebonams, dvasioi 
vadams, “TŽ” ir visiems, kurie prisi
dėjo su auka ar darbu prie mūsų skau
tiško jaunimo veiklos.

8-tas įstatas. Skautas-tė yra linksmi 
ir nenustoja vilties, žmogui būti links
mam, kai viskas gerai sekasi, lengva, 
bet visokius gyvenimo kryželius su 
šypsena priimti, tai yra didelis menas. 
Skautai-tės prie to yra pratinami ir 
mokomi.

Savaitės įvykiai
JUNGTINĖSE TAUTOSE KILO SMARKUS GINČAS DĖL 

KONGO. Afrikos kraštų atstovai, remiami sovietų, puolė JAV 
ir Belgiją už baltųjų Įkaitų išgelbėjimą. Belgijos atstovas min. 
Spaakas ir JAV Stevensonas aštriai pasisakė prieš juodąjį 
rasizmą ir sovietų kurstymus. Kongo premjeras čombė, keliau
damas po Europą, bandė gauti didesnę finansinę paramą savo 
kraštui. V. Vokietija, bijodama nepalankios reakcijos, atsisakė 
teikti pagalbą. r
Italijos prezidentas ir po ketu

rių iš eilės balsavimų dar nėra iš
rinktas; reikia 482 balsų, o ligi 
šiol daugiausia yra gavęs Leone 
— tik 290.

JAV užs. r. sekretorius D. Rusk 
sako, kad sekantį mėnesį Ameri
kos, Anglijos, Prancūzijos ir V.

Vokietijos užsienio r. ministerial 
darys naujų žygių ir reikalaus 
Vokietijos apjungimo. Taigi, turė
tų prasidėti derybos su Sovietų 
Sąjunga.

Sovietų šnipas Butenko Ameri
koj yra nuteistas kalėti 30 metų, 
o Ivanovas — 20 metų.

Nukelta į 11 psl.)

Kanados Lietuvių Fondas

LINKSMŲ KALĖDŲ IR LAIMINGŲ 

NAUJŲ METŲ FONDO NARIAMS IR 

KANADOS LIETUVIAMS LINKI

Dail. Jonas Rimša

i

P. Amerikos kaimo mergaitė. Aliejus

■<

|» J
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TORONTO LIETUVIŲ MOTERŲ ŠALPOS GRUPĖS 
“DAINA” VALDYBA IR NARĖS SVEIKINA IR LINKI

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ IR 
LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ: *

šv. Jono Kr., Prisikėlimo ir evangelikų parapijų dvasiškiams, para
pijiečiams, visai liet, visuomenei ir bičiuliams: “Tėviškės Žibu

riams” ir “Tėvynės Prisiminimų” radijo valandėlės vedėjui.
Tegu šie žodžiai atstos žodžius ir jausmus vargšų, paliktų Vokie
tijoje, kurių kalėdinis stalas bus gausesnis papuoštas jūsų aukomis.

Šv. Kalėdų ir Naujų metų proga sveikiname savo 
draugus, klijentus ir pažįstamus

SPARTON BALTICA
Clean, and Laundry Clean, and Laundry

1232 King St. W. Tel. LE 2-8715 966 Dundas St. W. Tel. LE 1-5688

CLEAN-RITE
1265 King St. W.

Savininkai V. K. BLOCKIAI

Statybinės 
medžiagos

NUOŠIRDŽIAUSI LINKĖJIMAI ŠV. KALĖDŲ IR 
NAUJŲ METŲ PROGA

Sav. B. Saulėnas

L



ŠYPSENOS
(Atkelta iš 10 psl.)

LONDON, Ont

SPORTAS

PASILINKSMINIMAS jaunimui ren
giamas gruodžio 26 d. parapijos salėje 
sporto varžyboms užsibaigus. Jame 
kviečiami dalyvauti visi Londono ir 
Mount Brydges bei jų apylinkių jau-

aplankyti jų dirbtuvę ir susipažinti 
su gaminių kokybe ir kainomis.

2160 DUNDAS STREET WEST • TEL. LE 2-2289
ARO CUSTOM WOOD PRODUCTS CO.
Res. teL LE 6-5363 Res. teL RO 3-2032

K. STRIAUPIS P. JONIKAS

PSL. • Tėviškės Žiburiai • 1964. XII. 24 — Nr. 52 (779)

ĮVAIRŪS SIUNTINIAI IR DOVANOS Į

T

{VAIRIOS SUDĖTIES MAISTO 
SIUNTINIAI BE MUITO IKI 33 

SVARŲ. PRAŠOM REIKALAUTI 
MŪSŲ NAUJŲ MAISTO 

KATALOGŲ.

Lietuvę, Latviją, Estiją, Ukrainą ir 
U. S. S. R. paprastu bei oro paštu

BE MUITO DOVANOS:
Automobiliai, šaldytuvai, skalbimo 
mašinos, motociklai, dviračiai, siu
vamos mašinos, televizijos aparatai, 
pianinai, Automobiliams padangos, 

foto aparatai ir Lt.
• Be to, siunčiame Jūsų sudarytus ir apdraustus įvairius siunti

nius iki 17% svarų gryno svorio.
• Turime pardavimui įvairių medžiagų ir kitų prekių.
• Gyveną ne Toronte, prašomi savo sudarytus siuntinius bei užsa

kymus siųsti mums paštu ar ekspresu. Apmokėsite gavę mūsų 
pranešimą.

• Sąžiningai ir greitai patarnaujame.
• Jeigu turima neaiškumų, prašome klausti, telefonuoti bei rašyti, 

mielai paaiškinsime ir duosime patarimą.
• Mūsų įstaiga labai daug kam patarnavo ir pasiruošusi patar

nauti ateityje. v
LIETUVIŲ ĮSTAIGA

849 COLLEGE ST., TORONTO 4, ONT., CANADA 
Telefonas LE 1-3098

DARBO VALANDOS: pirmadieniais — penktadieniais nuo 9 vaL ryto 
iki 7 vaL vakaro; šeštadieniais — nuo 9 vaL ryto iki 5 vaL p.p.

Savininkai A. ir S. KALŪZA

LIETUVIAI STALIAI 
maloniai kviečia

Lietuvis LAIKRODININKAS
F. B O C H U LIS

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■ Service — Dirbtuvė

S. ir G. TIRE SERVICE —
459 Roncesvalles Avė. • Tel. LE 4-6602

5 TURI DIDŽIAUSIĄ PASIRINKIMĄ
DUNLOP, DOMINION ROYAL, GOOD YEAR 
ir kt. autovežimiams sniego padangų (snow tires) ir kt. 
Parduoda urmo kainomis. Visų rūšių padangų taisy-

Tel. 532-7733
Taisome visos modelius T.V., Hi-Fi, Radio, vokiškos stereo, patefonas, 
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.

Taisom šaldytuvus, skalbimo mašinas, elektrines plytas.

SALES AND SERVICE
Taisomi televizijos, HI-FI ir radijo aparatai Parduodamos 

lempos ir batarejos. Prityręs specialistas su ilga praktika. 
1000CollegeSt„. LE. 1-3074 • Sav. P. Uzbalis

PRISIKĖLIMO PARAPIJOS KREDITO
KOOPERATYVAS visoje Kanadoje.* * -
DARBO VALANDOS:
Pirm. 10-1.30 ir 4.30-7
Antr. 10-1.30
Treč. uždarytas
Ketv. 10-1.30 ir 4.30-7
Penkt. 10-1.30 ir 4.30-8

Sekm. 9.30 -1

BALIO MASKELIŪNO AGENTŪRA 
MEMBER LUA (13 METŲ PATIRTIS)

7 Superior Ave., Room 206A, Toronto 14, Ont. Tel. 251-4864

999 COLLEGE ST., TORONTO 4. TEL. LE 2-3400

NEPAMIRŠKITE, prieš važiuodami į tolimesnę kelionę, patikrinti ir 
pataisyti savo automobilį! Frank Petit, kvalifikuotas auto mechanikas, 
su malonumu tai atliks. Paskambinkite ar užvažiuokite į

Bloor Autorite Garage 52^SfegeLTeLssiSs

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

Telefonas LE. 2-5191

Taupyk ir skolinkis
Toronto Lietuvių rrp io 

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

Už sutaupąs moka nuo 4 Vi % iki 5%. Už asmenines paskolas 
ima tik 7%. Už paskolas - morgičius — 6 Vi %. 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.
KASOS VALANDOS: dienos metu nuo 18 vaL iki 1 vaL 30 min. kiekvieną 
dieną, išskyrus sekmadienius; šeštadieniais nuo 9 vaL iki 1 vaL, o vakare 
ano I vaL 30 min. iki 8 vaL 30 min. tiktai pirmadieniais ir penktadieniais.

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

Sav. R. STASIULIS

Pirmos milijonas pasiektos per 20 mėnesių.
Už indėlius mokomos augščiausios palūkanos — 

471%-5%.
Asmeninės posk,
Mortgičių pusk.
Priedo visi taupytojai gauna nemokamą gyvybės 

apdroudą.

7%.
6)4%.

OKULISTAS
S. BROGOWSKI, OJD.

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

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

SUDBURY, ONT
KLB SUDBURIO APYLINKĖS VALDYBA

nuoširdžiai sveikina visus apylinkės tautiečius

Kalėdų ir Naujų Metų proga

linkėdama geriausios sėkmės

Sault S. Marie, Ont.
NAUJŲ METU SUTIKIMAS apylin

kės pastangomis ruošiamas ukrainiečių 
salėje Pittsburgh St. Veiks bufetas su 
“kietais ir minkštais” gėrimais, bus 
loterija. Užkandžius ponios prašomos 
turėti savus, nes valdyba sumuštinių 
paruoš tik nedidelį skaičių. Įėjimas 
$1.50 asmeniui. Prašoma tautiečius ne- 
sivėluoti, nes kartais gali trukti vie
tos, kadangi, kaip girdėti, turėsime ne
mažai svečių svetimtaučių.

Apylinkės valdyba

SUDBURY, Ont.
BENDRAS NAUJŲ METŲ SUTIKI. 

MAS — gruodžio 31 d., 8 v.v. Veiks

VYČIO ŽINIOS
Metro A lygos pirmenybėse vytie- 

čiai pralaimėjo grubiai žaidžiantiems 
East End Grads. Žaisdami nepilnoj su
dėty ir likę keturiese rungtynes pra
laimėjo 46:54. Šiuo metu vytiečiai turi 
2 laimėjimus ir 2 pralaimėjimus.

Church lygos pirmenybėse berniu
kai iki 12 m. amžiaus grupės rungty
nėse nugalėjo Aušrą A 15:14. šiose 
pirmenybėse vytiečiai su trim laimėji
mais pirmauja. Berniukai iki 14 m. 
grupėje įveikė Aušrą B 37:29. Vytie
čiai turi 2 laimėjimus ir vieną pralai
mėjimą. Berniukai iki 16 m. grupėje 
pralaimėjo St. Christopher 30:60. Ko
manda turi 2 laimėjimus ir vieną pra
laimėjimą.

CYO lygos pirmenybėse 12 m. mer
gaitės laimėjo 5-tąsias rungtynes nu
galėdamos St. Leos 13:9. Vytietės pra
laimėjimų dar neturi.

Sekančios rungtynės: vyrai — sausio 
4 d., 9 v., Parkdale mokykloje. Berniu
kai iki 12 m. — sausio 4 d. 7.30 vai. 
Givens mokykloje su Aušra B. Berniu
kai iki 14 m. — sausio 8 d., 7 vai. 
Ryerson m-kloje su USH. Berniukai 
iki 16 m. — sausio 6 d. 8 v. USH pa
talpose su ta pačia komanda.

Dešimtuko turnyre Klevelande E. 
Sabaliauskaitė moterų klasėje laimėjo 
I vietą, baigminiuose žaidimuose įvei
kusi V. Nešukaitytę. Toliau sekė R. 
Končiūtė iš Klevelando, R. Gaidžiū- 
naitė iš K. ir D. Augaitytė (Aušra). 
Vyrų grupėje laimėtojas paaiškėjo tik 
po baigminių žaidimų, kuriuose daly
vavo Pr. Gvildys, J. Nasvytis ir J. Ka
valiauskas iš Omahos. Čia laiminges
nis buvo J. Nasvytis, įveikęs Gvildį ir 
J. Kavaliauską. Gvildys liko II ir J. 
Kavaliauskas III. Toliau sekė V. Nas
vytis iš Klevelando ir J. Nešukaitis 
(Vytis). Vyrų grupėje žaidė 9 žaidi- 
kai, o moterų — 5. A. S.

ŠV. KALĖDŲ IR N. METŲ proga 
sveikiname visus vytiečius. Siunčiame 
linkėjimus besidomintiems lietuviškuo
ju sportu ir linkime sėkmės kitų klu
bų veiklai. Dėkojame Vyčio sporto 
darbuotojams ir klubo rėmėjams už jų 
malonią talką. “Vytis” valdyba

APDRAPDA
GYVYBĖS • AUTOMOBILIŲ • NAMŲ • HIPOTEKŲ • 
VASARVIEČIŲ • BALDŲ • NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ • 
VAGYSČIŲ • VERSLO • LIGOS • BONDAI • GYDYTOJŲ 
VIZITAI • OPERACIJOS • VAIKAMS MOKSLUI TAUPY
MAS • MĖNESINĖS PAJAMOS IR T.T.

OILS LTD. ATSTOVAS

Nemokamai taisome bei išvalome 
krosnis-degintuvus savo klientams.

TELFONAS LE 34908

International

Driving School

WALDI
859 COLLEGE ST. 

z T«L LE 2-5461

Mokome su standartinėmis, 
automatinėmis transmisijomis 

ir Volkswagenais,

turtingas bufetas, šokiai prie geros 
muzikos ir kt. Bus duodama gera, šil
ta vakarienė ir fct. įskaitant į bilietų 
kainą. Bilietai porai $9, vienam $5, 
jaunimui —$3. Pobūvis vyks serbų 
salėje, 231 Bloor St. Ankstyvesni pra
nešimai apie salės pakeitimą lietuvių 
bažnyčioje ir per CHNU lietuvių ra
dijo pusvalandį nebegalioja. Tad visi 
į serbų salę 231 Bloor St, sutikti N. 
Metų. LB valdyba

AUŠROS ŽINIOS
šv. Kalėdų proga nuoširdžiai sveiki

name visus klubo narius, jų tėvelius, 
rėmėjus ir visus sportuojančio jauni
mo bičiulius, linkėdami tyro kalėdinio 
džiaugsmo ir gausių Kūdikėlio ma
lonių.

Atostogų metu lygų rungtynių ne
bus, išskyrus B-C lygą, kurios rungty
nės įvyks ateinantį sekmadienį, gruo
džio 27 (Aušra Sr. — latvių H ir Tri
dents — St. Vlads y ir antradienį, gruo
džio 29 d., 8.30 v.v. ( Aušra Jr. — lat
vių Y.).'Krepšinio treniruotės vyks 
įprasta tvarka, išskyrus Kūčių dieną 
ir gruodžio 30 d.

Praėjusios savaitės rungtynių rezul
tatai. Church lyga: Aušra I. — Grace 
66:77; Aušra J., neatvykus Bathurst 
komandai, laimėjimą gavo be rungty
nių; Aušra BA, neatvykus Woodgreen 
komandai, laimėjimą irgi gavo* be 
rungtynių; Aušra BB pralaimėjo Šv. 
Jonui-Vyčiui 29:37; Aušra MBA pra
laimėjo Šv. Jonui 14:15 ir Aušra M 
BB pralaimėjo USH 7:18. CYO lygoje 
Aušros B mergaitės nugalėjo St. -Leo 
26:3. Draugiškose rungtynėse Aušros 
mergaitės nugalėjo Hamiltono Stefel- 
co 40:27, , _

SPORTAS LIETUVOJE -
Vilniškis “Sportas” plačiai paminė

jo mūsų krepšininkų išvyką į Austra
liją. Beveik visą puslapį užėmusiam 
rašiny propagandistas V. Kazakevičius 
koliojasi ir stengiasi sumenkinti išvy
kos reikšmę ir pasisekimą.

Kauno Žalgirio boksininkai įveikė 
Leningrado rinktinę 7:3.

Europos stalo teniso komandines 
pirmenybes laimėjo vyrai — švedai ir 
moterys — anglės. Lietuvių sovietų 
rinktinėje šį kartą nesimatė.

Rankinio turnyre, kuriame varžėsi 
Kauno, Vilniaus, Varšuvos ir Baku žai- 
dikės, pirmą vietą' laimėjo vilnietės.

Jaunių stalo teniso pirmenybėse Pa
nevėžyje atskirose grupėse pirmauja 
V. Siniakovas, M.Duškesas, A. Pieta ir 
Švėkšnos mokyklos atstovas Z. Glicas.

Mergaičių grupėse pirmauja R. Ba
reikaitė, I. Bražiūnaitė, L. Balaišytė 
ir G. Markauskaitė.

VALAU FOTELIUS
m įvaikius kilimus.

Automatinis emura vaiymas. Sutai
sau iširusius gains ir pradegintus 
kilimus. P. KARALIŪNAS.

Skambinkite LE. 34912.

STANLEY WM. FROLICK, BJL

advokatas 
notaras

80 RICHMOND ST. WEST 
Telefonas 362-2585 

įstaigoje kalbama ir lietuviškai

ATOM ELECTRIC
ELEKTROS RANGOVAS 

A. ČEPONIS 
Visi elektros darbai

TeL 532-3408. Namų RO. 6-8372 

A ,I,K’ALFA RADIO & TV
Parduodam ir taisom televizijos ir radijo aparatus. Taisom 
šaldytuvus, krosnis, skalbimo mašinas.

TELEFONAS LE 1-6165. o 672 LANSDOWNE AVR, TORONTO

dar nuo paskutinio karto laikų 
$995 mil. ir palūknų $44 mil. Da
bar ji turėtų mokėti $37.700.000, 
bet atideda ligi metų galo. Ame
rikai ji turi mokėti dabar $175.- 
700.000, bet irgi atideda.

DELHI, Ont.
KATALIKIŲ MOTERŲ DRAUGI 

JOS metinės šventės proga įvyko gau
sus susirinkimas, nes svečių teisėmis 
dalyvavo ir vyrai. Skyriaus pirm. M. 
Povilaitienė padarė pranešimą apie ne
seniai įvykusį Subilėjinį suvažiavimą 
Toronte ir gražiai pristatė paskaitinin- 
kę p. R. Matukaitę, kuri papasakojo 
apie savo kelionę Europoje iliustruo
dama ją judomais paveikslais. Po pa
skaitos visi dalyviai buvo pavaišinti. 
Šį kultūrinį pobūvį patenkinti daly
viai gyvai komentavo. Ačiū mūsų ka
talikėm moterim ir linkime sėkmės.

Dalyvis

nuoliai-lės nuo 13 ligi 25 m. amžiaus. 
Bus užkandžiai. Šis pasilinksminimas 
skiriamas išimtinai jaunuoliams-ėms. 
Rengia sporto klubas, padedamas apyl. 
v-bos, parapijos, jaunuolių mamyčių 
ir prijaučiančiųjų. Kvieskite atvykti 
savo draugus lietuvius nurodyto am
žiaus ribose.

STALO TENISO VARŽYBOS įvyks 
gruodžio 26 d., 4 v. p.p. parapijos sa
lėje, 1414 Dundas St. E. Gali dalyvau
ti visi Londono, Mount Brydges ir jų 
apylinkių jaunuoliai 13-21 m. mažiaus. 
Iš anksto užsirašyti nereikia, tik pa
tartina užsiregistruoti atvykus, nevė
liau kaip pusvalandį prieš varžybų pra
džią. Varžybas stebėti kviečiami visi 
sportu besidomintys. Įėjimas nemoka
mas. Laimėtojams numatoma skirti 
dovanas. Rengia Londono Sporto Klu-

KALĖDŲ ŠVENTĖS. Gruodžio 24 
d. — bendros Kūčios. Dalyvauja už
sirašiusieji. Vidurnaktį 12 vai. iškil
mingos' Bernelių Mišios. Gruodžio 25 
d. — Mišios 9 ir 11 v. ryto, šeštadie
nį — šv. Stepono šventė — Mišios 
9 v. ryto.

NAUJŲ METŲ sutikimas — par. 
salėje, 1414 Dundas St. E. Pradžia 
8 v.v. Prašoma užsiregistruoti. Po vi
durnakčio apie 12.15 vai. bus Mišios. 
N. Metų dieną Mišios — 9 ir 11 vai. 
ryto. E.D.

Pajieškojimai
Jieškomi: Petras Baronas, Albinas 

Kaminskas, Jonas Adomaitis, Petras 
Mazaitis. Atsiliepti: A. Žvirblis, 65 
Walscot St., North Geelona, Vic., 
Australia.

Eduardo ir Stasio Palubinskų dėme
siui. JAV Connecticut valstijoje, mi
rusi Petronėlė Bogan yra užrašiusi sa
vo stamboką turtą Onos Palubinskie-. 
nes, Jievos Kundreakienės ir Antano 
Lazausko vaikams. Turimomis žinio
mis, O. Palubinskienė mirė 1924 m., o 
jos du sūnūs, Eduardas ir Stasys Pa
lubinskai, gyvena JAV. Juodu turi tei
sę į stamboką palikimą. Jieškomieji 
arba apie juos žinantieji malonėkite 
skubiai rašyti: Consulate General of 
Lithuania, 41 West 82nd Street, New 
York, N. Y., 10024, USA.

Dėmesio namų 
savininkai!

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

BR. AMBAKAS 
Tel. LE 7-2815

420 Roncesvalles Avė. (prie How
ard Park Ave.). Telefonai: kabi
neto LE. 14251; namų CL. 9-8029. 
Darbo valandos nuo 10 vaL 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.

Dėmesio!
TAISO: ŠALDYTUVUS, SKALBI-
MO MAŠINAS IR ELEKTRINES
PLYTAS. VL. SLĖNYS

BE 9-1659

A. P. GARAGE
60 HOWARD PARK AVE.

LE. 5-9130
Atlieka sąžiningai visus mechaniš
kus automobilių pataisymus. Pate
pimus ir alyvos keitimus.

Prieš pirkdami vartotus automo
bilius atvežkite patikrinimui: nnro- 
dysinr visus trūkumus ir duosime 
patarimus.

Tose pačiose patalpose atliekami 
body ir dažymo darbai.
Sav. ANTANAS PASKEVICIUS

Kinijoj susirinko vadinamas jų 
“parlamentas” — per 3.000 as
menų. Posėdžiaus ir praneš vie
šumai tik nutarimus. Manoma, 
kad jis priims vadų paruoštą nau
ją ekonominę programą.

Kinija ketina šaukti savo ko
munistų partijų konferenciją iš 
jai palankių kraštų. Indonezijos 
komunistai pranešė, kad jie Mas
kvos konferencijoj, kuri yra šau
kiama kovo 1 d., nedalyvaus.

Atlanto Sąjungos ministerių 
konferencija Paryžiuje, trukusi 
3 dienas, aptarė daugiatautės 
atominės pajėgos organizavimą, 
suartino JAV, Prancūzijos ir Bri
tanijos pažiūras, bet sprendimo 
nepadarė. Kanados gynybos min. 
P. Hellyer pasiūlymu, nutarta 
kviesti 1965 m. pradžioje Atlanto 
S-gos gynybos ministerių konfe
rencija tęsti pasitarimams.

Iš Italijos pranešama, kad per 
metus yra pabėgę iš komunistinių 
kraštų per 4.500 asmenų ir pa
prašę Italijoje pabėgėlio teisių. 
Daugiausia pabėgėlių yra iš Ju
goslavijos, Čekoslovakijos, Bul
garijos ir net rytinės Vokietijos.

Amerika ir Anglija atšaukė sa^ 
vo keturis karinius atstovus iš 
Maskvos, nes jiems niekur nelei
džiama keliauti. Amerika savo 
ruožtu išveja tris Maskvos kari
nius atstovus, o Anglija — vieną.

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

Kartą gatvėje susidūrė du žmo
nės: vienas — storas, kitas — 
plonas.

— Pasižiūrėjus į tave, — pik
tai prabilo storasis, — atrodo, 
kad pasaulyje siaučia badas!

— Oi tave žiūrint, — atšovė 
liesasis, — atrodo, kad Tamsta tą 
badą ir sukėlei!

Universitete
Profesorius: Atsakykite dar 

vieną klausimą, nuo kurio pri
klausys egzaminai: koks yra at
stumas nuo žemės iki mėnulio?

Studentas: Toks pat, kaip nuo 
mėnulio iki žemės.

Profesorius: Bet kiek tai būtų 
mylių?

Studentas: O, atsiprašau, tai 
jau yra antras klausimas.

Parinko Pr. Al.

Telefonas LE. 24168

DR. E. ZUBRIENt 
DANTŲ GYDYTOJA

100 ADELAIDE ST. W., Room 107 
TELEFONAS EM 64182 

Toronto

1577 BLOOR ST. WEST 
(prie Dundas)

Teisininkas - 
advokatas, 

notaras

LIETUVIO ADVOKATO
ĮSTAIGA —

NEIMAN, 
BISSETT & 
SEGUIN

Advokatai - Notarai
35 HAYDEN ST., TORONTO

(arti Bloor ir Yonge gatvių)

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

George BEN, B.A
Advokatas 

notaras
1134 DUNDAS ST. Toronto 3 

Telefonas LE 4-8431

NOTARAS
A. LIŪDŽIUS, B.L.

Toronto įstaigos bendradarbis: 
W. S. MASTIS, LL. D.

Namų, farmų ar betkurio verslo 
pirkimo—pardavimo dokumentų su
darymas, mortgičiai, sutartys, tes
tamentai ir kiti teisiniai reikalai.
TORONTO: 220 Roncesvalles Avė.,

LE 6-3750 (1—5 v. p.p.)
LE 7-1708 (7—9 v. vak.)

HAMILTON: 21 Main St. E., 
JA 7-5575, FU. 3-8929.

Dėl pasimatymo susitarti telefonu 
minėtu laiku.

OKULISTĖS
Br. Bukowskn-BEJNAR. RO 
Wiktoria BUKOWSKA. R.O 
274 RONCESVALLES AVĖ 

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

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

Klausimas klebonui
Silpnapročių ligoninėj pacien

tas klausia atvykusį lankyti kle
boną:

— Tėveli, vienas klausimas ne
duoda man ramybės ir neleidžia 
užmigti.

— Galite man drąsiai išdėstyti 
tą klausimą, — taria klebonas.

— Norėčiau žinoti, kokiu būdu 
angelai užsivelka naktinius marš
kinius? Ar sparnai jiems netruk
do?

Storasis ir liesasis

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 9-530 vai. p.p.

Telefonas RO. 6-1372

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. 14250
Priėmimo valandos: 9-12 Ir 3-8 

vai. vak. (pagal susitarimą).

Kabineto telefonas LE. 44451
D R. P. MORKIS 

DANTŲ GYDYTOJAS
Vakarais Ir šeštadieniais 

1082 BLOOR ST. W~ Toronto 4, 
(j rytus nuo Dufferin St)

AKIŲ SPECIALISTAS

L LUNSKY, R.0

Telefonas WA 1-3924

i
K
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0 TORONTO'
Studentų ateitininkų ir skautų žinios — 10 psL

$v. Jono Kr. par. žinios
— Viešpaties Atpirkėjo gimi

mo šventės proga atsinaujinkime 
Dievo meilėje ir savo tautos išti
kimybėje. 1965 m. kiekvienam 
tebūna apšviesti vilties ir laimės 
šviesa.

— Kalėdų naktį Bernelių Mi
šios 12 vai. Kalėdų pirmąją die
ną pamaldos 9.30 ir 11 vai.; 12 
vai. pamaldų nebus. Komuniją 
Kalėdose galima priimti Bernelių 
Mišių metu ir pirmąją dieną.

— Antrą Kalėdų dieną, Šv. 
Stepono šventėje, pamaldos 8 ir
10 vai.

— N. Metuose pamaldos: 9.30,
11 ir 12 vai.

— Jaunimo choro repeticija — 
šį ketvirtadienį, 10 v.r.; choris
tus prašome dalyvauti. Jaunimo 
choro ir altoriaus berniukų eglu
tė įvyks sausio 3 d.

— Gruodžio 22 d.iš parapijos 
bažnyčios laidojamas a.a. Tadas 
Normantas. Velionies žmonai, 
esančiai pakeliui iš Lietuvos į 
Kanadą, dukros p. Vaserienės šei
mai ir visiems giminėms nuošir
di užuojauta.

— Sekmadieninės tikybos pa
mokos vaikams Kalėdų atostogų 
metu nutraukiamos. Po N. Metų 
jos prasidės sausio 17 d.

— Už a.a. Jurgį Namajūną mir
ties metinėse pamaldos — gruo
džio 22 d., 8 v.r. Mirties metinių 
pamaldos už a.a. Viktorą Užupį 
— pirmadienį, gruodžio 28 d., 9 
v.r. šv. Silvestro dieną, gruodžio 
31, pamaldos užprašytos Jeroni
mo Narbučio jo 84 m. amžiaus su
kaktyje, padėkojant Viešpačiui už 
ilgą amžių.

— Pirmasis penktadienis sau
sio mėn. sutampa su N. Metų die
na. Prašome pranešti apie ligo
nius, kad kunigai N. M. dieną 
juos aplankytų su sakramentais.

T Liet. Caritas Kalėdų proga 
aplankė ligonius ir sušelpė kele
tą varge esančių šeimų. Pr. “T. 
ž.” nr. išleistas adresas A. Dir- 
meitienės: 186 Macdonell Avė., 
tel. LE 1-2279. Kalėdų švenčių 
proga šalpai per Caritas $10 au
kojo J. D. Kaunaitės.

Ką tik išėjus iš spaudos kun. S. 
Ylos maldaknygė “Tikiu Dievą”, 
puikiai įrišta, odiniais viršeliais, 
gaunama pas P. A. Misevičius 
spaudos kioske Prisikėlimo par? 
sekmadieniais nuo 9 iki 12 vai.

PADĖKA
Lietuvos valstybės prezidento A. 

Smetonos 20-ties metų mirties sukak
ties “'minėjimas Toronte praėjo sėk
mingai, gražioje liet, visuomenės atsto
vų bendradarbiavimo dvasioje.

Mes nuoširdžiai dėkojame visų liet, 
parapijų gerb. klebonams ir kunigams, 
prelegentui rašyt. S. Santvarai, „Var
po“ chorui, dirig. muz. S. Gailevičiui, 
muz. D. Skrinskaitei, choro vadovams 
J. Račiui ir J. Šarūnui-, prezidento raš
tų ištraukas skaičiusiems L. švėgždai- 
tei, A. Puteriui ir S. Ramanauskui, 
“Tėvynės Prisiminimų” radijo valan
dos vedėjui J. R. Simanavičiui, liet, 
organizacijoms su savo vėliavomis da
lyvavusioms pamaldose ir akademijo
je, ir visiems lietuviams-vėms, kurie 
.malda Dievo namuose ar susikaupimu 
akademijoje pagerbė mūsų Valstybės 
Prezidentą.

Minėjimui Ruošti Komitetas.

Prisikėlimo par. žinios
Nuoširdžiai sveikiname pa

rapijiečius ir visus Toronto lietu
vius šv. Kalėdų ir N. Metų pro
ga ir linkime gausių Dievo ma
lonių!

— Mirus a.a. Petronėlei Stepo- 
nauskienei, nuoširdžiai užjaučia
me sūnų Petrą su šeima. Velionė 
palaidota šios savaitės pirmad. 
Šv. Jono kapinėse.

— Pirmą Kalėdų dieną, 10 v. 
ryto, laikomos bičiulių užprašytos 
Mišios už a.a. S. Kairio tėvelį; 
antrą Kalėdų dieną, 8 v.r. — tė
vų užprašytos Mišios už a.a. Pau
liuką Laurinaitį; antrą Kalėdų 
d., 9 v .r. — dr. A. Užupienės už
prašytos Mišios už a.a. Vikt. Užu
pį, jo pirmųjų mirties metinių 
proga. Artimieji kviečiami daly
vauti.

— Religijos pamokos gimnazis
tams ir katechetinės pamokos vai
kučiams nutrauktos. Jos vėl pra
sidės po Kalėdų atostogų — sau
sio 3 d.

— Parapijiečių lankymas tęsia
mas toliau iš anksto susitarus.

— Šią savaitę par. choro repe
ticijos nebus. Sekanti repeticija
— antrad. po Kalėdų, gr. 29 d.,
7.30 v.v.

— Par. jaunimo choras Kalėdų 
dieną giedos per 10 vai. Mišias^ 
Choro repeticijos: po Kalėdų ant
rad. ir trečiad., gr. 29 ir 30 d.,
10.30 v. ryto muzikos studijoje.

— Par. biblioteka švenčių me
tu uždaryta. Ji vėl pradės veikti 
sausio 3 d., sekmad. po 10 v. Mi
šių.

— Prieškalėdinis pasninkas 
bei susilaikymas nuo mėsos — 
trečiad. arba ketvirtadienį. Ragi
name laikytis tradicijų—pasirink
ti Kūčių dieną — ketvirtadienį. 
' —- Prieš Bernelių Mišias bus 

kalėdinės muzikos koncertas; iš
pildys sol. J. Liustikaitė, smuiku
— S. Kairys ir vargonais — kun. 
Br. Jurkšas. Koncerto pradžia — 
11.15 v. naktį.

— Kalėdų naktį išpažintys pra
dedamos klausyti 11 v. naktį. Ka
lėdų dieną jos klausomos per vi
sas Mišias, bet tik bažnyčioje.

— Kalėdų naktį ir Kalėdų die
ną Komunija dalijama tik bažny
čioje. Kviečiame ją gausiai priim
ti. Priėmusieji Komuniją naktį, 
jei nori, specialiu šv. Sosto leidi
mu, ją vėl gali priimti Kalėdų 
dieną. Eucharistinis pasninkas 
nuo valgio ir gėrimo — Iv. Van
duo, kaip žinoma, pasninko ne
laužo.

— Iškilmingos Bernelių Mišios
— 12 v. naktį. Gieda par .'cho ras. 
Kartu laikomos Mišios ir par. sa
lėje. Giesmės salėn perduodamos 
garsiakalbiais.

•— Pirmą Kalėdų dieną Mišios 
bažnyčioje — 8, 9, 10 ir 11 y., o 
salėje — 11.30.

— Šv. Mišioms patarnaujan
tiems berniukams švenčių vaišės
— gruodžio 30 d., trečiad., 6.30 
vai. vakaro.

— Jaunimo sekmad. šokiai vėl 
prasidės ateinantį sekm., gruo
džio 27 d., tuoj po skautų eglu
tės, kuri pasibaigs maždaug 6.30 
v.v. šokius praves skautai. Gros 
jaunimo orkestras. Visas lietuviš
kas jaunimas, kviečiamas gausiai 
atsilankyti.

Geriausios nuotaikos linkiu visiems klijentams, drau
gams bei pažįstamiems švenčių metu ir, kad nauji 
metai atneštų dar daugiau laimės!

“TAURO” IR KT. SIUNTINIŲ B-VIŲ ATSTOVAS
ST. PRAKAPAS, tel. RO 7-9088, 18 Brookside Ave., Toronto 9, Ont.
Jau 9 metai sėkmingai tęsiamas siuntinių pasiuntimo patarnavimas 
į Lietuvą ir kitur.TURIU DIDELI PASIRINKIMĄ LIETUVIŠKŲ 
ILGO GROJIMO PLOKŠTELIŲ. DOVANOKITE KALĖDOMS LIE
TUVIŠKĄ PLOKŠTELE, KAD ILGIAU JUS PRISIMINTŲ!

Sandėlio kainomis jūs gausite estų krautuvėje:
• Didelis pasirinkimas moderniškiausių servizų pietum? ir kavai.
• 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.

VIKING IMPORTS
1022 BLOOR STREET West • Toronto • Tel. LE 5-91S2

Abi plokštelės 
(stereo ir monaural) 

gaunamos pas
J. KARVELĮ.

2715 W. 71st St„
Chicago, 60629, III.

Tel. 471-1424 
ir pas platintojus.

Geriausia dovana Kalėdų švenčių proga

Kviečiame visus į didžiulį linksmų

* Naujų Metų sutikima * *
ketvirtadienį, gruodžio 31 dieną.

Pradžia — 8 vai. vakaro. Pabaiga — 2 vai, ryto.

MONTREAL
Jūsų laukia:

Erdvi Prisikėlimo parapijos salė
Puiki, skaniai pagaminta 
vakarienė
Galingas septynių žmonių
D’Amico orkestras
Visos vietos rezervuotos <

* Bufetas, aprūpintas geriausios
, kokybės gėrimais

* Įėjimas vienam asmeniui $5

★

★

★

Nedelsdami rezervuokite stalus:
* Prisikėlimo parapijos klebonijoje
* Sekmadieniais kavinėje po 

pamaldų
* Pas J. Karalių LE 2-8146
* Atsilankydami smagiai pasilinks

minsite ir paremsite parapijos 
Stipendijų Fondą.

+ >

KALĖDINES RAMYBĖS IR LAIMĖS
NAUJAISIAIS METAIS

VISIEMS PARAPIJIEČIAMS BEI BIČIULIAMS 
LINKI ŠV. KAZIMIERO PARAPIJOS

KUNIGAI —
dr. Feliksas Jucevičius 
Jonas Gaudzė

Toronto Lietuviu Sporto Klubas "VYTIS" rengia šaunu

NAUJU METU
Puiki šilta vakarienė 

ir šampanas.
Gros geras orkestras 
-Pradžia - 7.30 v.v.

Bilietai gaunami pas J. Uogintą tel. RO 3-3038

Lietuvos gen. konsulas dr. J. 
žmuidzinas ir ponia atsiprašo sa
vo mielus bičiulius, kad dėl išvy
kimo atostogų šiemet negalės per 
Kalėdas ji| atskirai pasveikinti. 
Jiedu siunčia geriausius švenčių 
linkėjimus.

Rašyt. St. Santvaras iš Bosto
no viešėjo Toronte ir ta proga, ly
dimas Aug. Kuolo aplankęs lietu
vių institucijas: “TŽ”, parapijas, 
bankelius ir kt. Naujausia jo po
ezijos knyga — “Aukos taurė”.

“Dainos” valdyba su dėkingu- 
mu praneša, kad gruodžio 13 d. 
prie Prisikėlimo bažnyčios aukų 
surinkta $258.60.

Radijo programa “Tėvynės pri
siminimai” ir šiemet rengia N. 
Metų sutikimą Prince George 
viešbutyje.

Prisikėlimo parapijos bankelis 
jau pasiekė milijoną ir ketvirtį 
dolerių! Bankelis bus uždarytas 
penktadienį ir šeštadienį — gruo
džio 25 ir 26 d. Atidarytas sek
madienį — gruodžio 27; uždary
tas penktadienį — N. Metų die
ną. Įnešantiem' pinigus šeštadie
nį, sausio 2 d., palūkanos bus pri- 
skaitomos nuo sausio 1 d. V-ba

KLK Moterų Dr-jos Prisikėli
mo par. skyrius paminėjo Nek. 
Marijos Prasidėjimo šventę gruo
džio 13 d. susirinkimu. Dalyvavo 
namažas skaičius narių. Centro v - 
bos pirm. A. Sungailienė pranešė 
apie naujai išrinktos centro v-bos 
sudėti ir numatytą veikimą atei
tyje. Parengimų vadovė šutienė 
padėkojo talkinusioms dr-jos su
važiavimo metu. Soc. reik. skyr. 
vadovė G. Kaknevičienė papasa
kojo apie ligonių lankymą ir 
ir jiems paruoštas Kalėdų šven
čių dovanėles.

Paskaitą skaitė T. K. Bučmys 
— “Marija — Dievo malonių tar
pininkė”. Skyr. pirm. A. Kuolie
nė pakartotinai išreiškė padėką 
vėliavos krikštatėviams — dr. A. 
Užupienei, p. Z. Daugvainįenei, 
dr. S. Čepui ir p. V. Sondai, ir už 
$100 auką vėliavos šventinimo 
proga. Kor.

T.L.SJC. VYTIS

VI. Pūtvio šaulių kuopa 
maloniai kviečia visus atsilankyti 

į kuopos ruošiamą įspūdingą

NAUJU-1965 METU SUTIKIMĄ, 
kuris įvyks Lietuvių Namų antro ■ 

augšto salėse gruodžio 31 d.
UŽTIKRINTA GERA NUOTAIKA.

VIETOS REZERVUOJAMOS PAS J. ŽAVĮ TEL. LE 64447 
PRADŽIA 8 VAL. VAK. ĮĖJIMAS $5

T.P. šaulių kuopos valdyba

“TŽ” sukaktuvinis spaudos ba
lius — sausio 23 d. Programą at
liks Klevelando vyrų oktetas. Ba
liaus loterijai labai vertingą lie
tuvišką drožinį paaukojo P. A. 
Misevičiai. Leidėjai nuoširdžiai 
dėkoja.

Uždaros vyrų rekolekcijos, or
ganizuotos Kat. Vyrų Dr-jos, pra
ėjo labai sėkmingai. Tai buvo tik
ros dvasinio atsinaujinimo die
nos, kurioms vadovavo mons. V. 
Balčiūnas. Jose dalyvavo 19 vyrų 
grupė. Tenka pasidžiaugti ir nuo
širdžiai padėkoti rekolekcijų va
dovui už turiningus pamokslus ir 
dvasinį patarnavimą. V. S.

Vid. amžiaus lietuvis, gyv. vie
name Š. Ontario miestelyje, nori 
persikelti į Torontą. Būtų dėkin
gas, jeigu kas parūpintų darbo. 
Galėtų dirbti prie statybos ar fab
rike. Rašyti “TŽ” adm.

Nuoširdžiai dėkoju dr. A. Užupie- 
nei ir dr. R. Mustard už sėkmingai pa
darytą operaciją; visiems mane prisi
minusiems maldose, lankiusiems ligo
ninėje bei namuose; pareiškusiems 
linkėjimus, atsiuntusiems bei atvežu- 
siems gražias gėles ir dovanas.

Lieku neužmirštamai dėkinga —
Felicija Urbonienė

Dr. J. Sadauskas, “TŽ” skaity
tojas, atostogauj'a Bahamų salose 
ir siunčia sveikinimus Kalėdų ir 
N. Metų proga.

Kalėdinių giesmių vakarus To
ronto rotušėje gruodžio 21, 22 ir 
23 d. 9-10 v. vak. organizuoja Et
ninio Meno Taryba. Dalyvauja 15 
tautybių chorai. Iš lietuvių daly
vauja Prisikėlimo par. choras, ku
rio pasirodymas nustatytas gruo
džio 22 d., antradienį, 9 v. vak.

North Sylva Co. Ltd., lietuvių 
b-vė, vietoje kalėdinių sveikini
mų paaukojo dvi “TŽ” prenume
ratas 1965 m.: vieną Vasario 16 
gimn. mokiniui, kita — nepasi

turinčiam tautiečiui.
Šv. Pranciškaus mokyklos se

nieji pastatai, kur daugelį metų 
veikė Toronto Maironio mokykla, 
mokyklų tarybos nutarta arti
miausioje ateityje nugriauti, nes 
toje pat vietoje bus statomi nau
ji pastatai. Kadangi lietuvių mo
kyklai taryba patalpas yra davu
si visiems metams, reikia manyti, 
kad po N. Metų lietuvių mokyklai 
bus pavestos kitos patalpos. Pa
talpų reikalas artimiausiu laiku 
liet, 'mokyklos tarybos bus aiški
namas ir naujų patalpų vieta pra
nešta per spaudą ir bažnyčias.

VIKTORO UŽUPIO
mirties metinėse gruodžio 28 d. šv. Mišios

šv. Jono Kr. bažnyčioje — 9 v. ryto; Prisikėlimo bažnyčioj — 
gruodžio 26 d., 9 vai. ryto; gruodžio 27 d. — 10 vai. ryto, o 
po jų pusryčiai ir rožinis namuose 345 Kennedy Ave.; 
gruodžio 28 d. Mišios 8 v. ryto ir gruodžio 31 d. — 8.30 v. ryto.

Gimines, draugus, bičiulius ir velionį pažinojusius prašau 
prisiminti a. a. VIKTORĄ šv. Mišių maldose, dalyvauti pusry
čiuose ir kartu sukalbėti rožinį.

Lietuvių Meno Ansamblio "DAINAVA" tik ką išleista 
religinio turinio plokštelė

"GARBĖ TAU, VIEŠPATIE"
(kalėdinės bei velykinės giesmės ir kiti religiniai kūriniai su solistais) 

Tapogi anksčiau išleista lietuviškų dainų plokštelė
"TĖVYNEI AUKOJ AM"

Aldona Užupienė

suvenirą Ir įvairią reikmenų krautuvto

Lietuviška baldų 
dirbtuvė

Daromi nauji minkšti baldai ir ap
traukiami seni PIGIA KAINA. 
P. LUBYS. Telef. WA 2-7981. 
Namu telefonas AM 1-0537.

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

Užsakymai priimami ir paštu.

Padėka
Mūsų brangiems tėveliams

A. A. TADUI VAICIULĖNUI ir STEPONUI KAIRIUI 
Lietuvoje miras, 

sulaukėme gausių užuojautos pareiškimų.
Mes dėkojame nuoširdžiai visiems mūsų bičiuliams, kurie miru

sius maldose prisiminė ir mūsų šeimą užjautė.
Irena ir Stepas Kairiai

City Driving School
OFICIALIAI PRIPAŽINTA

Ontario Safety League. Nemokami 
nurodymai jūsų namuose arba mū
sų klasėje turintiems taikinius lei
dimus. Ir jau galima pradėti va
žiuoti pirmą pamoką su standarti
nėm ar automatinėm mašinom.
572 BLOOR ST. W. (prie Bathurst)

TEL. LE 2-3656

1

STARLITE 
DRIVING SCHOOL

330 QUEEN ST. W. • EM 6-2957 
Imform. Rudy Wolfinger 

Atidaryta nuo 9 v j. iki 9 v.v.
šeštadieniais nuo 9 v.r. iki 4 v. p.p.
Europietiška, lietuvių labiausiai 

mėgiama vairavimo mokykla.
Prityrę instruktoriai pilnai paruo
šia vairuotojus ir padeda gauti lei
dimus. Kalba įvairiomis kalbomis.

ORKESTRAS visokiems parengimams. 
Patyręs groti vestuvėse arba mažuose 
parengimuose. Europietiška muzika. 

Senas telefonas LE 5-0466. 
Dabar naujas telefonas 767-7084.

A. ZAREMBA

BALTIC MOVERS
Baldų pervežimas Toronte ir tolimomis 
distancijomis. Visas vežamas turtas ap
draustas. Važiuojam kas savaitę j 
Montreal}, Londoną, Windsorą, Hamil
toną, North Bay, Sudburi ir kitur.

34 DEWSON ST„ TORONTO ' 
Telefonas LE. 4-1443

Šv. Kazimiero par. žinios 
3426 Parthenais St. Montreal 24, Que.

— Gruodžio 13 d. pakrikštytas 
Vinco ir Matina Venckų sūnus 
vardu George; Stanley ir Jeanien 
Kalinauskų dukrelė vardais — 
Lynn, Ann, Mary. Gruodžio 16 d. 
pakrikštytas Anthony ir Andree 
Tamučių sūnus vardais Rebert, 
John, Joseph.

— P. Morkūnienet padaryta 
operacija General Hospital. Ge
riausi linkėjimai greitai pasveik
ti.

— Šv. Kazimiero parapijai lap
kričio mėn. aukojo: A. Dailidžiū- 
tė $50, J. Šankus $25; po $20: 
A. Einikis, L. Selenis, J. Adams, 
Mekšriūnas; $19 S. Barauskas; po 
$10: EI. Kontautienė, P. Jonely- 
nas, V. Kriščiūnas, A. Mackevi
čius, J. Laurinaitis, K. Strausas, 
J. Blauzdžiūnas, J. Kibirkštis, K. 
Varaška. Didelė padėka visiems 
aukotojams!

— Gruodžio 13 d. buvo susi
rinkę moksleiviai ateitininkai pas 
savo vadovę dr. Giriūnienę. Pir
mame š.m. susirinkime išklausy
ta labai praktiškų patarimų Tėvo 
Rafaelio šakalio. Jis nurodė, kad 
reikia ne tik visada bendradar
biauti, bet ir pasitikėti savo glo
bėjais. Valdyba aiškiai turi pra
matyti visą veikimo planą ne tik 
susirinkimams, bet ir iškyloms. 
Susirinkime dalyvavo ir viešnia 
iš Otavos — p. Ramūnienė. Ji 
puikiai sugebėjo sukurti jaukią 
nuotaiką: pravedė naujų dainų 
dainavimo rungtynes tarp mer-

gaičių ir berniukų. Pirmas susi
rinkimas baigtas malonioje nuo
taikoje, todėl ateityje bus dides
nio noro ne tik ateiti, bet ir pasi
reikšti savo dainomis, sava kūry
ba, iškilusių klausimų gvildeni
mu.

— Gruodžio 15 d. parapijos 
bowling-kėglių žaidėjų grupė su
rengė kalėdines tarpusavio var
žybas. Astuoni laimėtojai gavo po 
kalakutą. Gd.

Aušros Vartų par. žinios

— Bernelių Mišios — naktį 12 
vai. bažnyčioje; Kitos Mišios tuo 
pačiu metu — par. salėje. Pamal
dos Kalėdų dieną: 8, 9,10 ir 11 v,

— N. Metų pamaldų tvarka: iš
vakarėse 12 vai. Mišios; N. Metų 
dieną Mišios: 8, 9, 10, 11 v. ryto 
ir 5 v. vak.

— Išpažintys Kūčių dieną 4-6 
v. ir prieš vidurnakčio Mišias nuo 
11.15 v.

Rosemounto “Lito” skyrius per 
švenčių savaites bus atdaras tre
čiadieniais, gruodžio 23 ir 30, ne 
tik vakare, bet ir dieną nuo 1-6 
vai. Penktadienį yra Kalėdos ir 
N. Metai, todėl tų dviejų savaičių 
penktadieniais operacijų nebus 
abiejuose “Lito” skyriuose.

Metų užbaigimui palengvinti vi
si “Lito” skolininkai prašomi 
įmokėti priklausančią skolą ir pa
lūkanas galimai anksčiau, nelau
kiant pačių paskutinių šio mėne
sio dienų. Pr. R.

VISIEMS KANADOS LIETUVIAMS LINKIME 
LINKSMŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR

KLB
KLB
KLB
KLB

KRAŠTO VALDYBA
KULTŪROS FONDAS 
ŠALPOS FONDAS 
POLITINIS KOMITETAS

L. Katalikų Mokslo Akademi
jos židinys įsteigtas Toronte gruo
džio 16 d. Mons. V. Balčiūno iš 
Romos iniciatyva buvo sukviesti 
p. Sungailų bute senieji Akademi
jos nariai ir visa eilė naujų. Sve
čias iš Romos, kaip Akademijos 
centro komiteto valdybos narys, 
padarė pranešimą apie Akademi
jos veiklą ir kvietė jon įsijungti 
ir torontiečius. Pradžiai susidarė 
apie 15 narių. Vieninteliu židinio 
pareigūnu — pirmininku išrink
tas dr. J. Sungaila. -

Mirusieji: gruodžio 19 d. Toron
te mirė Šv. Juozapo ligoninėje a. 
a. Tadas Normantas ir a.a. Petro
nėlė Steponauskienė. T. Norman
tas, 67 m., kilęs nuo Plungės; da
lyvavęs Lietuvos laisvės kovose; 
Kanadoje gyveno pas dukrą ir 
žentą p. Vaserių šeimoje. Per 
Raud. Kryžių gauta telegrama, 
kad velionies žmona atvyksta iš 
Lietuvos pas savo vyrą ir vaikus 
į Kanadą ir kad laukia vietos lėk
tuve. Deja, po 20 m. nelemto iš
siskyrimo gyvo savo vyro nebe
matys. Laidojamas iš šv. Jono 
Kr. bažnyčios antradienį, gruo
džio 22 d., lietuvių kapinėse.

A.a. P. Steponauskienė, 76 m.,, 
susirgo staiga: belipdama laiptais 
sunegalavo širdimi ir kritusi ne
teko sąmonės. Velionė kilusi nuo 
Marijampolės; gyveno pas sūnų; 
palaidota iš Prisikėlimo par. baž
nyčios liet, kapinėse.

Visoms politinėms partijoms 
, apsijungus VLIKe, gruodžio 16 d. 

iniciatorių grupė sukvietė Toron
to organizacijų atstovus pasitari
mams. Po ilgesnių diskusijų bu
vo nutarta kviesti Torontan da
bartinį VLIKo pirm. V. Sidzikaus
ką plačiam politiniam pranešimui 
1965 m. sausio 24 d. Prisikėlimo

par. salėje. Tikslesnė data bus 
pranešta vėliau. Finansinę pusę 
tvarkys Tautos Fondas. Praneši
mui paruošti sudaryta ko
misija iš p.p. Vaidoto, Matulio
nio ir Liutkaus. Toliau' tartasi 
apie TF aukų rinkimą Vasario 16 
d. minėjimo proga. Dalyvių buvo 
paaiškinta, kad jas rinks vienas 
Tautos Fondas. Bendruomenės 
valdyba, kaip visuomet, rinks au
kas minėjimo išlaidoms padengti. 
Po vasario 16 d. numatoma Tau
tos Fondo Toronto skyr. valdybos 
narių skaičių papildyti ir padidin
ti. Organizacijų atstovai buvo 
prašyti surasti savo grupėse tin
kamų asmenų ir juos pasiūyti 
TF valdybai. A. . ,

Seštad. mokyklos kalėdinė eg
lutė buvo surengta gruodžio 20 d. 
Prisikėlimo salėje. Mokiniai su
vaidino vaizdelį “Stebuklas Kūčių 
naktį“, kurio autorius ir režisch 
rius buvo K. Kaknevičius. Kalėdų 
senelis (p. Šarūnas) jaunuosius 
apdovanojo gražiais pamokymais' 
ir gausiomis dovanomis. Mokiniai 
ypač gėrėjosi savo draugais vai
dintojais.

JŪRŲ SKAUTUOS ŽINIOS
— Neringos tunto su M. Lietuvos 

Bičiulių Dr-jos parama rengiamas va- 
karas-minėjimas 1965.1.16, 8 v.v., Lie
tuvių Namuose. Bilietai jau platinami.

— Jūrų budžių H. Montės įgulos su
eiga šaukiama 1965 m. sausio 6 d. 
7.30 v. Prisikėlimo patalpose.

— Planuojama organizuoti plaukymo 
pamokas. Jūrų skautų-čių tėvai, kurie 
nori, kad jų vaikai tokias pamokas 
lankytų, prašomi skambinti tunto ad
jutantui v.v. J. Kuprevičiui 2494)310.

— Neringos tunto tėvų komiteto 
pirm, perrinktas dr. M. Anysas.

— Neringos tuntas linki tėveliams 
ir bičiuliams gražių švenčių ir laimin
gų naujų metų.

TAUPYK IR SKOLINKIS (Cf IT A C” 
SAVO KREDITO UNIJOJE U f AO

Adresas: 1465 De Seve St, Montreal 20, Que., tel. 766-5827 
Skyrius: 3907 Rosemount Blvd., Montreal 36, Que., tel. 722 - 2472 
Už einamąsias sąskaitas “Litas” moka 4% palūkanų, o už indėlių sąskai
tas 43% dividendų. Palūkanos ir dividendai skaičiuojami mėnesiais. Ne
mokamas gyvybės draudimas iki $ 2,000 santaupų sumos. Balansas ap
draustas $2,000.
Už asmenines paskolas „Litas“ ima 7.6%, o už nekilnojamo tarto pasko
las — 63%. Pigus paskolų draudimas skolininko mirties arba visiško 
invalidumo atvejais.
KASOS VALANDOS: IMS D« S«v» »„ sekmodieniois nuo 10.30 iki 12.30 v„ dorbo d«- 
nomis — nuo 10 iki 3 v., iiskiriont pirmodienius ir ieitodienius; vokorois — treč»odie- 
niois k penktodieniois nuo 7 iki 9 vol.
3907 Amemowif Blvd.: dieno — penktodieniois nuo I iki 6 vol. ir vokoroH — pirmo-




