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Suartinanti paslaptis
KUN. DR. TITAS NARBUTAS

Keistame krašte gyvename. Per visą adventą vietoj susikau
pimo, kartais net perdaug įkyriai skambindami varpeliais, pašal- 
tom rankom ir kojom, Kalėdų seneliai šaukė besiskubinantiems 
praeiviams “linksmų Kalėdų”. Įvairiaspalviai skelbimai, gudriai 
vedama propaganda, šykštuolio Skrudžo istorija televizijos progra
moj įpiršo net ir nenorintiems kalėdinius pirkinius. Kalėdų eglu
tės buvo uždegtos dar net prieš adventą, o įstaigose, mokyklose ir 
dirbtuvėse iš anksto atšvęsti kalėdiniai susibūrimai ir pokyliai. 
Net ir kaikurios religinės bendruomenės, pagautos prekybinės 
prieškalėdinės srovės, nežiūrėdamos liturginės laikotarpio pras
mės, iš anksto “atšventė” Kalėdas, pasidalino dovanėlėmis ir svei
kinimais. Atrodo, kad Kalėdoms mažai kas belieka. Didesniam 
verslo sėkmingumui panaudoti kalėdiniai papuošimai nekrikščio
nių savininkų bus pradėti nuimti jau Kalėdų dieną, nes kalėdinė 
prekyba jau baigta .

★ * ★

Kad ir keistos aplinkos veikiamas, lietuvis visdėlto didįjį su
sikaupimą atlieka Kalėdų išvakarėje Kūčių paplotėlį laužydamas, 
visiems meilę skelbdamas, savuosius prie Kūčių stalo prisiminda
mas. Sunku atšvęsti Kūčias pagal visus įprastus lietuviškus papro
čius — trūksta šienelio, prėskučių ir kitų Kūčioms būdingų patie
kalų, tačiau dar stengiamasi palaikyti tą šventą nuotaiką.

žemiškam prieškalėdiniam triukšmui aprimus, Kalėdų naktį 
krikščionys pradeda švęsti jau tikrąsias Kalėdas. Šventovėse susi
renka krikštu paženklintųjų milijonai, kurie savo skambiomis 
giesmėmis, maldomis bei apeigomis garbina tą dievišką Kūdikį, 
kurio gimimą Betlėjaus žvaigždė skelbia jau antrą tūkstantį kartų.

Kalėdų nakties šventoj nuotaikoj užmirštame daug gyvenime 
buvusių sunkybių, kančių bei vargų. Pamirštam padarytąsias 
mums skriaudas, atleidžiame skriaudėjams ir norime skelbti Die
vo meilę visiems, net, kiek tai žmogiškai įmanoma, ir didžiau- 
siems mūsų priešams, nes juk tą valandą beribis džiaugsmas ky
la kiekvienoje širdyje.

★ ★ ★

Didysis Kalėdų džiaugsmas neapsieina ir be susimąstymo. 
Jauniausieji stengiasi matyti dieviškame Kūdikyje gražiausią sek
tiną pavyzdį. Jaunimas jieško Jame stiprybės savo blaškymuose. 
Šalia Juozapo ir Marijos atsistoję šeimų tėvai jaučia Kūdikio pa
laimą savo pašaukimo pareigose. Vargšai dėkoja Jam — Kūrėjui 
ir Valdovui už tapimą paprastu žmogumi žemėje. Turtingi moko
si iš Jo, kaip į savo turtus žiūrėti ir juos sunaudoti savo ir kitų 
dvasinei gerovei. Darbo žmogus mato Jame darbininkų laiminto
ją ir jų darbų įprasminto ja. Mokytieji negali atsistebėti Įsikūniji
mo ir Užgimimo paslapties gilybe. Persekiojamieji mato jame stip
rintoją ir globėją. Tremtiniai keliauja su Juo tremtin į Egiptą. 
Rodos, nebėr nė vieno, kuris vienaip ar kitaip nesigilintų į tą nuo
stabiai šventą ir gilią paslaptį, kuri štai iškilmingai kasmet karto
jama ir bus minima iki pasaulio pabaigos.

Užgimimo paslaptis mus sujungia į vieną Dievo šeimą, priar
tina mūsų brangiuosius: Lietuvoje, tremtyje, Sibire, kalėjimuose, 
ligoninėse... Šventas prisiminimas nukelia mus prie tėvų, moti
nų, brolių, seserų, kurie gal jau seniai nuo mūsų amžina^ atsisky
rę. Ta šventa paslaptis kviečia mus įsiklausyti į Dievo žodį, su
prasti savo žemiškąjį kelią ir amžinąją paskirtį — dievišką išaugš- 
tinimą, užmiršti savuosius išskaičiavimus ir paprastu nuoširdumu 
sveikinti gimusį Išganytoją: Sveikas Jėzau gimusis!

Kalėdiniai atsiminimai
§io atsiminimų pluošto autorė yra lietuvių kilmės rašytoja ir žur

nalistė, gyvenanti Vankuveryje. Plačiau apie ją rašyta “TŽ” 1965 m. 
45 nr. §į straipsnį anglų kalba rašytoja parašė paprašyta “TŽ” redak
cijos. — Red.

PATRICIJA YOUNG

ŠVENTINIS MOTINOS LAIŠKAS SŪNUI
Sveikas, mielas sūnau,
Rašau Tau šį trumpą laiškutį 

ir dėkoju už sveikinimus bei lin
kėjimus gimimo dienos proga.

Taip skubiai prabėgo 56 me
tai, net nepastebėjau, nes laiko 
tam nebuvo. Daug matyta, daug 
girdėta, o vargo ir skausmo dau
giausiai. Mano išgyventi 56 me
tai, tai dviejų karų laikotarpis. 
Prisimenu lyg šiandieną, kaip pa
mačiau “cepeliną”, slenkantį pa
dangėje, o vėliau “vežimą” be 
arklių, kuris riedėjo Lietuvos 
vieškeliais. O dar vėliau: lėktu
vą, radiją ... Visi šie daiktai ma
no amžiaus eigoje išrasti, o šian
dieną taip viskas pasenę ir ne
įdomu rodosi. Norėčiau daugiau 
pamatyti ir geresnio ir tobules
nio, bet tenka nusivilti. “Jau 56 
metai”, — sako, — “nebesku
bėk”, nes nieko- geresnio nesura
si”. Visai neįdomu, kai pagalvo
ju, jog žmogus ant žemės prie
vartaujamas taip daryti ir taip 
gyventi, kaip įsakinėja daug “ži
nantys” ir perdaug suprantantys 
žmonės. Šiandieną žmogus žmo
gaus nemėgsta, todėl ir nėra įdo
mus gyvenimas. Milijonai sunkia
mi iš dirbančių ir panaudojami 
skridimui į mėnulį, o žemėje ne
sirūpinama, kad galėtų žmogus 
su žmogum, brolis su broliu su
sieiti ir šnekėtis. Baisu, kai trum
pai peržvelgiu spaudą, laikraš
čius ir matau, jog gyvi žmonės 
nori išsigelbėti nuo tokio paties 
žmogaus, kuris prievartauja de
šimtmečiais. Labai baisus pasau
lis _ viskas iškraipyta, viskas 
dirbtina. Nejauku matyti, jog 
protaujantis žmogus taip nusi- 
žmogina, kad sunku beatpažinti 
ar tai mergina, ar vaikinas. Gy
vi vabalai ir paukščiai savo iš
vaizda puikiai skiriasi, jog net 
vaikas gali atskirti katras pati
nėlis, katra patelė. Tuo- tarnu 
mes, žmonės, taip save išdarkė
me, jog atrodo motervs nori tap
ti vvrais. Šiame krašte namėg- 
džiniamas puslaukinis žmogus: 
pirštu naffai neankarpyti — ilgi, 
dažomi įvairiomis spalvomis, 
plauku šukuosena taip pat viso

kiais būdais išdarkyta, o jau lū
pos ir veidas taip tepamas, kad 
net juoktis reikia — visokios 
kosmetikos pilnas rankinukas. 
Šokiai taip pat puslaukinių kil
mės,, nes visi tik trypia ir krai
posi į šonus, o vėliau kiti tai pa
mėgdžioja.

Norėčiau, kad aš dar galėčiau 
patirti tą džiaugsmą, kai ir že
mėje žmonės bus linksmi, lai
mingi. Jau artėja šv. Kalėdų nak
tis su savo žvaigžde, kuri švie
čia visiems ir rodo kelią į Bet- 
lėjų.

Aš norėčiau, kad žmogus ga
lėtų laisvai keliauti — visi kas 
tik nori. Visi nori suartėti, visi 
nori tarp savųjų pabūti. Todėl 
tam reikia daug ir nuoširdaus 
šnekėjimo, įrodymo, jog užtva
ros, mūro sienos šių dienų gyve
nimo nedaro laimingu. Reikia 
maldauti Augščiausiąjį, kad iš
nyktų vergiją ir mūro sienos, 
kurios skiria brolį nuo brolio.

Dievas pasaulį davė žmonėms 
be sienų — toks jis turi ir būti.

Motina

SVEIKNA BUVĘS 
IMIGRACIJOS MINISTERIS
Gerbiamas Redaktoriau,

Jau daug metų, kaip spalvingi 
papročiai bei tradicijos, atsineš
tos iš daugelio kraštų, prisidėjo 
prie šventinės Kalėdų nuotaikos.

Šis nuostabus šventinis laiko
tarpis turi gilią dvasinę prasmę 
mums visiems. Kalėdų geroji 
naujiena yra skirta ištisiems me
tams ir visiems laikams. Ji reiš
kia gimimą naujų vilčių, naujo 
džiaugsmo ir naujo ryžto. Ji reiš
kia taiką if gerą valią žmonėse.

Jaukioje draugiškumo dvasioje 
siunčiu Jums ir Jūsų skaitytojams 
nuoširdžius sveikinimus.' Tebū
nie Jūsų Kalėdos džiugios ir 
Nauji Metai kupini laimės.

Nuoširdžiai Jūsų — 
JOHN R. NICHOLSON

Ottawa, 
Kalėdos 1965

Ramybė Gįep®s 
V<ali®§ /menėms'

Dailininkas Telesforas Valius “Jame buvo gyvybė ir ta gyvybė buvo žmonių šviesa” Jon. 1,4

DABARTIES KANKINIO MINTYS

Čia pateikiamos mintys yra vokiečio jėzuito A. Delp, kuris sa
vo jaunystėje buvo protestantu, vėliau tapo kataliku ir vienuoliu; 
kurj laiką buvo garsiojo žurnalo “Stimmen der Zeit" redaktoriumi; 
nukankintas nacionalsocialistinės valdžios 1945 m., šios mintys ra
šytos kalėjime laukiant bausmės įvykdymo. Red.

KRISTAUS GIMIMAS DABARTYJE
buvo pakilę virš jų.

Visada yra buvę daug klaidingo 
galvojimo apie Užgimimo šventę. 
Paviršutiniškas dalyko žinojimas, 
sentimentalus prakartėlės ruoši
mas ir panašūs dalykai yra ligi 
tam tikro laipsnio iškreipę mūsų 
pažiūras į tą didingą įvykį, kurį ši 
šventė mini.

Reikia švęsti šią Užgimimo 
šventę su dideliu realizmu, nes 
kitaip vieno kurio vaizduotė gali 
tai paversti magiškais įvykiais, 
kuriuose kitas, lengvai galvo
jantis, neberas nei pateisinimo, 
nei sudėtų vilčių. Tuo atveju pa
minėjimas tos didelės šventės ga
lėtų mus vesti į kartų nusivylimą 
ir gilią depresiją. Bernelių Mi
šios skatina mus į realų galvoji
mą trimis būdais.

Kaip vienas iš mūsų
Pirmiausia mes privalome pri

siminti Kalėdų šventės proga, 
kad Dievas tapo žmogumi, o ne 
žmogus Dievu. Dieviškoji paslap
tis įvyksta žemėje ir įsiaudžia į vi
są natūralią žemiškų įvykių eigą. 
Juk ir apaštalo laiškas sako: “kū
nu kilęs iš Dovydo giminės”. Tai 
negali būti kitaip suprasta. Tai 
yra naginčijamas, nors sunkus su
prasti faktas, kad Dievas įžengė Į 
mūsų namus, į mūsų gyvenimą ne 

kaip panašus į mus , bet kaip vie
nas iš mūsų. Mums yra sunku su
prasti tą paslaptį. Dieviškasis Sū
nus yra tapęs istorijos faktu. Jo 
likimas tapo istorijos dalimi, o is
torijos likimas yra Jo likimas. 
Net tamsiausiose vienutėse vieni
šų kalėjimų mes galime Jį rasti. 
Jis yra keliaujantis visais vieške
liais ir visais takeliais. Ir tai yra 
pirmoji palaima mums varge — 
kad jis yra visur mums pagelbėti. 
Antroji palaima yra, kad pri
spausti didelių sunkumų visada 
pajuntame Jo petį, atėjusį pa
lengvinti mūsų naštos. Ir trečioji 
— nuo tos šventos nakties, kada 
dieviškasis gyvenimas ir žmogaus 
pirmavaizdis užgimė žemėje, mu
myse sustiprėjo vidinė jėga, įgali
nanti apvaldyti gyvenimo sunku
mus, jėga, kuri pasireiškia ir ben
druomeniniame gyvenime.

Mes galėsime geriau tvarkyti 
savo gyvenimą, jei nuolatos pri
siminsime, ko ši naktis moko. Ta
da galėsime tęsti savo gyvenimo 
kelionę, nepasiduodami baimei ir 
viliojimams į klystkelius. Nauja 
dvasia įžengė į mus, ir mes nesvy
ruosime savo tikėjime į pažadų 
žvaigždę angelų Gloria, nors aky
se ir ašaros veržtųsi. Daug nelai
mių paversta laime, nes žmonės

ALFRED DELP, SJ.

Įpareigojantis Dievas
Dievas, kurį mes pasitinkame 

per Kalėdas, yra įpareigojantis 
Dievas. Mes klaidingai įsivaizduo
jame Dievą kalėdiniame vaizde, 
nes esame tiek paveikti matomos 
aplinkos, kad ta didelė realybė — 
Dievo tapimas kūdikiu — mažai 
tepaliečia mūsų galvojimą ir sie
lą. Tai didžiai tiesai įvertinti rei
kia susitelkti, nors, žinoma, nega
lime atsisakyti ir išorinių daly
kų, kaip sentimentalūs nuotaikin
gi paveikslėliai, bernelių giedoji
mas, prakartėlė ir pan. žmonijoj 
jau tas yra prigiję ir nuo to ne
gali atsisakyti atskiras individas. 
Bet iš tikrųjų Kristaus gimimas 
reiškia daug daugiau. Tie išori
niai dalykai, kuriuos žmogus per
gyvena kalėdinėje aplinkoje, yra 
tik simbolis daug didesnių dova
nų, kurias Kristaus gimimas tei
kė ir teikia žmonijai. Nuo Vieš
paties užgimimo žmogus yra su
stiprintas viltyje, nes visada ga
li kreiptis į Dievą malonės: Die
vas yra su mumis. Bet, kaip jau 
esu minėjęs anksčiau, tai nereiš
kia, kad pats Dievas būtų nusto
jęs savo galybės, lygiai kaip ir 
žmogaus gyvenimas po Kristaus 
gimimo nepasidarė rožėmis klo
tas.

Perdėtas išgražinimas
Turime kritiškai žiūrėti į ban

dymą padaryti dieviškąjį charak- 
(Nukelta į 3 psl.)

Mano kambaryje, Vankuvery
je, yra medis, arba, geriau sa
kant, susiraizgęs kelmas, nudažy
tas tamsiai ruda spalva. Tai yra 
dviejų šimtų aštuoniasdešimt sva
rų medžio gabalas, vandens sro
vės atplukdytas į paplūdimį ir 
čia išgriebtas į krantą. Jo šaknų 
raizginyje yra natūrali landa, ku
rią aš panaudoju prakartėlei 
įrengti, ją išpuošdama paslėpto
mis švieselėmis.

Tai galbūt yra perdaug naujo
viškas Kalėdų supratimas, betgi 
mano senelis Naujokas jam pri
tartų; ir ne vien tik dėl jo religi
nės reikšmės, bet ir dėlto, kad 
jis savyje jungia meniškumą su 
taupumu, tai yra dviem ypaty
bėm, kurios yra artimos jo šir
džiai.

Senelis buvo augštas, žilagal
vis vyras, stangrių ūsų, drąsios 
sielos, nepalaužiamo tikėjimo ir 
tvirtų principų žmogus. Jis su sa
vo žmona Petronėle ir su dviem 
pirmagimiais vaikais, kurių iš vi
so buvo penkiolika, apie 1870 
metus paliko savo ūkį Vilniaus 
apylinkėje. Gyvenimo tenai būta 
sunkaus. Apie tai vėliau mes pa- _• V * 
kus, kurie juos užpuldavę ir pa
sigrobdavę gyvulius. Jie įsikūrė 
apie dvylika pėdų nuo Londono 
uosto, į kurį įplaukė jų laivas, ir 
pagal išgales pasistatė mažą ply
tų namelį, kurio kiemas jungėsi 
su uosto pakraščiu. Taigi, įplau
kiantieji laivai iškildavo augščiau 
namų stogo.

Senelis nuėjo dirbti į cukraus 
fabriką. Pramokęs angfų kalbos, 
ėmėsi prekybos — atidarė mažą 
maisto ir drabužių krautuvę. 
Kažkas jam pardavė seną suvar
gusį arklį, su kuriuo jis važiuo
davo du kartu savaitėje į vienuo
lyno daržininkystę atsivežti švie
žių kiaušinių ir daržovių. Vėliau 
jis perdirbo seną daržinę į resto
raną, kur fabriko darbininkai už
eidavo nusipirkti šiltų užkandžių. 
Tenai būta nemažos konkurenci
jos, bet niekas negalėjo lenkty
niauti su senelio raugintais agur
kais bei kopūstais ir marinuoto
mis silkėmis. O be to, senelis čia 
buvo vienintelis, kuris pardavinė
davo apskritus duonos kepalus, 
kaimynu vadinamus “juoda duo
na”.

delį medinį stalą virtuvėje ir nu
šveisti daugybę puodų, esančių 
ant didelės juodos krosnies.

Visą dieną būdavo lankytojų. 
Ateidavo senelio parapijos klebo
nas, užsukdavo kaimynai parink
ti maisto ir užplūsdavo grupelės 
giesmininkų. Senelis niekados ne
kreipdavo dėmesio į paprotį puoš
ti eįlutę ar duris spalvotomis 
švieselėmis. Mūsų Kalėdos telk
davosi apie namų ruošos darbus, 
išsimaudymą dideliame cinko in
de, kuris buvo kambaryje virš 
tvarto ir atlikimą išpažinties. Se
nelės namų darbo muilo kvapas 
buvo tikra šventinio apsišvarini
mo išraiška.

Kartais gaudavome laiškų ir 
dovanų. Laiškai ateidavo iš Lili- 
jos, mamos puikutės blondinės 
sesers, kuri buvo vienuolyne _ 
Anglijos šiaurėje, ir ryškių spal
vų ispanišką skarą — iš dėdės 
Jono, kuris pabėgo iš namų ir ta
po jūrininku, būdamas trylikos 
metų amžiaus. Keturi senelės sū
nūs išėjo į jūriniAkus, apsigyven
dami Niujorke, Afrikoje ir Aust
ralijoje. Kai laiškai būdavo se
nelei garsiai skaitomi, ji palin- 

tyrėme iš pasakojimų apie kazo- guodavo galva, kartais paliesda-

Savo vaikystėje mes Kalėdas 
praleisdavome pas senelius. Se
nelė mokėjo tik keletą angliškų 
žodžių, bet mes ją mylėjom ir 
gerbėm, tą seną žilaplaukę mote
rį, apsirėdžiusią ilgu sijonu ir 
juoda palaidinuke. Tuo metu, kai 
ji su mama salione, išpuoštame 
tamsiai žalio veliūro užuolaido
mis ir arklio ašutais kimštais bal
dais, dalindavosi naujienomis, 
mes ramiai slampinėdavome apie 
namus, baimingai apuostinėdami, 
kas buvo verdama Kalėdų šven
tėms. Kai mes jau atrodydavome 
gerokai išalkę, senelis leisdavo 
iš statinės pasiimti raugintų ko
pūstų arba atpjaudavo rūkyto 
kumpio, kurį jis riekėmis ar ket
virtadaliais svaro pardavinėdavo 
savo krautuvėje.

Kai mama išpasakodavo sene
lei visas naujienas, pašaukdavo 
ir mus į savo tarpą. Nors senelė 
tik truputį kalbėjo angliškai, bet 
mes žinodavome, kad ii kalba 
apie mus. vis apšaudydama ma
mą klausimais. Paskui, reikšda
ma savo pasitenkinimą, linktelė 
davo galva ir pasukdavo į savo 
paslaptingą spintą pavaišinti 
mus saldainiais. Jeigu gaudavo
me saldainių ir po paveiksliuką, 
žinodavome, kad atsiliepimas 
apie mus buvo geras. O tokiomis 
progomis, kaip pirmoji Komuni
ja. mes priedo dar gaudavome 
po medalikėlį. Kartą aš turbūt ką 
nors blogo padariau, nes gavau 
Įrėmintą paveikslėli su sielomis, 
degančiomis pragare.

Mes nuvykome pas senelius 
anksti Kūčių rvta. Mano teta 
Ona, kuri pagelbėdavo seneliui 
tvarkytis krautuvėje, buvo užim
ta beatsakinėdama į kiekvieną 
krautuvės varpelio suskambėjimą 
ir tuo pačiu metu padėdama ki
tai mano netekėiusiai tetai Fan
ny užbaigti skalbimą didžiuliame 
akmeniniame inde, nušiūruoti di- 

vo brangią dovaną ir per mamą 
kreipdavosi į vaikus, kad jie pa
simelstų už savo dėdes.

Kalėdų šventės mums prasidė
davo Kūčių vakarą, visai šeimai 
ir giminėms besirenkant apie il
gą medinį stalą, pirmiausiai ap- 
kratytą švariu šienu, o ant vir
šaus užtiestą balta staltiese. Teta 
Ona paaiškindavo, kad dvylika 
patiekalų išreiškia kiekvieną iš 
dvylikos apaštalų, ir kad mums 
reikia bent dalelę kiekvieno šio 
patiekalo paragauti. Senelis ir 
dėdė Pranas sukalbėdavo atitin
kamas maldas, kurių aš nesupras
davau. Po to mes jau valgydavo
me. Aš atsimenu paplotėlio, ant 
kurio būdavo išspaustas kryžius 
ir tautinė Lietuvos gėlė rūta, 
laužymo iškilmę. Ji apeidavo ap
linkui stalą.

Paskui mes persikeldavome į 
salioną pasikeisti dovanomis. Tai 
atlikus, teta Ona skambindavo 
pijaninu, o dėdė Pranas grodavo 
smuiku. Kartais teta Fanny ir se
nelė dainuodavo lietuviškas dai
nas, o aš pagalvodavau, kad jos 
yra veikiau liūdnos. Neilgai tru
kus, mes, vaikai, imdavome 
snausti ir tėvai nugabendavo 
mus laiptais į didelį kambarį. 
Abeji lovų galai buvo papuošti 
didelėmis blizgančio vario galvo
mis. Kadangi čiužiniai ir pagal
vės buvo prikimšti žąsų pluidcs- 
nų, tai mes beveik dingdavome 
juose. Kartais atsitikdavo, kad 
klebonas kalėdinio vizito metu 
kiekvieną mus permesdavo aki
mis ir nutardavo, jog šis ar anas 
vaikas jau yra pakankamai paau
gęs ir gali vykti Bernelių Mi
šioms. 1 ■ ]

Tai būdavo pati maloniausia 
akimirka, jog esi pastebėtas ir 
priimtas į suaugusiųjų tarpą. Ži
noma, būdavo nelengva atsikelti, 
bet kartą sprendimui įvykus, ma
mos pareiga buvo mus prikelti, 
aprengti šiltais drabužiais ir iš
leisti mus į tylią, sniego pilną 
gatvę ir taip klampoti į artimiau
sią bažnyčią. O joje mums nu
švisdavo tarytum pats dangus: 
iuk nuostabu sėdėti suoluose ir 
būti apsuptam blizgesio, žvakių 
ir gėlių, paiusti smilkalo kvapą 
ir pergyventi artėjančio įsidėmė
tino Įvykio bei aukos valandą.

Šiandien, senelei ir seneliui 
jau seniai mirus, o ir motules 
lietuviškos tarties švelniems žo
džiams nutilus, savo kelių lietu
viškų kaimynų tarpe aš nė kiek 
nemažiau prisimenu savo seno
lius. O,gal kur nors tarp popu
liariųjų kalėdinių giesmių aš dar 
galėčiau atpažinti ir nuotrupą 
melodijos “Pulkim ant kelių ...” 
Bet tebūnie gana apie tai. Berne
lių Mišiose aš ir vėl mąstysiu, 
kad Kūdikėlis Kristus yra Gyva
sis Kristus, gyvenantis manyje il
su manim, čia ir dabar. Ir aš ži
nosiu, jog mano seneliai nepali
ko anuomet Jo pakelėje, kai pa
liko savo namus Vilniaus apylin- 

(Nukelta į 2 psl.)
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Šnipų vardu parašytos knygos
metu, kai autorius buvęs suim
tas. Minėti užrašai negalėjo būti 
tuojau paskelbti, t.y. 1962 m. pa
baigoje, nes Penkovskio byla 
įvyko tik 1963 m. ir jis buvo su
šaudytas. Kodėl dar buvo dve
jus metus knygos išleidimas už
delstas?

Neįtikinantis užtikrinimas

yra sekamas. Todėl jis jau nebe
galėjo, jei ir ką patyrė, siųsti 
papildomų žinių anglams.

Penkovskis sakosi žinojęs apie 
rytinio Berlyno atkirtimą ir ži
nias pakartotinai vakariečiams 
perteikęs. Kodėl tad vakariečiai 
įvykį žinodami net piršto dėl 
Berlyno padalinimo nepajudino?

Padirbimai

KRAŠTO VALDYBOS PRANEŠIMAI
i rie dar būtų neatsiuntę, prašomi 
atsiųsti komisijos pirm. E. Mi
liauskui, 220 Wright Ave., To-

1 ronto 3, Ont., tel. 532-0561.
1XQ 1 CUdALUl 1U4 V J I\.l CLOLV

valdybos iniciatyva sudaryta lei- b. Dar šiais mokslo metais su- 
diniui suorganizuoti ir sureda- ruošti tradicines mokytojų die- 
guoti komisija iš: dr. J. Sungai- nas, kuriose būtų plačiai išhagri- 
los — pirmininko, ir narių —1 “ 
kun. dr. Pr. Gaidos, prof. dr. J. 
Puzino, A. Rinkūno, Stp. Kairio 
ir J. Kardelio. Komisija veiks 
autonomiškai. Prašymas valdžios 
pašalpai gauti jau paduotas. Tu-

1. Kanados šimtmečio 
lietuvių leidinys

Visoms pastangoms surasti vie
ną redaktorių nepavykus, krašto

rint galvoje, kad šis didelis dar- V1M spaudą, 
bas pradedamas labai pavėluotai, 
komisija jį galės atlikti tik visų 
tautiečių, o ypatingai apylinkių j 
valdybų, padedama. Tuo reikalu! 
apylinkių valdyboms siunčiamas 
atskiras bendraraštis.

2. Pasikeitimai Tautos 
Fondo atstovybėje

Tautos Fondo atstovybės 
nadoje pirm. V. Vaidotas sveika
tos sumetimais iš šių pareigų pa
sitraukia. Krašto valdyba V. Vai
dotui, huv. Lietuvos Steigiamojo 
Seimo nariui, nuoširdžiai dėkoja 
ir reiškia pagarbą už Įvairias at
sakingas pareigas, eitas Kanados 
Liet. Bendruomenėje nuo pat jos | 
Įsikūrimo. Naujuoju Tautos Fon
do atstovu Kanadoje paskirtas 
St. Banelis, savanoris-kūrėjas. Jis 
yra pakvietęs ir savo bendradar
bius. Tuo būdu naujoji Tautos 
Fondo atstovybė Kanadoje pa
tvirtinta šios sudėties: St. Bane
lis — pirmininkas; nariai — Iz. 
Matusevičiūtė, Em. Jurkevičienė, 
VI. Kazlauskas, J. Preikšaitis.

3. Imigracija iš Pietų 
Amerikos

Ka-

nėjami būdai ir priemonės pada
ryti liet, mokyklą patrauklesne.

c. Mokymo priemonių klausi
mas.

d. Įtraukimas mažųjų į lietu-

e. Įjungimas jaunimo organi
zacijų i švietimo darbą.

f. Esamų programų persvars
tymas.

g. Mokytojo vadovo reikalas.
h. Nuteikimas tėvų ir visuo

menės liet, mokyklų atžvilgiu.
5 . P LB valdyba yra atspausdi

nusi brošiūrą apie Bendruomenę 
ir jos tikslus. Jos esame gavę 
2.500 egz. padalinti apylinkėms 
nemokamai. Brošiūra išsiuntinė- 
jame paštu šiomis dienomis. Pa
dalinimui bene geriausia proga 
būtų Vasario 16 minėjimas.

A. Rinkūnas, 
krašto valdybos pirm.

L. Tamošauskas, 
sekretorius

Kalėdiniai 
atsiminimai

(Atkelta iš 1 psl.) 
kėse. Ne, jie sekė Ji su pasitikė
jimu pavojingais Europos keliais

Remiantis KLB tarybos sesijos P7. P1?3^ J? palaimos, kai leido 
rezoliucija, raginančia susidomė- sa^rus naujoje zemeje. .
ti galimybėmis lietuviams iš P. Ši turbūt ir buvo tikroji ne-

Oleg Penkovskio užrašai, pa
vadinti “Penkovsky Papers”, iš
leisti Anglijoje Collins ir JAV 
Doubleday leidyklų, kelia abejo
nių dėl autentiškumo.

Du autoriai
Ir šiuo metu, kai tūkstančiai 

verčiasi šnipinėjimu, galioja se
na taisyklė: šnipai — niekšai, bet 
šnipinėjimas užginamas, ir vals
tybių brangiai apmokamas. Pas
taruoju metu šnipai ima net 
skelbti “savo” raštus, kuriais sie
kiama priešui Įgelti. Sovietų 
KGB šnipas, pasivadinęs Gordon _ . .
Lonsdale (tikroji pavardė Konon Penkovski, karinės žvalgybos ir tinių. Nepaprastas žodingumas, 
Trofimovič Molodi, gimęs Mask- mokslinių tyrimų bendradarbis, literatūrinis stilius, Įsileidimas į 
voje), parašė, o londoniškė lei- pasisiūlęs šnipinėti amerikie- N. S. Chruščiovo praeitį, kuri vi- 
dykla Neville Spearman išleido čiams, tačiau ambasada, bijoda- siems žinoma, didelės nuokrypos 
knvgą “Spy” — Šnipas, kurioje ma provokacijos, jo siūlymą at- i Įvairias smulkmenas, aprašy- 
tiesa daug kur melu atmiešta, mete. Pusmečiui praslinkus jis ~~ ~ Y' . ... 
Knygos uždavinys — pasišaipy
ti iš amerikiečių, anglų ir vokie
čių saugumo organizacijos. Mo
lodi, anglų literatūros dėstytojas 
KGB akademijos šnipams ruoš
ti, pamiršta ne tik savo pavardę, 
gimimo datą ir vietovę, bet ir su
sipainioja Įvykių raidoje. Pana
šiu būdu sukirpti Penkovskio už
rašai, kuriuose irgi netrūksta iš
kraipymų. Knygos sukirpimas pa
žeidžia šnipinėjimo pagrindinę 
taisyklę: įsijausti į pasirinktą 
vaidmenį. Skaitant Penkovskio 
užrašus susidaro Įspūdis, kad jis 
rašė juos ne rusų, bet anglų kal
ba ir Įsijautė 
galvoseną.

Rankraščiai
Rusų išeivių 

cija Frankfurte 
kietijoje, patyrusi apie Penkovs
kio užrašų leidimą anglų kalba, 
kreipėsi Į Doubleday leidyklą 
Niujorke, prašydama, už sutartą 
atlyginimą, prisiųsti originalų 
rankrašti rusų kalba. Doubleday 
leidykla Įsipareigojo atsiųsti ras
tą originalą. Praslinko savaitės, 
bet rankraštis vis nesurandamas. 
Doubleday atstovas R. E. Banker 
•pranešė rusų laikraščio redakci
jai, kad du kartu kreipėsi Į vals
tybės departamentą, tačiau jam 
nepavykę gauti originalo.

Penkovškio užrašai esą rašyti 
Maskvoje, kai jis jau buvo pra
dėjęs šnipinėti anglų naudai. Jie 
patekę i vakarus veik tuo pat

Penkovskio užrašų pradžioje
randame užtikrinimą, kad jie Daugelis duomenų rodo, kad 
yra visiškai patikimi, šis užtik- Penkovskio užrašai ne paties au- 
rinimas kelia abejones. Jis ban- tariaus rašyti, bet kito asmens, 
do pasiteisinti, kodėl šnipinėjo turėjusio priėjimą prie slaptų jo 
vakariečiam. Pulkininkas Oleg pranešimų ir kitų panašių šal- 

‘ tinių. Nepaprastas žodingumas,

KALĖDŲ ŠVENČIŲ PROGA 
NUOŠIRDŽIAI SVEIKINAME VISUS 

KANADOS GEROS VALIOS LIETUVIUS IR LINKIME 
LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ.

Lietuvos Generalinis Konsulas Kanadai ir
H. Žmuidzinienė

i amerikietišką

tebejieškomi 
laikraščio redak- 
a.M., Feder. Vo-

rinimas kelia abejones. Jis ban-

siems žinoma, didelės nuokrypos

; mas šnipinėjimo veiklos ir nau- 
susitarė su anglais . Tuomet, 1961 dojimas keistų išsireiškimų, ku
m., jis ėmėsi rašymo mažame, ne yra visai svetimi rusų kalbai; 
dviejų kambarių, bute, kur są- pvz. “Soviet Russians”, kaltini- 
lygos buvo nepalankios — triukš- ūias maršl. Žukovo “Napoleonic 
minga rašomoji mašinėlė trukdė characteristics”, nors sovietinė 
jo šeimai miegoti. Nemaža var
go būta besirūpinant rankraščių 
paslėpimu. Per trumpą laiką jis 
padarė apie 5.000 Įvairių nuo
traukų. Jo darbo diena buvo il
ga ir varginanti.

Neaišku, kodėl autorius rank
raščiuose daro Įvairias nuokry- 
pas ir aprašinėja savo šnipinėji
mo eigą, kurios užteko jam su
šaudyti? Pvz. jis rašo: “Aš ne
siekiu juodinti maršalų, genero
lų ir sąmoningai praleidau apie 
jų girtuokliavimą ir ištvirkavi
mą”. Tačiau apsigręžęs tvirtina: 
“Aš tikrai žinau, kad visi gene
rolai turi meilužes, kaikurie net 
dvi tris”. Jei šios Įdomios žinios 
vakariečių žvalgyboms ir būtų galėjo daryti, 
teisingos, vargu pateisinamas jų 
pakartojimas užrašuose.

Neaiškumai
Užrašuose giriamasi, kad jo 

pranešimai turėję lemiančios Įta
kos ginčo metu dėl Kubos. Ga
limas dalykas, kad amerikiečiai 
pasinaudojo jo žiniomis apie so
vietų pastangas Įsitvirtinti Kubo- ti tik ČIA ar kitos saugumo or- 
je. Jo ankstyvesni pranešimai ga- ganizacijos prieglobstyje parašy- 
lėjo patarnauti JAV žvalgybai ti. Jei jau buvo imtasi šios rū- 
sekti Maskvos Įsitvirtinimams sies darbo, reikėjo atlikti žy- 
Kuboje, tačiau jis jau gerai ži- miai apdairiau, 
nojo kelis mėnesius prieš įtam-j skaitytojui nesimestų prieštara- 
pą, kad kiekvienas jo žingsnis' vimai i akis.

PREZIDENTINIŲ RINKIMŲ PARAŠTĖJE

Amerikos persikelti i Kanadą, nykstanti dovana, man duota anų
krašto valdyba yra pakvietusi J. Kalėdų švenčiu metu, kurias aš
Matulionį šiam reikalui išstudi- praleidau savo*seneliu namuose.' -------
junti. J. Matulionis kvietimą pri- fai dovana persunkta tiesos pa- Prancūzijos vaidmuo pasaulyje 
ėmė. žinimu, kad Dievas yra amžinas yra toks, kad prezidentiniais rin-

Sekančioji KLB Tarybos sesi- ir kantrus, kad Jis nesikeičiantis kimais domisi ne vien šio krašto 
ja turės vėl grįžti prie statutu, besikeičiančiam pasaulv, kad Jis piliečiai, bet ir daugelis užsienio 
V----*----------------------------------------------------JA --K- / I______ „4_____________ --.A 4.1.A4: : broč+ti RinVJrnis bu nrbjKrašto vaidyba pr.vedė sekr. L.: 
Tamošauskui sudaryti tam reika
lui komisiją.

4. Švietimo komisijos 
darbo planas

KLB švietimo komisija yra nu
stačiusi šiuos artimiausius savo 
veiklos uždavinius:

a. Surinkimas žinių apie vei
kiančias mokyklas ir kitas lietu
vių švietimo institucijas. Ypač 
skubiai reikalingos žinios, kurios 
tilps i Kanados šimtmečio lietu
vių leidinį. Tuo reikalu visoms 
švietimo Įstaigoms išsiuntinėja
ma anketa. Deja, tik dalis mo
kyklų vedėjų atsiuntė švietimo 
•komisijai savo adresus. Tie, ku-

spauda 1957 m. naudojo šiam 
tikslui “bonopartini polinkį”, ku
ris angliškai skambėtų “Bona- 
partist tendencies”. Panašių nuo- 
krypų esama nemažai.

Penkovskio užrašuose daug 
kur painiojamasi. Pvz. vienur 
1961 m. bandytas branduolinis 
sprogmuo aptariamas 50 mega
tonų, kitur 80 ar 100, nors va
kariečiai žinovai nustatė buvus 
60 megatonų. Užrašuose minima, 
kad maršalas Čuikovas, sausu
mos kariuomenės vadas, buvo at
leistas 1961 m., nors iš tiesų jis 
buvo pašalintas tik 1964 m. Pa
našių klaidų yra ir daugiau. Aiš
ku, Penkovskis tokių klaidų ne-

Jo samprotavimai apie kaiku- 
riuos generolus, kaip pvz. gen. 
Kuročkiną, žinomą “marksizmo 
priešą” yra abejotini. Panašių 
teigimų apstu. Sovietų strategi
jos teoretiški aptarimai dar kar
tą patvirtina, kad Penkovskio 
knyga svetimos rankcs rašyta.

Penkovskio užrašai galėjo bū-

kad atidžiam

Kur eina Prancūzijos demokratija?
RAŠO J. LANSKORONSKIS IŠ PARYŽIAUS

žinimu, kad Dievas yra amžinas yra toks, kad prezidentiniais rin- 
iv Irortfviic Tie nnoibni Ainntic V1YY1A1 ę dGTYIlQl PP VIPTI CIA

yra nenutrūkstama srovė tikėji
mo, vilties ir laimės. Kadangi, 
kaip ir anuomet, dvylika patieka
lų man primena dvylika apašta
lų. taip ir per šias šventes aš nu- 
klysiu i anuos laikus, kada jie 
buvo siųsti “... eiti ir mokyti vi
sas tautas” ir prisiminsiu nevie
nas ir jų praleistas Kalėdas sve
timuose kraštuose, “bevedant 
visus žmones Dievop”. Ir šito at
minimo paveikta aš tyliai savo 
senelei ir seneliui, o taip pat ir 
motulei tarsiu: “Sudiev, mano 
mieli” (Soo dear muno mearle” 
— phonetic!), paskui atidėsiu sa
vo prisiminimų knygą iki sekan
čių metų.

Vertė K. Manglicas

kraštų. Rinkimų Įkarštis jau prieš 
kokius metus pradėjo kilti. Ilgai 
politikus ir politines organizaci
jas drumstė neaiškumas, ar De 
Gaulle norės, ar nebenorės vėl 
būti renkamas? Panoro. Prisista
tė jam Įprastu stiliumi:

Prancūzės ir prancūzai! Prieš 25 
metus, kada Prancūzija ritosi į be
dugnę, aš laikiau savo pareiga pri
siimti uždavinį ją vairuoti iki bus 
pergalėtoja, išlaisvintoja ir savo liki
mo viešpats. Prieš 7 metus aš lai
kiau savo pareiga vėl stoti jos prie
šakyje jai apsaugoti nuo civilinio 
karo, išgelbėti nuo finansinės suiru
tės ir drauge su ja įkurdinti institu
cijas, kurios atitinka dabartinę epo
chą ir modernųjį pasaulį. Nuo to

laiko aš laikiau savo pareiga vykdyti 
valstybės galvos funkcijas, kad visų 
savo vaikų naudai ji galėtų užbaigti 
vidujinio vystymosi etapą, grąžinti 
taiką ir įsigyti pasauly jos vertą po
litinę ir moralinę padėtį. Šiandien 
aš laikau savo pareiga būti pasiren
gęs tęsti savo uždavinį, gerai nusi
manydamas, kokių pastangų tatai 
reikalauja, bet įsitikinęs, kad taip 
geriau pasitarnausiu Prancūzijai, 
nes mūsų kraštas savo balsavimu ga
li geriausiai sutvirtinti pastovų ir 
veiksmingą režimą, kurį mes bend
rai sukūrėm. Jei laisvas ir masinis 
piliečių pritarimas mane įpareigos 
pasilikti pareigose, naujosios Res
publikos ateitis bus galutinai su
tvirtinta; jei ne, niekas negali abe
joti, kad ji tuojau sugrius ir kad 
Prancūzija, šį kartą be jokios gali
mos pagalbos (suprask jo, De Gaulle, 
išganinga pagalba nebebus įmano-
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VISIEMS
ST. -CATHARINES, WELLANDO, 

NIAGARA FALLS IR PORT COLBORNE

LIETUVIAMS, 
KURIE DALINASI 

LIETUVIŠKOS BAŽNYČIOS IŠLAIKYMO 
RŪPESČIAIS IR DARBAIS, 

LINKIME

linksmų šv. Kalėdų

laimingų 1966 metų

Tėvas Benediktas Bagdonas, OFM, 
vienuolyno viršininkas

Tėvas Barnabas Mikalauskas, OFM, 
klebonas

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės valdyba 
Juozas J. Bachunas, pirmininkas

Kalėdų švenčių ir Naujųjų Jaunimo Metų proga 
nuoširdžiai sveikiname 

laisvuosius ir pavergtuosius lietuvius 
ir linkime visiems švenčių džiaugsmo ir 

asmeninės sėkmės.
Tautinio mūsų kelio didžiuoju tikslu tebūna 

LAISVA TAUTA NEPRIKAUSOMOJE LIETUVOJE 
ir 

VIENINGA BEI STIPRI 
LIETUVIŲ BENDRUOMENĖ SVETUR.

MALONŪS TAUTIEČIAI, KANADOS LIETUVIAI!
Šių Kalėdų žvaigždės mums žiba Pasaulio Lie

tuvių Jaunimo Metų ženkle. Tai yra dideli metai, 
ženkliną pradžią naujo laikotarpio, kai išeivijoje už
augęs jaunimas perims mūsų visuomeninio gyvenimo 
vadovavimą.

Švenčių ir Naujųjų Metų proga sveikiname visus 
tautiečius, linkėdami ne tik asmeninės laimės, bet ir 
nemažėjančio pasiryžimo toliau dirbti tautinį darbą.

Tos pačios Kalėdų žvaigždės žiba ir Lietuvoje. 
Jų žibėjimas teatneša pavergtiesiems broliams ištver
mės ir vilties.

Kanados Lietuvių Bendruomenės krašto valdyba

Tautos Fondo Atstovybė 
Kanadoje

ma — J. L.), turės patirti valstybės 
sumišimą dar pragaištingesnį, kaip 
kadaise jį buvo turėjusi. Tata’ reiš
kia, kad, žiūrint jūsų pasirinkimo, 
mūsų kraštas galės ar negalės tęsti 
didįjį atsinaujinimo darbą, į kurį jis į 
yra įsitraukęs. Pažvelkime į jo vie-

finansinę padėtį, pinigo verte, gyny
bos priemones, gyventojų aprūpini
mą, jų sveikatingumą ir pamatysi
me spinduliuojančią pažangą, kurią 
per tuos 7 metus Prancūzija pada
rė. Be abejonės, dar yra ir visada 
bus daug ko daryti. Bet kaip būtų 
įmanoma daryti, jei valstybė, parti
jom vėl pasidavusi, atkristų į bejė
giškumą? Antra vertus, kokį naują 
įsibėgėjimą gautų mūsų Respublika, 
jei tas, kuris turi garbės stovėti jos 
priešaky, būtų patvirtintas naujam 
valstybiniam mandatui!
Tokiu pat stiliumi pakalbėjęs 

apie savo užsienio politikos lai
mėjimus ir Prancūzijos “nepri
klausomumą” nuo “hegemonijų”, 
De Gaulle tęsė:

Visas pasaulis seka, ar savo balsa
vimu jūs ratifikuosit, ar išbrauksit, 
ką mes drauge įvykdėm? Paremsit 
ar sukliudysit toliau vykdyti tai, 
kas mums taip gerai sekasi dabar. 
Taigi, jums visoms ir visiems gruo
džio 5 tenka prisiimti didelę tautinę 
atsakomybę. Tokia yra konstitucijos 
prasmė, kuri bus taikoma pirmą 
kartą ir pagal kurią visa prancūzų 
tauta išrinks valstybės galvą — tau
tinio likimo laiduotoją. Išrinkdami 
Respublikos prezidentą, jūs, sąžinės 
vedami, nepaisysite partinių tenden
cijų, svetimų įtakų, privatinių inte
resų ir nutiesite gaires kelio, kuriuo 
eis Prancūzija. Man pačiam, kurį 
jūs gerai pažįstate po viso to, ką 
mes drauge nuveikėm per karą ir 
taikoje, kiekviena ir kiekvienas jū
sų turės progos įrodyti savo pagarbą 
ir pasitikėjimą. Taip prieš visas tau
tas 1965 m. gruodžio 5 d. istorinis 
balsavimas paženklins prancūzų tau
tos laimėjimą arba pralaimėjimą. 
Prancūzės, prancūzai, aš viliuosi, aš 
tikiu, aš žinau, kad jūsų dėka ji lai
mės!

“Aš ir jūs ..
Kad De Gaulle mėgsta sutapa

tinti save su Prancūzija — visi 
seniai prie to jau pripratę. Retai 
tačiau kuris valstybės galva yra 
taip ryškiai susiejęs savo asmenį 
su visos tautos likimu. Prancū
zams tėra pasirinkimas tarp jo ir 
prarajos. Retai kada rinkimai 
yra turėję tokį griežtai nubrėžtą 
nlebiscitini pobūdį. Nevieta čia 
dabar analizuoti kaip tas tikrai iš
imtinis, intelektiniais ir politi-

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

linki jiems linksmų Šv. Kalėdų ir laimingų 
Naujų Metų.
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gebėjo suimti į savo rankas visas 
galias. Nuo to laiko, kada jam pa
vyko legalizuoti savo atėjimą į 
valdžią, De Gaulle eliminavo vi
sas tarpines institucijas, kurio
mis iki jo ramstėsi krašto valdy
mo sistema. Politinės partijos li
ko paniekintos, visi senojo režimo 
politikai pašiepti, jo paties su
formuotos daugumos parlamentui 
paliktas tik “demokratinio pa
puošalo” vaidmuo. Kasdieninei 
intensyviai ir agresyviai propa
gandai palenkta viešoji nuomonė 
atšipo ir tolydžio tapo visiškai už
migdyta. Šiandien visų galių, 
valstybinės ir politinės išminties 
versmė yra jis. Viskas eina iš jo, 
viskas grįžta i jį. Jis buvo nuga
lėtosios Prancūzijos variklis, jis 
juo nori pasilikti ir pasilieka da
bar. Jis nepraleidžia nė mažiau
sios progos prancūzams tatai pri
minti, nepamiršdamas tautos sie
dinti su savim: “Aš ir jūs, mes 
iškėlėm Pracūziįą į jai pridera
ma lygi!” Toks įvairiomis progo
mis demagogiškas pasimeilinimas 
įgalina jį palaikyti nuolatinį 
spaudimą į tautą. Visose savo kal
bose, vienaip ar kitaip, jis karto
ja tuos pačius argumentus, ku
riais nori užkrėsti klausytojus:

kai jo nebebus, esą kils chaosas, 
grįš suirutė, nes niekas nesuge
bės jo atstoti. Panašia demagogi
ja pradeda bodėtis ne vien įvai
rių politinių horizontų paskiri 
žmonės, bet ir organizuotos vi
suomenės sambūriai; ne vien opo
zicinės partijos, bet ir įvairūs po
litiniai klubai bei organizacijos, 
kaip pvz. Žmogaus Teisėms Gin
ti Sąjunga, sindikatai ir pan.

Išdidi kalba
De Gaulle rinkimams prisista

tymo forma bei jo kalba gerokai 
apvylė ir jo pasekėjus. UNR 
daugumos partijai, jau anksčiau 
buvo nurodyta laikytis nuošaliai 
nuo rinkimų. Ją tam tikslui atsto
ja miglota asociacija, kurios vie
nintelis uždavinys yra atsidėti ge
nerolo asmeninei propagandai. 
Kokia panieka tai daugumos par
tijai! Be abejonės UNR nariai 
niekuo nesiskiria nuo tų, kurie 
sudaro “senąsias partijas”, bet 
jie šiaip taip sudaro Naujosios 
Respublikos pagrindinį mecha
nizmą. Pati kandidatūros pareiš
kimo procedūra buvo vaikiškai 
juokinga. Kaip žinia, iki pasku- 
ciausio momento nieks nežinojo, 
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Kristaus gimimas dabartyje
(Atkelta iš 1 psl.) 

terį sentimentaliu, bei vaizduoti 
jį asmenyje nekalto, kūdikėlio, ar 
perdėtai išgražinto suaugusio Jė
zaus išvaizdoje. Išgražinimas už
gimimo istorijos, Kristaus gyve
nimo vaizdavimas perdėto iškil
mingumo apeigom, pamoksliniai 
grūmojimai ir bauginimas mirti
mi daug prisidėjo prie to, kad 
vakarietis žmogus pasijuto bejė
gis tikėti ir pasijuto suvaržytas. 
'Pieša, Dievas tapo žmogumi, 
žmogus tarp žmonių, bet nežiū
rint to, Dievas pasiliko Viešpats 
visos kūrinijos. Todėl žmogus, 
kaip Dievo kūrinys, turi artėti 
prie Dievažmogio su nusižemini
mu ir pagarba, save nugalėda
mas, kad galėtų pats save su
rasti. Tai vienintelis kelias.

Kalėdų vigilija nurodo, kaip 
žmogus turėtų sutikti tą šventę. 
Sv. Paulius savo laiške romė
nams štai ką sako apie savo ryšį 
su Kristumu: “Paklusnumas ti
kėjimui visose tautose”. Nors šv. 
Paulius kartais yra linkęs per- 
stipriai pabrėžti, viena yra aiš
ku, kad kiekvienas ryšys su Die
vu reiškia maldą ir paklusnumą 
įsakymui. Kas įžengia į dievišką
jį kelią, neišvengiamai turi pa
klusti Dievui. Tai reiškia ■— juo 
arčiau tikintysis priartėja prie 
Dievo, juo labiau trokšta Jo ar
tumos, nes tai yra ne kas kita 
kaip grįžimas tėviškėn. Dievo ar
tuma turi dinamišką jėgą. Tikin
tysis gali įžvelgti intymų Dievo 
ir žmogaus santykį bei jo trauką 
iš to dvasios nerimo, kurį sukė
lė minėtoji artuma.

Kūdikis — mūsų teisėjas
Prieškalėdinis susi kaupimas 

apsaugo mus nuo perdėto gėrėji
mosi perdaug žaismingo dieviško
jo kūdikio vaizdu ir nukreipia 
mus į pagrindinį santykį tarp 
Dievo ir žmogaus.* Staigiai ir ne
tikėtai tas susikaupimas mums 
primena, kad Kūdikis, kurio atė
jimo mes taip džiaugsmingai lau
kiame, ateity bus mūsų teisėjas; 
dar daugiau — jis jau dabar tei
sia mūsų gyvenimą. Tos švelnios 
Kūdikio akys prisipildys suau
gusio rimties, griežtumo ir tei
singumo. Tuo būdu sustiprėjęs 
ryžtas gyventi ir pagyvėjęs atsa
komybės jausmas pasiliks mumy
se ir ilgam laikui po Kalėdų, jei 
būsime tinkamai įžengę į jų dva

sų. Jei prisiminsime, kad die
viškasis Kalėdų kūdikis ateina 
kaip pasaulio teisėjas, kiek žmo
nių, kurie atstovauja žmogiškai 
rasei, šiandien galės nuoširdžiai 
prisiartinti prie prakartėlės? 
Daugumas jų nenorės. Mažos ir 
siauros durys neįleis tų, kurie 
atjos ant augšto žirgo, t.y. bus 
išdidūs, o paprasti piemenys pa
tenka ten be sunkumų. Žvaigždė 
veda keliaujančius išminčius, bet 
Jeruzalės išdidumas yra sudre
bintas gimusio Kūdikio. Kiek 
daug šiandien tokių, kurie nega
li tam Kūdikiui pažiūrėti į akis. 
Kaip pasikeistų mūsų gyvenimas, 
jei mes tikrai suprastume, kad 
pasaulio lemiamoji valanda iš
mušė tą vidurnaktį, kai Galybių 
Dievas mažu kūdikiu atėjo į mū
sų tarpą. Mes nebeturėtume elg
tis taip gobšiai, taip arogantiškai 
ir iš augšto žiūrėti vieni į kitus, 
jei lig šiol taip darėme. Kūdikis 
užsimoja ne tam, kad sužeistų. 
Mes gi save laikome suaugusiais 
ir atsakingais; esame taip išdi
dūs, savim pasitikintys — ir žiū
rėk, kas atsitiko: pasaulis pilnas 
karo griuvėsių ir sprogmenų ske
veldrų.

Prakartėlė ir kryžius
Kiekviena mūsų Viešpaties gy

venimo valanda — nuo prakartė
lės ligi kryžiaus, kuriuo mus at
pirko, yra teismas kurio nors 
mūsų gyvenimo laikotarpio. To
dėl mes esame tokie bejėgiai ir 
surizgę. Bet paskutinė jo valan
da buvo prisikėlimas, jo garbin
gas sugrįžimas. Todėl į Kristų 
Kūdikį reikia žvelgti rimtai.

Dievas, kurio atėjimo mes su 
džiaugsmu laukiame, yra Dievas, 
kuris mus teis. Stoti prieš dieviš
kąjį teisėją juk nėra paprastas 
ir lengvas dalykas. Juk vien įsa
kymai mus gana rimtai įpareigo
jo, o nesvyruojantis paklusnu
mas žodžiui, kuris turi būti mū
sų gyvenimo pagrindu, dar la
biau didina mūsų atsakomybę. 
Bet tai dar ne viskas. Įstatymai 
yra duoti palaikyti tvarkai mūsų 
gyvenime. Be jų, dar yra paski
rų asmenų likimo keliai ir posū
kiai, kur Dievas įsiterpia į jų gy
venimą, nors dažnai atrodo, kad 
Dievas palieka juos visus su sa
vo rūpesčiais.

Dar kartą perskaitykime Kalė
dų išvakarių evangeliją, žiūrėda

mi vien žmogiškomis akimis į 
Dievo Motinos epizodą. Mes ži
nome, kaip visa tai pasibaigė, to
dėl mums tas rūpesčio nekelia, 
nors iš tikrųjų ten tuo metu tu
rėjo būti labai daug širdgėlos. Šv. 
Juozapo pasitikėjimas savo arti
miausiu asmeninu buvo susvyra
vęs. Bet ką Marija turėjo pergy
venti? Ji buvo pasišventusi Die
vui — jos paklusnumas buvo pil
nas ir nesvyruojantis. Ji priėmė 
Žodį tokiu būdu, kuris nebuvo 
žinomas nė vienai kitai žmogiš
kai būtybei. Po to Dievas nutilo. 
Ji matė savo vyro klausiančias 
akis, žinojo jo kankinimąsi, ku
rį jis turėjo pakelti, ir smūgį jo 
sąžinei. Atrodė, kad Dievas pali
ko ją tokiose valandose vieną, 
rūpesčių slegiamą.

Ištikimybė žodžiui
Kaip su mūsų pačių Likimu? 

Mes girdėjome pažadus, įtikėjo
me į Evangeliją, pranašystes. Ir 
visdėlto atsitinka, kad smūgiai 
sudarko mūsų gyvenimą, neiš
skiriant nė krikščionių. Atrodo, 
pastariesiems turėtų būti išimtis, 
bet, deja, nėra. Tokiais atvejais 
patenkame būklėn, kurioje ban
domas mūsų tikėjimas. Būti išti
kimu žodžiui net ir tada, kai su
trenkiame koją į akmenį, net ir 
tada, kai esame kankinami ir su
rakinti grandinėmis — tai tikra
sis atsakymas. Tai atsakymas, ku
rio bus laukiama, kada žmogus 
stos į aną teismą, kurio niekas 
negali išvengti. Dievas pateikia 
tą patį klausimą mums šiandie-, 
ną šimtais skirtingų būdų, ir 
mes turime duoti teisingą atsa
kymą. Ištikimybė nėra lengvai: 
pasiekiama dorybė, bet ji paruo
šia žmogų susitikimui su savo 
Kūrėju ir atidaro jo akis dabar
tinei Dievo tikrovei.

Jeigu jau žmogus nuoširdžiai 
bando to pasiekti, pasikeičia 
jam viso pasaulio veidas. Žiau
rios pasekmės neišvengiamų ne
laimių nebėra tokios nepakelia
mos. Pasaulis, gyvenimas įgau
na draugišką atspalvį ir viskas, 
atrodo, alsuoja tėviška meile. 
Tūkstančiu ir viena maža malo
ne, kurią Dievas siunčia žmoni
jai, parodo jis savo artimumą 
mums. Nors viskas atrodo kaip 
ir anksčiau, visdėlto kažkas pasi
keitė — žmonių širdyse, kurie 
išlaikė tą egzaminą, pabudo nau-

jos Dievo malonės sąmonė. Jie 
staiga pastebėjo, kad pasaulio 
įvykiai nėra beasmeniai, univer
salūs, bet kad jie turi daugiau, 
kaip vieną reikšmę Asmeninia
me dialoge tarp Dievo ir žmo
gaus, kuris yra viso gyvenimo 
viršūnė, dalykai turi kitą pras
mę — ne tą, kurią teikia kasdie
nybė. Kas vienam atrodo papras
ti kasdieniniai įvykiai, kitam jie 
gali būti palaiminti Dievo gailes
tingumo ir apvaizdos ženklai.

Nugalėta vienatvė
Bs to, pažymėtinas dar vienas 

dalykas — žmogus nebėra palik
tas vienas. Monologas niekada 
negalėjo žmogaus gyvenimą pa
daryti laimingu ir pilnutiniu; 
mes iš tikrųjų gyvename tada, 
kai esame dialoge su kitu. Visos 
vienašališkos tendencijos yra blo
gos. Įjungus Dievo skirtus rū
pesčius bei vargus į tą dialogą, 
viena baisiausių žmogaus nelai
mių — vienišumas — lengvai 
yra nugalima. Šiuo požiūriu ne
bėra bežvaigždžių nakčių, kalėji
mo vienučių, nebėra nuobodaus 
ir duobėto vienišo kelio, nebėra 
žmogaus be draugo ar globos. 
Dievas yra su mumis. Tai buvo 
pažadas, kurio maldavom ir ku
rio šaukte šaukėm. Dievas atėjo 
pas mus savitu keliu, natūralio- Betlėjaus miestelis, į kurį Kristaus Gimimo šventės proga krypsta viso pasaulio tikinčiųjų akys 
je dalykų eigoje, daug papras
čiau ir veiksmingiau nei galėjo
me įsivaizduoti.

Mes neturime bėgti nuo naš
tų, kurias Jis mums uždeda. Tai 
priemonė, kuria jis naudojasi 
kalbėdamas su mumis, tai jo pa
laiminimas. Kas visada yra tiesus 
gyvenime, nežiūrint kaip sunku 
ir beprasmiška tai atrodytų, at
ras Jame šaltinį tikrojo atsigai
vinimo. Pasaulis duos jam dau
giau, kaip jis bet kada galėjo įsi
vaizduoti. Auksiniai Dievo pa
slapties siūlai pradės žibėti viso
je jo aplinkoje ir jo širdyje iš
trykš giesmė. Jo vargai taps pa
laima, nes matys juos ateinan
čius iš Dievo, ir todėl sveikins 
juos.

Dievas tapo žmogumi, bet žmo
gus negali tapti Dievu. Žmogiš
koji tvarka pasilieka nepasikei
tus, su tais pačiais įsipareigoji
mais, bet ji tapo pašvęsta, o 
žmogus liko brandesnis, stipres
nis, galingesnis. Pasitikėkime gy
venimu, nes ši naktis praeis ir 
išauš nauja diena. Pasitikėkime 
gyvenimu, nes turime keliaut per 
jį nevieni. Dievas yra su mumis.

KŪČIŲ VAKARO PRISIMINIMAI
Ir vėl į vargingą mūsų žemę 
Pasipuošusios Kalėdos atkeliaus!
Tas pats gims Kristus turtuoliui ir benamiui, 
Vienodą neš palaimą visiems Jis iš dangaus.
Mes vėl dabinsim žaliąją eglutę
Nuostabiai gražiais papuošalais,
Bet mintimis bėgsim, nors trumpam pabūti
Į tolimus namus užšalusiais langais.
Ir kaip gražiam sapne vaidensis 
Tėviškės gryčia šventiškai balta!
Po linine staltiese paklotas purus šienas, 
Lėkštėje plotkelė su rūta įspausta!
Ir kaip tėvo grubios, mielos rankos,
Ramiai atskleis Šventąjį Raštą,
O šeima klausysis nuleidusi galvas,
Lyg tai girdėtų pirmų pirmą kartą!
Ir jauti, kaip ilgesinga ašara
Nurieda skruostu mylimos mamos,
O pasakyk, ar yra kas šventesnio,
Kaip Kūčių vakaras lietuviškuos namuos?

Vankuverio Žemaitė

KALĖDŲ PROGA lietuvių kata
likų vyskupai išeivijoje paskelbė 
specialų laišką apie Vatikano san- 
tarybos darbus. Jame, be kitko, 
pranešama, kad Apaštališkasis Sos
tas patvirtino naują nekintamų 
Mišių dalių vertimą Lietuvoje ir 
išeivijoje gyvenantiems lietuviams. 
Taip pat patvirtintas ir naujas lie
tuviškas ritualas. Bus stengiamasi 
tuos tekstus netrukus atspausdinti. 
Ruošiamas naujas visų metų Mi
šių vertimas, bendras Lietuvos ir 
išeivijos tikintiesiems. Pilnas vys
kupų rašto tekstas bus paskelbtas 
sekančiame “TŽ” nr.; Į kalėdini 
numeri negalėjo būti Įdėtas, nes 
gautas pavėluotai.

Laiške išreikštas sveikinimas: 
“šventosios Kalėdos tegrąžina mus Į 
šiltą gimtųjų namų jaukumą, teat 
gaivina gražias tautos tradicijas mū
sų šeimose, tejungia mus, lietuvius, 
Į vieną didelę šeimą. Kartu tepaža- 
dina jos mumyse tą gerąją valią, ku
ri kyla iš Dievo ir neša visokią ramy- 

Į be bei taiką”.

Anglijoje yra paprotys, jog vaikai Kūčių 
vakarą, eidami gulti, stato savo batukus už 
kambarėlio durų, o rytmetyje randa juos pri
pildytus visokių dovanų. Jiems sako, kad nak
tį prieš Kalėdas Dievas išsiunčia savo ange
lus su dovanomis; angelai eina per gražius 
rūmus ir per menkas trobikes ir visur, kur pa
mato mažus batukus, deda į juos visokiu daik
tų.

Ir mažoji Onytė, eidama gulti Kalėdų va
karą, pastatė už durų mažus savo batukus; 
paskui atsigulė į baltą lovelę ir norėjo užmig
ti. Bet šį vakarą miegas pabėgo nuo jos: min
tys viena po kitos mainės mažoj jos galvelėj 
ir neleido užsnūsti. Visų daugiausia jai rūpė
jo, ką ji ras rytoj batukuose: gal gražią lėlę 
su tikrais plaukais ... gal mažą virtuvikę su 
indais — tokią turi jos dėdės dukterėlė ... O 
gal angelas bus toks geras ir duos jai knygelę 
su pasakomis ir pavekslėliais... Visų labiau
siai ji norėtų knygelės. Norėtų, kad ji būtų 
raudona, viduje gražios ilgos pasakos, o prie 
■kiekvienos daug paveikslų. Visas savo knygas 
perskaitė po kelis kartus; kiekvieną pasaką iš 
atminties išmoko; nori dabar naujų, nežino
mų ... Ak, kaip ji mėgsta skaityti pasakas: 
apie vilkus, apie našlaites, kurių pamotė ne
kenčia ... apie našlaites labiau ... Juk ir ji 
pati našlaitė, jos mamytę jau seniai Dievas 
pas save paėmė, mažai ją beatsimena Onytė. 
Atmena tik, kad buvo gera gera ir labai ją 
mylėjo. O kaip ji išrodė, žino Onytė perai iš 
paveikslo, kur kabo tėvelio kambary. Visados 
ji įsivaizduoja mamyte, kaip tenai: mėlynais 
rūbais, su balta rože plaukuose. Viena tik va
landėlė iš motinos gyvenimo paliko jai at
minty.

Buvo daug svečių; muzikantai grojo; po
nios ir ponai šoko, juokavo, linksminosi. Jai 
staiga galvelę ėmė skaudėti, pradėjo verkti, 
prašytis pas mama. Auklė ramino ją. sakyda
ma. kad mama užimta, negalima trukdyti jai 
linksmintis, ir nuvedė mergelę gulti. Bet štai 
mama, nematydama dukrelės, įbėgo paskui 
ją, o radus Onyte ašaromis ansioylusia. puolė 
prie jos, nurengė, pati paguldė į lovelę, už
dėjo ant galvos šalto vandens, naskui atsisė
do šalia ir tildė jos skausmą pasakomis ir dai
nomis. Onytė tuojau nustojo verkti; užmiršo 
skausmą ir juokės iš linksmu mamytės pasa
kų. Bet ten. salione. svečiai taip nat geidė ma
mos. nes tuojau atėjo keli orašyti ją atgal 
žaisti. Onytė atsiminė, kain išsigando many
dama. jog mama išeis ir vėl ja viena paliks. 
Bet ii nenuėjo: sėdėjo prie dukterėlės, kol ta 
užmigo. Gerai, gerai ji atmena ta vakara. tik 
ta viena! Tada mama taip pat buvo mėlyna 
suknele ir su balta rože plaukuose...

Umil alf Pociaus

Kokia ji gera buvo! Kaip Onytę mylėjo! 
“Dieve, Dieve”, manė sau Onytė, “dėlko at
ėmei tu mamytę iš manęs?”

Atminė paskui, kaip vieną dieną atėjo pas 
ją tėvelis, verkdamas paėmė ją ant rankų ir 
nunešė į salioną. Ten viduj ji pamatė baltą 
karstą, apstatyta žiedais, o karste baltai ap
rengtą ponią ... Tėvelis pasakė, kad tai yra 
jos mama, bet ji netikėjo jo žodžiais. Ji ne
galėjo suprasti, kaip tai gali būti, kad ta bal
ta išdžiūvusi ponia būtų geroji jos mamytė, 
visados besijuokianti, linksma ...

Baugu jai pasidarė, pradėjo verkti ir pra
šyti tėvelį nunešti ją prie gyvos mamytės, tik
ros, ne tos, kur čia guli — tokia rūsti...

Tėvelis išnešė ją, ramino, pats verkdamas; 
sakė, kad ji jau niekados nebepamatys gyvos 
mamytės, kad mama dabar pas Dievą, tik iš 
augšto žiūri į Onytę ...

Liūdna jai buvo labai iš pradžios, bet tė
velis toks buvo geras, taip dažnai su ja žai
dė, jog greitai užmiršo ji mamą ir vėl buvo 
linksma, kaip pirma.

Tėvelis jai buvo geras, labai geras!
Žiemą dažnai vakarais atsisėsdavo jis 

prieš degantį židinį, paimdavo ją ant kelių ir 
pasakodavo gražius dalykus. Ir apie mamą 
taip pat. Onytė klausinėjo, kur mama, ką ji 
veikia pas Dievą ... O jis sakė, jog mama bu
vo gera, mylėjo žmones, už tai Dievas paėmė 
ją pas save į dangų, kur jai labai gera būti; 

ji mato, ką veikia Onytė, meldžiasi už ją prie 
Dievulio, prašydama iš Jo viso gero savo mie
liausiai dukrelei.

Ak, kaip gera buvo šnekėti su tėveliu! 
Paskui tėvelis pradėjo ją •mokyti skaityti. Iš
moko ji greit, nes labai jai rūpėjo, kas yra 
tose knygose, kurių taip daug pas tėvelį bu
vo; norėjo pati greičiau skaityti tas gražias 
pasakas, kurias iš tėvo girdėjo.

Tėvelis dovanojo jai daug gražių knygų 
ir skaitė jas kartu. Kaip ji mėgo klausyti jo 
pasakojimų apie saulę, žemę, žvaigždes... Ji 
žinojo, kaip pasidaro lietus, žinojo taip pat, 
dėlko po nakties ateina diena, daug sužinojo 
iš tėvelio ... Ir dar prižadėjo jis daug pasa
kyti, bet dabar jau nebepasakys... Jau se
niai ant jo kelių nebesėdėjo ir nešnekėjo taip, 
kaip būdavo ... Nebemyli jos dabar tėve
lis... myli tik tą pamotę, kurią liepė mama 
vadinti ir apie kurią sakė, jog bus Onytei 
antra mama ... Gera mama! Ar pirmoji mama 
tokia buvo?! Niekados negirdėjo Onytė iš pa
motės nė vieno gero žodžio, niekados nepri
glaudė prie savęs, nepabučiavo — tik vis 
šaukia ir šaukia ... Ką tik Onytė daro, kaip 
šneka, kur eina — vis negerai... Ir tėvelis 
visai kitoks pasidarė: ir jam nebegali įtikti 
maža dukterėlė, nors, rodos, ji tokia, kaip 
pirma. Taip ji stengias būti padori, taip sten
gias! Iš pradžių vis manė, kad tėvelis pyksta 
už ką nors: atsiprašė kelis sykius, prašydama, 
kad nepyktų ir ją kaip pirmiau mylėtų. Nie
ko negelbėjo! Tėvas pabučiuos į galvelę ir 
eina sau šalin ... Dabar žino ji, jog visa tai 
pamotė padarė: tai ji prišnekėjo ant Onytės, 
ir dabar tėvelis jos nebemyli... Oi, kaip ji 
tos pamotės nekenčia!

Dar per praeitas Kalėdas, atmena ji, bu
vo taip gera! Pamotės dar nebuvo, tėvelis su 
Onyte ilgiai sėdėjo, padėjo statyti namus iš 
medinių gabaliukų, kuriuos jai angelas pernai 
į batukus įdėjo: skaitė kartu knygeles ... O 
kai tik pamotė atvažiavo, tuojau pasidarė 
piktesnis — labiau ir labiau ... Nebemokė 
jau, o kad ji kelis sykius priminė, jog norė
tų mokytis, liepė nesikišti ir pasakė, kad ki
tais metais atvešiąs jai mokytoją, kuri ją mo
kys. Kad bent greičiau ji atvažiuotų! Onytė 
taip nori mokytis! Norėtų išmokti gerai ra
šyti, ne taip, kaip dabar — kreivai, pamažu, 
bet taip, kaip tėvelis — greit, smulkiai. Ra
šytų sau daineles, kurių išmoko iš tėvelio, 
pasakas... Gal ta mokytoja bus gera, mylės 
ją, apgins nuo piktos pamotės, paprašys, kad 
taip nebartų nelaimingos Onytės!... Oi, kaip 
bijo tos pamotės. Kad sušuks, tai tuojau aša
ros bėga iš akių, kojelės dreba, rodos, lėktu- 
mei i pasaulio galą, kad tik tų šauksmų ne
girdėtum ...

Ak, kaip negera pasaulyje! Kaip ji norė
tų būti su mama! Prie mamos būtu jai gerai 
gerai... mama ja myli, mama tokia gera ... 
Mamytė juk pas Dievą danguje, o ten visiems 
gera, net tam, kas ten mamos neturi, ne tik 
jai — drauge su mama! Turėtų ji ten visa, ko 
tik panorėtų. Dievas duotų viską ... O ge
riausia. kad ji būtu su mama, negirdėtu pa
motės šauksmo, nematytu, kaip jos nemyli tė
velis ... Ak, kaip nori pas mamą!

Naktis buvo šviesi, kaip diena; per dangų 
plaukė nilnas mėnuo, o jo spinduliai pro plo^ 
nas baltas uždangas puolė i vidų ir aiškiai ap
švietė mažą Onytės kambarėlį, jos baltą, ma- 

ir ja uačia. susirietusią ir dreban
čią po šilta antklode ... Vaikas verkė, bet

buvo matyti, jog stengiasi, kaip galėdama, 
verkti patylomis, tarsi bijojo, kad pikta pa
motė per kelis kambarius neišgirstų jos verks
mo ir neatbėgtų šaukdama.

Truputį paverkus, Onytė nutilo; valandė
lę gulėjo tyliai, jog rodėsi, užmiršus visą sa
vo nelaimę, užmigo saldžiai. Bet staiga nume
tė nuo savęs antklodę, iššoko iš lovelės ir spė
riai nubėgo į kambarėlio kertę, kur ant sta
liuko gulėjo rašymo dalykai. Onytė išplėšė iš 
sąsiuvinio kampelį popieriaus, paėmė plunks
ną ir rašalą ir, nuėjusi prie lango, palindo po 
uždanga, kad šviesiau būtų, padėjo savo prie
taisus ir ėmė rašyti, pusbalsiu tardama kiek
vieną žodi; rašė, kaip galėdama — dideles, 
kreivas raides, nebodama nei ašarų, byrančių 
iš akių it pupos ant popieriaus, nei savo basų 
kojelių, kurios pradėjo šalti.

“Mieliausia mano mamyte,” — rašė, — 
“man čia labai negera žemėje! Pamotė dažnai 
bara mane, šaukia ir į kertę stato; tėvelis 
tap pat jau netoks, kaip pirma, ir jis kartu su 
pamote šaukia ant manęs. Niekas manęs ne
myli, niekas nešneka su manim, nemoko ... 
Ak, mamyte, kaip man čia negera! Paimk 
mane pas save, paprašyk Poną Dievą, kad pa
imtų mane, aš labai noriu būt pas jį dangu
je su tavim! Pasakyk Ponui Dievui, jog tavo 
Onytė verkia ir prašo Jį. kad paimtų! Bučiuo
ju tave, mamyte, ir taip pat Ponui Dievui 
rankeles. Onytė”

Pabaigus perskaitė raštelį pusbalsiu, su
lenkė ji ir viršuje parašė: “Mano mamytei 
danguje”.

Paskui, lyg kokį sunkumą nuo savęs nu
metusi, atsiduso ir tarė: “Dievas, turbūt, pa
sigailės manęs, paskaitęs tą raštelį... Mamy
tė dar paprašys, ir paims mane i dangų ... 
Kaip būtu gera! Dabar eisiu tuojau, įdėsiu 
laiškelį į batukus; angelas, eidamas su dova
nomis, ras jį ir nuneš į dangų mamytei. Rei
kia skubėti, kad angelas nepraeitu!”

Ir atsidarius iš lengvo duris, įdėjo raštelį 
į batuką, paskui grįžo atgal į lovele, apsiden
gė ir po valandėlės sapnavo jau linksmus ir 
liūdnus sapnus.

♦ ♦ ♦

Anksti atsikėlė Onytės tėvas Kalėdų rytą. 
Jis norėjo, kol Onytė dar tebemiegos, įdėti 

jai į batukus, paruoštas dovanas. Daug jų čia 
buvo: ir raudona knygelė su paveikslais, ir 
maži nameliai su visa šeimininkyste, ir dė
želė su siuvimo dalykais! Apžiūrėjo tėvas vi
sus tuos daiktus dar kartą, paskui kiekvieną 
aplenkė popierių.

— Mano žmona, — mąstė jis sau, — nie
ko jai nepirko; mačiau, jog net supyko, man 
tiek visko pripirkus: gaila esą tiek pinigų 
veltui leisti; Onytė, sako, neverta tiek dova
nų ... Nieko neatsakiau, bet negalėjau vai
kui nieko neduoti: ir paprotys toks nuo am
žių, ir visdėlto norėjau pradžiuginti mergelę. 
Žinoma, žmonai nemalonu buvo žiūrėti, kaip 
aš su Onyte žaidžiu ir glamonėjuos — vis, bū
davo, prikaišioja man, kad vaiką daugiau ne
gu ją myliu ... Sako, vaikas esąs perdaug iš
dykęs, blogai išauklėtas, reikia su ja kitaip 
elgtis — aštriau, trumpai ją paimti... Gal... 
motina labai ją mylėjo; aš, mylėdamas vaiką, 
ir mirusią žmoną kartu mylėjau: galėjo iš- 
dykti. .. Svetima geriau mato už mane, aš — 
tėvas ... O visdėlto gaila man kartais dukre
lės, baugu, kad nemyliu jos taip, kaip pir
ma ... Bet kuo aš kaltas? Juk jai nieko ne
trūksta, turi visa, ko tik nori, niekas jos ne
muša ... Bučiuoti ir glamonėtis negalima per 
visą amžių... Negaliu aš su ja žaisti ir plepė
ti matydamas, kad tai mano žmoną rūstina ... 
Mokyti taip pat nustojau: sutinku su žmona, 
kad vaikas dar permažas, o kitais metais nie
ko nesigailėsiu savo dukteriai išmokyti ir iš
lavinti ...

Paėmė dovanas ir nuėjo prie Onytės kam
barėlio durų; pasilenkęs dėjo ryšulėlius į ba
tukus ir pastebėjo viename baltą popierėlį. 
Manydamas, kad nereikalingai įkrito, paėmė 
jį, norėdamas išmesti, bet jam į akis krito di
delės kreivos adreso raidės. Susidomėjęs at
lenkė popierių ir ėmė skaityti. Iš pradžios 
žiūrėjo, negalėdamas suprasti, ką reiškia raš
telis. bet tuojau suvokė ... Pabalo. Akyse pa
sirodė ašaros ... Padėjo dovanas ant batukų 
ir skubiai nuėjo į savo kambarį.

Ten apėjo kelis kartus aplink, perskaitė 
raštelį dar sykį, nušluostė nuo veido ašaras 
ir nuėjo į dukters kambarėlį.

Nejuto Onytė, kaip jos tėvas įėjo ir prie 
lovos atsisėdo. Stipriai miegojo po skaudžių 
praėjus o vakaro atminimų. Matė tėvas, kaip 
mergeles lūpos r>er sapną linksmai šypsojo
si, turbūt, matė ji save drauge su mama dan
guje bestovint... Nenorėjo jos žadinti, bet 
negalėjo ištūrėti persioildžiusi jo širdis: pa
silenkė ir pabučiavo Onytę. Vaikas nubudo, 
plačiai atidarė akeles ir nusistebėjus žiūrėjo 
į tėvą.

— Onyte, mieliausia, — tarė tėvas. — ar 
mylėsi tu mane taip, kaip pirma? Aš tave 
myliu dabar daugiau! Ar atleisi, kad buvau 
tave užmiršęs, ar atleisi, mieloji?!

Onytė užmetė rankeles tėvui ant kaklo ir, 
užmiršus visa, ką iškentėjo, tarė:

— Myliu tave, tėveli, ir visad mylėjau! 
Tik tos pamotės bijau!

— Nebijok, Onyte mano! Aš dabar būsiu 
tavo apgynėjas! Skaičiau tavo raštelį mamai; 
nereikia dar tau eiti į dangų! Dievas išklausė 
tavęs, mažoji mano, padės mums padaryti 
dangų čia kaip nors ... Gerai, Onyte?!

Ilgai dar tą rytą šnekėjo tėvas su dukte
rimi. ir ilgai atsikėlus meldėsi Onytė, dėkoda
ma Dievui ir mamai už laimę, atsiųstą jai iš 
dangaus...



DIDŽIŲJŲ ŠVENČIŲ PROGA SVEIKINAME 

SAVO BIČIULIUS, KLIENTUS IR VISUS 

TAUTIEČIUS LAISVAJAME PASAULYJE IR

PAVERGTOJ E TĖVYN Ė J E. Ll N KI ME VISIEMS

TYRO KALĖDINIO DŽIAUGSMO, JAUKIOS

NUOTAIKOS IR DVASINĖS ATGAIVOS.

BETLĖJAUS ŽVAIGŽDĖ TERODO VISIEMS

tautiečiams laisvės ir vilties kelius
KARTU JUNGIAME ARTĖJANČIŲ

NAUJŲ METŲ LINKĖJIMUS.

FEBŪNIE JIE NAUJOS SĖKMĖS,

NAUJOS LAIMĖS IR NAUJŲ UŽSIMOJIMŲ

NEŠĖJAI -

JONAS ir SOFIJA TUMOSA

Nord Mende Sales

Generalinė radijo atstovybė Kanadoje

46 COLVILLE RD. TORONTO 15, TEL. RV 7 - 5656

CALGARY, Alta.
ŠIEMET N. METU SUTIKIMAS 

rengiamas p. Kučinskų puošnioje re
zidencijoje, 35 Walnut Dr. vakarų Cal
gary. Kvietimai perduodami raštu ir 
telefonu.

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBES 
paskelbimo sukakties minėjimas ren
giamas 1966 m. vasario 12 d. ukrai
niečių svetainėje. Valdyba deda visas 
pastangas šį minėjimą pravesti kuo įs
pūdingiausiai ir kviečia visus lietuvius • ar lietuvybę, šalia bendruomenės, gali 
talkinti, o ne trukdyti. Valdyba tarsis būti ir kitų organizacijų, bet jų pa
su asmenimis ir grupėmis bei organi- reiga laikytis savo tikslų bei pareigų 
žarijomis, norėdama tinkamai ir iškil- ir dalyvauti bendrame lietuvių gyveni- 
mingai šį minėjimą surengti. Svarbu, me. Visi Kanados lietuviai patrijotai 
kad nebūtų pažeista lietuvybė ir tėvy- yra Bendruomenės nariai, 
nės laisvinimo siekiai.

ŠLAIS METAIS VALDYBA suruošė 
porą gegužinių Crossfielde su pelnu ir 
pasisekimu. Atsilankiusių buvo rekor
dinis skaičius; vyravo kultūringumas 
ir lietuviška svetinga nuotaika.

PIRMI RUDENS ŠOKIAI spalio m. 
praėjo su pasisekimu. Pirmą kartą bu
vo duodama muzika iš magnetofoninių 
juostelių — išimtinai lietuviška. Susi
laukė publikos pritarimo ypač lietuviš
ki valsai ir polkos su dainomis.

P. BARONIENE sulaukė 80 m. am
žiaus. Ta proga ją pasveikino oficialiu 
raštu apyl. valdybos pirmininkas ir iš
reiškė jai padėką už lietuviškos šeimos 
— 6 asmenų išauklėjimą. Sūnus Vik
toras yra Banff geležinkelio stoties 
viršininkas, o Jonas — radijo sto
ties pareigūnas Edmontone; sūnus Va
lentinas — įmonės savininkas Calgary; 
duktė Petronėlė — mokytoja. P. Ba
ronienė gimė Zanavykijoje — Sintau
tuose 1885 m. Kanadon atvyko 1913 m. 
ir norėjo grįžti atgal, bet karas sukliu
dė. Jos vyras mirė 1952 m. Calgary. 
Linkime P. Baronienei geros sveikatos 

ir daug laimingų dienų.
KARIUOMENĖS ŠVENTE lapkričio 

20 d. sutraukė gausų būrį tautiečių ir 
estų. Apie ją buvo rašyta “TŽ” 49 nr. 
Kalgariečiai ypač dėkingi kun. Iz. Gri
gaičiui už pamaldas^ pamokslą ir tar
tą žodį vaišių metu. Jis pažymėjo, kad 
visi lietuviai yra Bendruomenės nariai. 
Tik tas jai nepriklauso, kas nelaiko sa
vęs lietuviu arba dirba prieš Lietuvą

APYLINKES VALDYBA pasiuntė 
i vieną siunt nį į Suvalkų trikampį; ruo
šia antrą siuntinį — drabužiai jau su
aukoti ir laukia išsiuntimo.

CALGARY LIETUVIU BENDRUO
MENES valdyba nuoširdžiai dėkoja 
Calgary ir apylinkės lietuviams už pa
sitikėjimą bei pritarimą valdybos pa
stangoms, už gausų atsilankymą į pa
rengimus ir tikisi tokio pat pasitikėji
mo iki kadencijos pabaigos.

A. P. Nevada,
KLB Calgary apyl. valdybos pirm.

WINDSOR, Ont.
N. METU SUTIKIMAS rengiamas 

Lietuvių Bendruomenės valdybos, 
įvyks naujai pertvarkytoje, gražiai iš- 
dekoruotoje lietuvių parapijos salėje. 
Apylinkės valdyba pasirūpino reika
lingais leidimais, o šeimininkės — 
stalų paruošimu. N. Metų sutikime vi
si galės kartu ir laiką praleisti, ir su
tikti 1966 metus. Kad šeimininkės ir 
rengėjai galėtų tinkamai šiai progai 
pasiruošti, reikia jau dabar registruo
tis pas apylinkės v-bos pirm. R. Dum
čių tel 918-2378, ižd. D. Kraniauskie- 
nę tel. 256-2525 arba sekr. P. Janušką 
tel. 254-9337. Sutikime Naujus Metus 
visi kartu, paremkime B-nės valdybos 
pastangas! Juk visi esame Bendruome
nės nariai. P. J.

KALĖDŲ EGLUTE ruošiama gruo
džio 26 d., sekmadienį, 3 v. p.p. Mūsų 
mažieji ruošiasi išpildyti programą, o 
apylinkės valdyba pakvietė lietuvišką 
Kalėdų senelį su dovanėlėmis. Tai be
ne daugiausia lankoma B-nės ruošiama 
pramoga. Ji įvyks parapijos salėje, 
808 Marion Ave.

Taupyk ir skolinkis 
kooperatiniame bankelyje “TALKA“

IŠDUODAMOS ASMENINIS PASKOLOS IKI $5.000, mortgtfig 
patkolo* iki 60% turto vertė*. UŽ ŠERUS mokomo 4 Vi % dnri- 
Hendo ii pelno, už DEPOZITUS — 4% ir veikia nemokomo* gy
vybė* ir potkolg draudimo*. PILNAS ČEKIŲ PATARNAVIMAS.

Darbo dieno*: pirmadieniai* — penktadieniai* 9 val.r. — 1 vai. po piety. 
Antradieniai* ir penktadieniai* 5 vai. p.p. — 8 vai. vakaro .
21, MAIN STREET EAST, ROOM 207 — Telefonu* JA 8-0511

Bendruomenės valdyba

NAUJŲ METŲ SUTIKIMAS HAMILTONE 
įvyks gruodžio 31 dieną Jaunimo Centro salėje 

48 Dundurn Street N.
Šokiams gros Vyt. Babecko orkestras. 

. Veiks bufetas, loterija ir kitos įvairenybės.
’ m Pradžia 7.30 v. v. Pabaiga 2 vai. ryto.

Visi Hamiltono ir apylinkės lietuviai prašomi gausiai 
dalyvauti

HAMILTON
$400 ŠALPAI. Lapkričio viduryje Š. 

F. komitetas pasiuntė $400 vargstan
čiųjų lietuvių paramai Vokietijoje. 
Pradėta rinkliava dar nebaigta. Dėl 
tuo pačiu laiku atsiradusios kitos svar
bios rinkliavos Fondo - turėjo būti su
lėtinta. Todėl pasiųsti pinigai suda
ryti iš pr. metų likučių ir pridėjus 
kiek surinktų esamuoju laiku. Fondas 
būtinai norėjo, kad parama pasiektų 
vargstančiuosius, o ypač senelius, li
gonius bei invalidus dar šių metų 
Kalėdų ir N. Metų proga. Pasibaigus 
rinkliavai bus padarytas galutinis lėšų 
paskirstymas. Einamoji rinkliava ro
do, kad šiemet gali būti surinkta ma
žiau lėšų, negu pr. metais. Todėl auko
tojai dar kartą prašomi nuoširdesnės 
aukos. Iki šiol iš prašytų 10 suaugu
sių sambūrių aukas atsiuntė tik 4. Ti
kime, kad likusios organizacijos taip 
pat atsilieps.

Drabužių rinkliava iki numatytos da
tos nedavė reikiamų vaisių. Todėl jų 
rinkliava ar priėmimas bus vykdomas 
be pertraukos. Kas turi atliekamų 
drabužių ir kitų namų apyvokos daly
kų, prašomi pristayti komitetui kiek
vienu laiku ar apie tai pranešti — 
daiktai bus paimti iš jūsų namų. La
biausiai šie daiktai bus reikalingi tuoj 
po N. Metų. Š. F. informacija

SOLIDARUMO ĮNASUS renka Ha 
miltono apyl. valdybos nariai, talki

ninkams padedant. Bus aplankyti visi 
Hamiltono lietuviai, nes įnašai tebėra 
vienas pagrindinių Bendruomenės pa
jamų šaltinių. Įnašus gal;ma sumokėti 
betkada ir betkuriam valdybos nariui, 
taip pat — lietuvių bankelyje “Talka” 
ir spaudos kioske pas J. Pleinį. Gili 
padėka visiems talkininkams ir įnašų 
mokėtojams.

Bendruomenės valdyba
LN ČEKIAMS pasirašyti, vietoje pa

sitraukusio J. Mikelėno, v-ba išrinko 
sekr. O. Stasiulį. Tuo būdu dabar LN 
čekius pasirašinėja p-kas S. Bakšys, 
sekr. O. Stasiulis ir ižd. P. Savickas. 
Čekiai galioja tik su šių trijų para
šais kartu.

LN “Delta” nuosavybei nutarta 
draudimą nuo ugnies nuo 1966 m. sau
sio 1 d. sumažinti iki $150.000 (buvo 
S270.000); Sis draudimas 3 m. kainuos 
apie $1.000. Už praėjusius 3 m. su
mokėta draudimo virš $1.800.

V-bos p-ko reprezentacijai už 1965 
m. iš Kultūros Fondo paskyrė S50.

Posėdžiui pasibaigus pirm. St. Bak
šys pakvietė v-bos ir kontrolės komi
sijos narius vaišėms. Vaišėse dalyvavo 
ir nuolatiniai v-bos talkininkai bei 
buvę LN v-bos nariai J. Bajoriūnas ir 
J. Kažemėkas.

LN SKLYPAS per 1965 m. spalio m. 
davė $301 65 ir lapkr. mėn. $373.65 pa
jamų. Nuo lapkr. 1 d. už statomus 
sklype automobilius pakelta nuoma. 
Dabar imama $4 mėnesiui ir $1.50 sa
vaitei (buvo $3 ir $1).

Spalio 14 d. miesto v-bos speciali k- 
ja (Court of Revision) “Delta” nuosa 
vybei sumažino įkainavimą 
sment) $6 000. Tai sudarys, prade 
dant 1966 m., apie $500 mažiau mokes
čių miestui. LN šiame svarstyme ats
tovavo St. Bakčys ir J Kostyk bendra
darbis adv. Jaskula. Mokesčius mažinti 

(asses-

buvo bandyta per 2 praėjusius metus 
be advokato, bet nepasisekė.

LN DELTA apšildymo krosnis reik, 
vedėjo J. Romikaičio pastangomis bu
vo pagrindinai atremontuota už S1200. 
Butų iš Main g-vės 35 langams įdėti 
antriniai langai; kainavo apie $500.

LN sklypo zoningas iš E (aparta
mentams) pakeistas į G3 (autoaikš- 
tėms). Visi automobiliams statyti rei
kalingi leidimai jau gauti.

LN šokiams gauta Town Casino gra
žioji salė bal. 22 d., penktadieniui už 
$175.

ALYVĄ per LN naujai užsisakė J. 
Sadauskas ir E. Meškauskas. Už juos 
gauta po $15. Sutartis pratęsė: Pr. Sa

Estate savininkas Hamiltone, įteikia pažymėjimą Len Wongui, 
Balys Kronas, didžiausios nekilnojamo turto įstaigos — Real 
Britania Agencies Ltd., Calgary, Alta, pirmininkui. Pažymėti- 
mas išduotas jam už nuopelnus įstaigai Cross Canada Realties 
Service, Ltd., kuri buvo įsteigta 1962 m. B. Krono iniciatyva. 
Vienas šios organizacijos tikslų — pagelbėti persikeliantiems iš 
vienos vietovės kiton ir pirkti bei parduoti nuosavybes, šiuo me
tu tai organizacijai CCRS priklauso virš 60 veikliausių Real Es
tate įstaigų Kanadoje. Nuotruakoje matomas pažymėjimo įteiki
mas įvyko Edmontone, Albertoj, per metinį CCRS narių suvažia
vimą šį rudenį. B. Kronas buvo perrinktas CCRS pirmininku 
tretiems metams.

kalas, J. Adomaitis, J. Stungevičius, A. * gyvybės draudimas, kurio nėra kitose 
Pusdešris ir B. Orvidas. Už juos LN finansinėse įstaigose.
gavo po $5. Iš viso per 2 mėn. LN' - ------------- --------- ---------
Kultūros Fondas gavo $ 55. LN rėmė
jams v-ba reiškia didelę padėką. Pra
šome skambinti St. Bakšiui JA 9-4662.

PAKELIAMAS DIVIDENDAS UŽ
ŠERUS. Bankelio “Talka” valdyba bus duodama graži dovanėlė, 
gruodžio 3 d. turėjo paskutinį 1965 m.
posėdį. Vienas svarbiausių nutarimų— NES LIETUVIAMS. Nutarta pradėti 
rekomendavimas metiniam narių susi- pinigų kolektavimo operacijas St. Cat- 
rinkimui išmokėti dividendą 5% už harines lietuvių tarpe. Nuo lapkričio 
Šerus, laikytus šėrų - indėlių sąskai- 28 d. vienas valdybos narys kas sek
toje per 1965 m. Dividendas už šėrus madienį vyksta į St. Catharines, kur 
bus apskaičiuojamas kas 3 mėnesiai 
nuo mažiausios šėrų sąskaitos balanso 
sumos, t.y. jeigu pinigai buvo išimti 
tame trimėnesyje, tai už tą sumą di- 
v dendas nebus išmokamas. Tačiau jei
gu šėrų pinigai nebuvo pajudinti, bus 
išmokamas pilnas dividendas, šį val
dybos pasiūlymą turės dar patvirtinti 
metinis narių susirinkimas. Po to pa
tvarkymas įsigalios ir visiems nariams 
dividendas bus prirašytas. Už depo
zitų sąskaitoje laikomus pinigus pa- 
sil eka tas pats 4%, prirašomas na
riams du kartus per metus. Per pir
muosius bankelio veiklos metus už Še
rus buvo išmokėta 4% dividendo, o 
nuo 1957 m. kasmet buvo išmokama 
4.5%. Bankeliui išaugus iki netoli mi
lijono dolerių ir turint apie $60.000 
š. m. grynų pajamų, susidaro galimy
bės padidinti nariams dividendą, šis 
valdybos nutarimas paskatins narius 
dar daugiau naudotis bankelio patar
navimu laikant pinigus šėrų sąskaito
je. Be to, iki $2.000 yra nemokamas

BANKELIO NARIU VISUOTINIS 
metinis susirinkimas nutarta 
1966 m. vasario 26 d„ 4.30 v. 
salėje, 58 Dundum St. N. 
dalyvaujantiems susirinkime

sušaukti 
p.p. par. 
Visiems 
nariams

PATARNAVIMAI ST. CATHARI-

Tėvų pranciškonų koplyčioje po pa
maldų priima naujus narius ir priima 
pinigus. Tas važinėjimas nėra labai pa
togus, bet kadangi negalima, pagal 
įstatymus, steigti skyrių, tenka prisi
taikyti prie vietos sąlygų. Lmkėtina 
St. Catharines lietuviams pasinaudoti 
“Talkos” patarnavimu taupant ir sko
linant lietuviškoje įstaigoje.

UŽ ASMENINES PASKOLAS “Tal
koje" skaitoma tik 8% su nemokamu 
gyvybės ir visiško invalidumo atvejais 
draudimu visai paskolos sumai, kuri 
duodama iki $5.000. Mortgičių—nekil
nojamo turto paskolos duodamos iki 
66%% turto vertės, bet nedaugiau 
kaip $15.000 penkių metų terminui iš 
7%. Tačiau mortgičių paskoloms rei
kia iš anksto užsirašyti į laukiančiųjų

BANKELIS TALKA” pamažu vis 
auga; šia:s metais balansas padidėjo $ 
162.000 daugiau negu pernai tuo pa
čiu laiku. Lapkričio mėnuo užbaigtas 
turint šėrų sąskaitoje $694. 42417 ir 
depozitų $170.201.89. Buvo išduota as
meninių paskolų nariams $383.145.85 
ir pirmųjų mortgčių $407.265.37. Iš 
viso narams buvo išskolinta $790.411. 
22. Ižde buvo pinigais $61.213.44. Ba
lansas už lapkričio mėn. suvestas $946. 
121.76 dol. sumai. Per lapkričio mėn. 
į bankelį priimta 15 naujų narių, 3 na
riai šstojo, tai dabar turima 918 na
rių; 236 depozitoriai ir 279 skolininkai. 
Kredito komitetas leido išduoti naujų 
paskolų 10-čiai narių $19.650 sumai.

V siems nariams dar prieš Kalėdas 
išsiuntinėjamas sieninis lietuviškas ka
lendorius. Kas jo negautų paštu, pra
šome kreiptis į bankelio raštinę dar
bo metu. O dabar šias eilutes rašan
tysis visiems linki linksmų šv. Kalėdų 
ir laim’ngų 1966 metų! St. D.

SKAUTAMS REMTI DRAUGIJOS 
va’dvba pasiskirstė pareigomis: p:rm. 
D Stukas, vicepirm. p. Breichmanas, 
ižd. N. Z a bu Ii on: s, 
ūkio ir transporto 
rėčkas, parengimų 
nienė, Repčienė ir 
sis naujosios valdybos darbas 1966 m. 
bus šokiai Jaunimo Centre sausio 8 
d To parengimo programoje “Auku
ro” jaunieji artistai suvaidins O. Mi- 
ciūtės pasaką “Laimės dėžutė”, reži
suotą E. Kudabienės, šokius ir baletą 
tai pasakai paruošė M. Pusdešrytė.

sekr. Z. Stonkus, 
reikalams A. Gu- 
reikalams Gedmi- 
Stonkienė. Pirma-
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Pelenų ir šiukšlių išvežimo reikalu
; Kadangi pirmadienis, gruodžio 27-ji (Boxing Day) yra skel
i biama vieša nedarbo diena, nebus surenkami pelenai ir 

šiukšlės Toronto mieste. Bus laikomasi šių taisyklių:
JEI PIRMADIENIS YRA JŪSŲ REGULIARI ŠIUKŠLIŲ SURIN
KIMO DIENA, SURINKIMAS NUKELIAMAS I ANTRADIENĮ.

JEI ANTRADIENIS YRA JŪSŲ REGULIARI ŠIUKŠLIŲ SURIN
KIMO DIENA, SURINKIMAS NUKELIAMAS Į TREČIADIENĮ.

ŠALIGATVIŲ VALYMAS
Jūsų bendradarbiavimas ir toliau yra reikalingas sniego va
lyme nuo šaligatvių, esančių jūsų gyvenvietės aplinkoje. Dėl 
pėsčiųjų saugumo jūs esate prašomi nuvalyti šaligatvius ga
limai greičiau sniego pūgai praėjus ir apledėjusį paviršių iš
barstyti smėliu. Miesto prekybininkai bei namų savininkai 
apleidžia šią svarbią pareigą piliečiams.

. H. F. ATYEO, P. Eng.
Gatvių priežiūros viršininkas

------ ----------- e------------------------ ...»

KANADOS VAKARUOSE

PAS IŠBLAŠKYTUS LIETUVIUS
Dauguma — senieji ateiviai
Lethbridge mieste ir apylinkė

se gyvena apie 80 lietuvių. Tai 
daugiausia senieji ateiviai iš Lie
tuvos, atvykę Kanadon 1928-30 
m. Jie čia daug vargo, bet gražiai 
įsikūrė. Kur tik užeini, randi gra
žius namus su darželiais, gėly
nais, vaismedžiais. Pvz., kad ir 
pas Žebrauskus, Kaluškas, Da- 
bulski bei kitus. Nuo senųjų atei
vių neatsilieka ir naujieji. Antai, 
erdviai įsikūrę p. Noreikos, p. 
Leščinskai ir visa eilė kitų, kurių 
trumpu laiku neteko aplankytu 
Nevienas turi gerai apmokamus 
darbus įstaigose arba dirba sa

SVARBUS LEIDINYS JŪSŲ SVEIKATOS APSAUGAI 
“ŠIRDIES PRIEPUOLIAI”

Tu gali pramatyti savo širdies priepuolį ir jo išvengti.
Tokio vardo knyga jau atspausta. Joje sudėtos naujausios 
mokslo žinios apie širdies priepuolių išsivystymą ir apsisau
gojimą nuo jų. Ji, pasak autoriaus/suteiks skaitytojams ra
mybę ir paguodą.

Knygos kaina $3.95.
Platintojams nuolaida. Platintojai kreipkitės:

Mr. B. Gražulis, 2546 Lorain Ave., Cleveland, Ohio 44113 U.S.A. 
Toronte knyga gaunama “Tėviškės Žiburiuose”, 

pas Aug. Kuolą, 30 Riverside Cres. Tel. Ro 9-6884 
ir abiejų parapijų kioskuose.

PRANEŠIMAS

CIVILINĖ ŠVENTĖ 
pirmadienį, gruodžio 27,1965 

BOXING DAY
Toronto miesto taryba savo posėdyje 1948 m. lapkričio 30 d. 
nutarė, jei Kalėdos išpuola šeštadienį, “BOXING” diena bus 
nukeliama į pirmadienį ir skelbiama kaip civilinė šventė. 
Vykdydamas augščiau minėtą nutarimą, Jo Malonybė Philip 
G. Givens, Q.C. skelbia “BOXING DAY” PIRMADIENI, 
GRUODŽIO 27, 1965 m., kaip CIVILINĘ ŠVENTĘ.
Miesto rotušė, Toronto C. E. NORRIS
Lapkričio 26, 1965 City Clerk

GOD SAVE THE QUEEN

Prof. dr. J. Puzino studentai Kaune Vyt. Didžiojo muzėjuje 1938 m. 
po praktikos darbų. Iš kairės: A. Vaičeliūnienė, J. Jusionienė, A. 
Mažiulis, J. Liesytė, R. Jablonskytė-Rimantienė, R. Volkaitė-Kuli- 
kauskienė, Reznikaitė ir D. Staškevičiūtė

varankiškai. St. Noreika yra augš
tas laukų drėkinimo įstaigos pa
reigūnas, p. Leščinskas dirba 
kaip matininkas centrinėje įstai
goje. Tvirtai įsikūrusi Kunigiškių 
šeima. Jų sūnus Algirdas yra in
žinierius, baigęs McGill universi
tetą Montrealy. Jis iš Algirdo pa
sidarė Albertu Kenwood ir vado
vauja-gana didelei vietinei staty
bos bendrovei “Kenwood Cons
truction Ltd.” J. Paskačimas turi 
krautuvę Monarch miestelyje, 15 
mylių už Lethbridge. Namų sta
tyba užsiėmė ir Aleks. Dabulskis. 
Vyt. Arelis dirba kaip vedėjo pa
vaduotojas baldų parduotuvėje, o

jo brolis Algirdas yra net dviejų 
krautuvių vedėjas Medicine Hat 
miestelyje. Jis yra tarnavęs Ka
nados kariuomenėje ir turi virši
los laipsnį. Lethbridge apylinkėse 
yra ir keletas ūkininkų: Edv. Ru
zas, Juoz. Dambrauskas, Kava
liauskas, Gerulaitis, Valneris. O 
jeigu kam teks pakliūti Šv. Pat
riko parapijos klebonijon, atras 
labai svetingą šeimininkę Kons
tanciją Stankūnienę-Stanc, kuri 
čia dirba jau visa eilė metų. Tik
riausiai lietuvių čia rastumei ir 
ligoninėse, ir geležinkelyje, ir 
statyboje, ir kitur.

Vienintelė organizacija — 
Bendruomenė

Kadaise Lethbridge mieste vei
kė Sūnų ir Dukterų Draugija. Ka
nados Lietuvių Tarybos skyrius, 
bet išnyko. Dabar veikia tik Ka
nados Lietuvių Bendruomenės 
apylinkė, kuriai sumaniai pirmi
ninkauja St. Noreika. Visi susi
renka Vasario 16-tosios proga: 
kitom progom jų sueina žymiai 
mažiau. Letbridge tautiečiai ge
rai atsimena vysk. V. Brizgio atsi
lankymą ir kun. St. Kulbio vizi
tus. šiaipjau lietuviškų pamaldų 
čia nebūna. Net ir pravažiuojan
tieji kunigai atvyksta šiokiadie
niais. taip kad lietuviškos pamal
dos čia retenybė. Daugelis senųjų 
yra atitolę nuo religijos. Seniau, 
kai čia buvo apsistojusių daugiau 
naujųjų ateivių, vyko gyvesnis ju
dėjimas. Tada buvo ir taut, šo
kių grupė, ir skautų būrelis. Da
bar viso to nėra. Priaugančio aka
deminio jaunimo šiek tiek būtų, 
bet jis išvyksta kitur. Pvz. T. D. 
Stankūnas studijuoja psichologi
ja. o gail. seserys Stankūnaitės, 
dirba, berods, ne Lethbridge; A. 
Petruška - Petruškevičiūtė, taipgi 
gail. sesuo, dirba Edmontone.

Pasikalbėjimas su pirmininku
Lethbridge apyl. pirm. St. No

reika — dar jaunas vyras, turįs 
jauną šeimą. Apylinkei vadovauja 
bene 11 metų. Paklausiau jį. 
kaip sekasi su veikimu?

— Sunkiai, — atsakė jis. — 
Trūksta veikėjų ir ypač sutari
mo. Senieji ateiviai dalyvauja Va
sario 16 minėjimuose, remia au
komis, bet šiaip Bendruomenės 
veikloje nedalyvauja. Joje akty

viai reiškiasi tik 11 asmenų. Gal
būt pakenkė ir buvę nesklandu
mai su Kanados Lietuvių Tarybos 
skyriumi.

— Kas dabar sudaro apylinkės 
valdybą?

— Be manęs, valdybon įeina 
sekr. J. Kanienė ir ižd. J. Dau
girdas, kuris yra ir Tautos Fon
do įgaliotinis.

— Kuo reiškiasi jūsų veikla?
— Daugiausia Vasario 16 minė

jimo rengimu. Ta proga parūpi
name lietuviškos muzikos radijo 
stočiai, informacijų spaudai. Per
nai Lethbridge radijo stotis pa
naudojo Kultūros Fondo paruoš
tą magnetofoninę juostą — ang- 

! lišką tekstą ir lietuvišką muziką, 
kuri svetimtaučiams nebuvo tin
kama. Mūsų šventę taipgi pamini 
ir vietinė televizija. Virgilija No
reikaitė keletą kartų kalbėjo 
apie Lietuvą kanadiečių susirin
kimuose.

— Kaip su lietuviška mokvk- 
:1a?

— Deja, neturime nei moki
nių, nei mokyklos. Šiuo metu yra, 
berods, tik keletas vaikų. Reikė
tų tokių vadovėlių, kuriuos būtų 
galima naudoti šeimose. Paaiški
nimų reiktų ir anglų kalba. Tokių 

! vadovėlių reiktų ir kaikuriems 
suaugusiems, ypač mišrių šeimų 
atveju.

Žaibinė sueiga
Į Lethbridge atvykau greičiau 

nei buvo laukta. Energingo pir
mininko, p. Noreikienės ir kitų 
dėka per porą valandų visi vieti
niai lietuviai buvo pakviesti su- 
eigon pas p. Noreikas. Ir teko 
maloniai nustebti išvydus vaka
re didoką būrį tautiečių erdviose 
p. Noreikų patalpose. Bematant 
atsirado ir užkandžiai ir gėrimai. 
Šeimininkas parodė spalvotą fil
mą iš vietinio lietuvių gyvenimo. 
Man, kaip svečiui, teko proga pa
pasakoti apie bendruosius lietu
vių rūpesčius ir išklausyti kaiku- 
rių kritiškų pastabų. Vienas ryš
kesnių pageidavimų — rengti lie
tuvių menininkų koncertus Kana
dos vakarų lietuvių apylinkėse. 
Esą toks platesnis koncertas galė
tų būti surengtas Calgary, o iš 
Lethbridge tautiečiai galėtų ten 
nuvažiuoti. Tuo ir kitais klausi
mais kilo ir karštesnių nuomonių, 
bet smagios dainos viską išlygino. 
Jau vėlokai skirstėsi susirinkusie
ji, atsigaivinę lietuviškoje nuo
taikoje. Visi jautė, kad vyresnio
sios kartos lietuviškumas ir po 
35 ar 40 metu tebėra gyvas.
(B. d.) Pr. G.

Gytis ir eglės
Jau paleido vaikus iš mokyk

lų Kalėdų atostogoms. Mažas 
Gytelis norėjo išbėgti į lauką.

— Mamyte, aš eisiu rogutė
mis pasivažinėti!

— Gerai, gali eiti, tik nenu
važiuok labai toli!

Gytis patenkintas pasiėmė sa
vo gražias rogutes ir išėjo iš 
namų.

Didelės snaigės krito, storai 
apklodamos žemę. Smagu buvo 
traukti rogutes. Iš už kampo iš
nėrė didelis sunkvežimis, pilnas 
jaunų eglaičių. Lėtai slinko jis, 
ir Gytis sekė paskui jį. Prie jo 
prisidėjo dar du bernaičiai. 
Smagiai juokaudami visi trys 
keliavo į miesto vidurį. Sunkve
žimis sustojo aikštėje. Eilėmis 
sustatytos eglės kvepėjo, kaip 
tikrame miške. Gytis vaikščiojo 
eglių alėjomis, dairėsi ir grožė
josi. Pamatęs šaką ant sniego, 
mandagiai paklausė, ar gali ją 
pasiimti.

— Ąr tu vienas čia atėjai? — 
nustebęs žiūrėjo pardavėjas.

Gytis apsidairė. Anų berniu
kų nebuvo. Jis buvo jau pasime
tęs su jais. Liūdnai panėrė gal
vą ir tyliai tarė:

— Vienas.
Pardavėjas atidavė jam žalią 

šaką ir liepė keliauti namo.
Nesmagus iškiūtino iš žalio 

eglių sodo. Nebežinojo, į kurią 
pusę beeiti. Kiek pasitraukęs, 
pamatė kepyklos lange gražiai 
sudėtas bandeles.

— Taip norisi valgyti, — gal
vojo ir nejučiomis įėjo į vidų. 
Nedrąsiai žvalgėsi.

— Ko tau reikia? — paklau
sė moteris.

— Noriu valgyti, — sumišęs, 
nežiūrėdamas į ją tarė Gytis.

— Ar tu geras vaikas, ar blo
gas?

Gytelis norėjo nusišypsoti, 
bet jam pasirodė ašaros. Mote
ris pagailėjo ir davė jam šiltą 
bandelę. Vaikas padėkojo ir val
gydamas išėjo.
— Kur dabar esu? — sielojo
si iis. — Mama, mamyte, kad 
tu žinotum!

Nuėjo jis iki kampo ir atsisė
do ant rogučių. Ėmė miegas ...

Staiga sušvito raudona lem
pa. Policininkas sušuko:

— Ei, tu!
Gytis nepajudėjo. Išlipęs iš 

automobilio policininkas pakra
tė sušalusį berniuką:

— Nubusk, nubusk! Tu suša
lęs kaip ledas! Kur gyveni?

Pasisodinęs vaiką į automobi
lį policininkas parvežė namo.

— Atvežu jums kalėdinę do
vaną, — juokėsi policininkas.

Susirūpinę tėvai bausmę ati
dėjo kitam kartui. Gytelis užki
musią gerkle grubiai kosėjo. Jo 
karščiuojančios akys buvo rau
donos. Mama paguldė ji į lovą.

J. Narūne

Kalėdų dovanos V-
Jeigu būsi geras, 
Sako man mama, 
Bus tau prie eglutės 
Mano dovana.
Jeigu būsi geras,
Sako mano tėtis, 
Tau Senelis žada 
Dovanas padėti.
Rūpinasi Rimas 
Būti kuogeriausias!
Dovanų gražiausių
Jis užsitarnausiąs.

J. Narūne

Žiburėliam
mūsų-mažiesiems'

Kas man labiausiai patinka 
lietuviškoje mokykloje?

ATSAKO TORONTO ŠEŠTADIENINĖS MOKYKLOS MOKINIAI
Lietuviškoje mokykloje man 

labai patinka skaityti ir eilė
raščius mokytis. Mes dabar skai
tome “Mildutė ir jos karvytė” 
ir turime išmokti eilėraščius 
“Lyk lietuti” arba “Be mamy
tės”. Eilėraščiai nelabai sunkūs 
išmokti. Lietuviškoje mokykloje 
dar man patinka aplinkos ir tė
vynės pažinimas. Mes mokomės 
apie gintarą ir iš kur jis atsi
randa. Man tie dalykai labai 
patinka.

Regina Krasauskaitė, 4-C sk.
Man labiausiai patinka per

trauka. Man patinka pertrauka 
dėlto, kad nereikia dirbti. Man 
irgi patinka, kad mokykla yra 
tik iki pietų. Man tas patinka, 
nes jeigu būtų kaip angliškoj 
ir reikėtų eiti po pietų iki ket
virtai, reikėtų mamai du kar
tus nuvežti mane ir du kartus 
atvežti. Mamai būtų dvigubai 
sunkiau.
Viktoras Kulikauskas, 4-C sk.

Man patinka lietuviška mo
kykla todėl, kad galima gražių 
šokių išmokti ir eilėraščių. Šo
kiai būna tautiniai ir įdomu 
šokti. Eilėraščiai kartais liūdni, 
kartais ne. Man lietuviškai šven
toji istorija labai įdomi. Ang
liškai patinka irgi, bet gerai 
aš nesuprantu. Berniukams ne
patinka šokti su mergaitėm. 
Man įdomiausias eilėraštis buvo 
“Pasimelsk vaikuti” ir “Ru
duo”. Man įdomiausia pasaka 
buvo “Mildutė ir jos karvytė”.

Daina Grabauskaitė, 4-C sk.
Man labiausiai patinka išmok

ti eilėraščius apie Lietuvą, kad 
galėčiau pasakyti savo broliu
kui apie Lietuvą ir kad aš ga
lėčiau pasakyti ką jie reiškia. 
Aš mėgstu skaityti lietuviškas 
pasakas ir rašyti kitas pasakas 
pati. Aš mėgstu tikybą. Aš 
mėgstu lietuvišką mokyklą.

Rauda Rautinš, 4-C sk.
Man labai patinka skaityti 

lietuviškoj mokykloj dėlto, kad 
įdomios pasakos būna, kartais 
sužinau ko nežinojau pirmiau. 
Ir laikas greitai praeina. Užtat 
mėgstu skaityti.
Vidmantas Šilininkas, 4-C sk.

Man lietuviška mokykla pa
tinka dėlto, kad mes mokomės 
lietuviškai rašyti ir skaityti. 
Man linksma susitikti su savo 
draugais ir mokytoja. Mes ne
labai daug turime pamokų.

Liuda Rusinaitė, 4-C sk.
Man patinka lietuviškoj mo

kykloj dainavimas. Aš dainuo
ju altu. Man ir gramatika pa
tinka. Kai mes linksniuojam, 
man daugiausiai patinka. Skai
tymas man taip pat patinka.

Aldona Birštonaitė, 4-C sk.
Lietuviškoje mokykloje man 

labiausiai patinka skaityti. Yra 
smagu skaityti dėlto, kad aš 
girdžiu daug pasakų. Reikia pa
laukti iki tavo eilė ateina skai
tyti. Mes šiandien skaitėm “Mil
dutė ir jos karvytė”. Visos pa
sakos yra įdomios. Man patin
ka: “Mildutė ir jos karvytė”, 
“Keturi valdovai” ir kitos pasa
kos.

Lilija Zenkevičiūtė, 4-C sk.
Man patinka labai dainavi

mas lietuviškoj mokykloj. Gali 
labai gerai išmokti geras ir 
lengvas dainas dainuoti. Mes 

einam dainuoti kas dvi savai
tės. Dainuoti yra labai lengva, 
jeigu pasistengi. Man labai pa
tinka dainuoti, bet kartais aš 
susimaišau. Aš turiu žemai dai
nuoti, bet kartais aš augštyn 
dainuoju ir nelabai gerai dai
nuoju. Mes dabar mokomės 
“Nukritusi žvaigždelė” ir “Ty
li naktis”.

Aida Greičiūnaitė, 4-C sk.
Man lietuviškoj mokykloj la

biausiai patinka mokytis apie 
Lietuvą. Man todėl patinka, kad 
ji yra mūsų tėvynė. Aš noriu 
mokytis apie Lietuvą, nes tėve
liai pasakoja, kad ten labai gra
žu. -
Ramona Grigaliūnaitė, 4-C sk.

Man labiausiai patinka lietu
viškoj mokykloj mokytis apie 
gintarą. Gintaras yra labai gra
žus akmuo. Jis labai senas. Jis 
buvo žinomas 2,000 m. prieš 
Kristų. Gintaras buvo senovėje 
pirmas papuošalas.

Algis Janušauskas, 4-C sk.
Man kartais nepatinka, o kar

tais aš noriu eiti. Jeigu aš no
riu miegoti labai ilgai, tai ma
mytė mane prikelia. Jeigu aš 
eisiu lietuviškon mokyklon, iš
moksiu gražiai lietuviškai kal
bėti ir rašyti. Turbūt kai užaug
siu galėsiu važiuoti į Lietuvą. 
Galėsiu susitikt su mano pusse
serėm ir pusbroliais. Kai už
augsiu būsiu patenkinta, kad 
ėjau į lietuvišką mokyklą.

Nijolė Patašiūtė, 4-C sk.

Kodėl aš lankau 
šeštadienine 

mokyklą?
Prieš keletą metų aš maniau, 

kad aš lankau šeštadieninę mo
kyklą dėlto, kad mane tėvai 
siunčia. Šiandien aš kitaip gal
voju, nes esu didesnė ir dau
giau suprantu. Aš gerai supran
tu, kad kiekviena kalba yra 
svarbi ir kad jos mokėjimas 
labai praturtina mane. Aš kal
bu lietuviškai, vokiškai, angliš
kai, o šiais metais pradėjau mo
kytis ir prancūzų kalbos. Jei 
užaugsiu ir mokėsiu gerai ke
turias kalbas, tai tikrai būsiu 
turtinga mergaitė. •

Aš lankau' šeštadieninę mo
kyklą, nes noriu gerai išmokti 
lietuvių kalbą. Mokykloje kal
bą yra nesunku išmokti, nes 
mokytojai moko ir padeda. Aš 
esu šeštame skyriuje ir moku 
jau skaityti, rašyti ir kalbėti, 
bet aš noriu išmokti dar daug 
geriau. Mokėdama lietuvių kal
bą aš galėsiu skaityti lietuviš
kas knygas. Niekas mums tiek 
nepasako kaip knygos. Be to, 
tikiu, kad jei aš mokėsiu lietu
viškai, man lotynų kalbą gim
nazijoje bus lengviau išmokti.

Kristina Mardosaitė, 
VI sk., Toronto.

Mano eglutė
Tai eglutės skambalėliai 
Skamba, skamba tylutėliai...
Tai šakelės plonos, žalios 
Supa, supa kas žaislelį.
Eglė mano tviska tviska 
Man gražiausia ji už viską!

J. Narūne

Lietuvos praeitį surado žemėse
PROF. DR. J. PUZINUI ŠEŠIOS DEŠIMTYS

A. MAŽIULIS
įvedė Lietuvą Europos mokslan

Neminint visų jo atliktų kasinėjimų, ver
ta trumpai sustoti prie atskirų, išspausdintų 
proistorės darbų. Šalia jau minėtos diserta
cijos “Vorgeschichtsforschung und National- 
bewusstsein in Litauen” 1935 m., kur jis pa
teikė visų ankstyvesnių tyrinėjimų istoriją, ir 
“Archeologinių tyrinėjimų Lietuvoje XIX a. 
gale ir XX a. pradžioje” (Senovė I, 1935), iš
skirtinai minėtinas darbas “Naujausių pro- 
istorinių tyrinėjimų apžvalga” 1938 m. Ja
me, be sutvarkytos mūsų proistorinės termi
nijos, pabrėžtinas nors ir trumpas atskirų 
kapinynų, radinių bei piliakalnių įvertinimas 
bei įjungimas Lietuvos proistorės visumon. 
Savo darbu prof. J. Puzinas Lietuvos proisto- 
rei nustatė vietą tarp Vokietijos bei kitų 
kaimynų proistorės. Taigi, buvo nutiestas pir
mą kartą tarp Vakaru ir Europos proistorės 
tiltas, kitaip tariant, Lietuvos proistorė tapo 
Europos proistorės dalimi. Lietuva nebebuvo 
kažkoks Azijos kraštas, kaip paprastai išdi
dūs vokiečiai pradėdavo Aziją anapus Eitkū
nų. Antra, šiame darbe labai reikšmingos 
paraštės, kur išspausdinta visa iki 1938 m. 
Lietuvos proistorės bibliografija ir sutelkta 
radinių inventoriazcija. Tai beveik visa, kas 
tuo metu buvo prof. J. Puzino tuose paslap
tinguose ‘juoduose’ sąsiuviniuose. Nemažiau 
svarbu paminėti, kad šių kapinynų darbų ap
rašu ir radinių sistematikos dailį jis buvo pa
skelbęs J. Keliuočio redaguotoje “Naujojoje 

Romuvoje”, kaiką “Gimtajame krašte”. Taip 
pat visų šių tyrinėjimų apžvalga buvo trum
pai apžvelgta Baltijos istorikų konferencijoje 
Rygoje 1938 m. ir vokiečių kalba išspausdin
ta: “Stand der archeologischen Forschungen 
in Litauen” (Pirma Baltijas Vestumieku 
Konference 1938). Toliau reikšmingas jo dar
bas “Ankstyvojo geležies amžiaus kapas”, su
rastas Kurmaičiuose ir “Dvigubas IV a. ka
pas”, surastas Veršvuose (abu Vytauto D. 
Kultūros Metraščio I t. 1941), taip pat ir “Die 
Flūgelfibeln in Litauen und ihre Bedeutung 
fur Handeisgeschichte” (Festschrift Wahle 
1950). Visi šie darbai spausdinti buvo ne tik 
suminėtuose leidiniuose, bet buvo ir jų at
spaudai, kaip ir daugelis įvairaus ilgio jo 
straipsnių “Akademike”, “Jaunojoje Karto
te”, “Vaire”, “Kūryboje”, “Literatūroje”, - 
"Metmenyse”, “Aiduose”, “Lietuviškoje” ir 
“Lietuviu Enciklopedijoj” bei kt. Jų sąrašas 
prašoka 150. Iš ju visų prabyla tikrai didelis 
Lietuvos proistorikas.

Prof. J. Puzinas dėstytojas
Teko klausyti prof. J. Puzino įvairius Lie

tuvos Europos proistorės kursus, būti jo pra
tybų, seminarų ir kasinėjimų dalyviu. Pa
skaitos buvo rūpestingai paruoštos, protar
piais paįvairinamos žodiniais įtarpais, būtent, 
naujais radiniais, naujai gautos literatūros 
duomenimis. Skaitė jis gyvai, įdomiai. Ir kai 
palyginu su proistorikais prof. dr. L. Franz 
(Innsbrucko univ.), su prof. dr. K. Bittel 

(Tūbingene) bei prof. Sutterwhite (Pennsyl
vania) ne gėda prisiminti buvus prof. dr. J. 
Puzino klausytoju ir galiu jį lyginti su prof, 
dr. K. Bittel, nes teko klausyti veik tų pačių 
Europos kursų, o kartą galėjau po vienų se
minaro pratybų 1950 m. pasigirti prof. dr. K. 
Bittel, kad esu buvęs prof. dr. J. Puzino Lie
tuvoje klausytojas ir seminaro dalyvis.

Po paskaitų visad būdavo pratybos, ku
rias pratęsdavo prof. J. Puzinas aiškindamas 
Vytauto D. Kultūros muzėjaus proistorės 
skyriaus salėse arba sandėlyje, jei taip būtų 
galima pavadinti tas įvairias radiniu spintas 
darbo kambariuose, Taip pat jis darė ir Vil
niuje. Seminarų darbams buvo gana reiklus, 
o jo, proistoriko, reikalaujama analizė anali
zė dar kartą analizė dėl vieno sintezės saki
nio nevienam mūsų buvo sunkokai įkanda
ma, nes proistoriko analizė buvo gana skir
tinga nuo istorinių šaltinių ir kitos medžia
gos analizės, pvz. proistoriniame radinyje įra- 
ža labai daug sako, o skirtingu titnaginio dir
binio retušu nustatai jo amžių ir pn. Ir “atei
ti” savo visu įsijautimu į proistorinio darbo 
analizę humanistinių polinkių žmogui tikrai 
nebuvo lengva.

Labai įdomus jis buvo kasinėjimų metu, 
kai mus pratino pastebėti smulkmenas, pvz. 
plonyte suodžių ir labai smulkių anglių juos
telę skobtinio karsto kape, nes tai liudijo, 
kad karstas buvo skobiamas ar atbaigiamas 
ugnimi; rastas gulįs betkoks daiktas, įmestas 
akmuo, ranku sulenkimo būdas, būtent kokiu 
kampu, liudijo skobtinį ar lentinį karstą.. . 
Dar daugiau smulkmenų turėjo būti pastebė
ta arklio kape, degintiniame ir t.t. Ir visa 
tai plaukė jam labai paprastai, o mes dažnai 
nejaukiai pasijusdavome, kai jis paprašvdavo 
aprašyti kapą, pabūti ne sekretoriumi, bet 
kasinėtoji!. Mes visi kasinėjimų metu jį tik

rai mėgome, jutome jo aiškų vadovavimą ir 
tikrai didelį norą mus išmokyti savarankiškai 
dirbti, perteikti ką jis žino, gal todėl ir pava
dinome jį “papuniu” — tikrai jautėme tėviš
ką esant.

Nuoširdus studentų globėjas
Papuniu jį darė ir studento globa apskri

tai. Prof. J. Puzinas savo skyriun Vytauto D. 
Kultūros muzėjuje tarnautoju 1936 m. pasi
ėmė Praną Kulikauską, kuris jau 1938 m. bu
vo išsiųstas jo pastangomis į Karaliaučiaus 
universitetą proistorės studijuoti. Jau tada 
numatė jį ruošti savo vieton. Ir reikia pasa
kyti, kad šį neturtingą studentą prof. J. Puzi
nas, kiek žinau ir žmonos pritariamas, glo
bojo. Išvykus Pr. Kulikauskui, į jo vietą pa
siėmė Reginą Volkaitę, kuri tuo metu jau 
buvo klausiusi proistorės, nors šiaip pasirin
kusi Lietuvos istoriją. Puzinų šeimos globa 
buvo teikiama ir šiai bendradarbei, taip pat 
ne iš turtingųjų kilusiai, vėliau ištekėjusiai 
už Pr. Kulikausko. 1941-44 m. p. Puzinai 
globojo ir Juozą Būgą, kuriam tuo metu šei
mos globa buvo tikrai reikalinga, nors jis 
pradžioje nenorėjo jos vertinti, dažnai įskau
dindamas ir savo globėjus. Ir šiuos duome
nis šiandien keliu itin sąmoningai, ypač kai 
be prof. J. Puzino asmeninės globos būtų ne
buvę proistorikais šiandien Lietuvoje likę 
Regina Volkaitė ir Pranas Kulikauskas, ku
rių vienas, kiek iš Lietuvos žinau, sąmoningai 
marina tą. kuris juos išvedė į gyvenimą, ku
riuos paruošė į savo vietą... Abu jie baigė 
pas prof. J. Puriną proistorę. abu jo buvo pa
silikti asistentais, prastumti pro visas įstaigas 
proistorinių skyrių vedėjais ar jų pavaduoto
jais. Šioje vietoje trumpai tenka priminti, 
kad prof J. Puzinas spausdavo savo studen

tus atbaigti seminarinius darbus, o paskui jų 
vieną kitą prakišdavo ir spaudai.

Neišdirbęs Vytauto D. ir Vilniaus univer
sitetuose nė pilno dešimtmečio, port. J. Pu
zinas paruošė tik 4 proistorikus: Mariją Alsei- 
kaitę-Gimbutienę, dabar Kalifornijos univ. 
profesorę, Rimą Jablonskytę-Rimantienę, li
kusią Lietuvoje ir dirbančią prie Lietuvos 
mokslų akademijos, Praną Kulikauską, dabar 
visur pagrindinai vadovaujantį Lietuvos pro
istorės darbams tiek Akademijoje, tiek šalia 
jos, ir Reginą Volkaitę-Kulikauskienę, Vil
niaus universiteto profesorę. Salia jų dar ša
lutiniu dalyku Lietuvos proistorę išklausė 16, 
kurių Reznikaitė vokiečių sušaudyta, keturi 
1941 m. išvežti Sibiran, 6 tremtyje, o likusių 
likimas nežinomas.

Pateko vokiečių nemalonėn
Prof. J. Puzinas buvo Lietuvoje ir šiaip 

pėdas įmynęs, neliko nuošalyje eilės darbų. 
Man atrodo, kad tenka ryškinti du atsitiki
mai, kuriuos šiaip žmonės nelinkę prisiminti 
ar priminti. 1941 m. vasarą prof. J. Puzinas, 
kai vokiečiai pradėjo suiminėti žydus, pasi
rašė vieną raštą, prašydamas palikti laisvą 
Vilniaus univ. docentą dr. V. Lazersoną, to
dėl paskui iš vokiečių buvo susilaukęs daug 
nemalonumų. Antru tokiu žygiu laikyčiau jo 
dalyvavimą slaptuose pasitarimuose su gu
dais. kur buvo siekiama su jais susitarti dėl 
Lietuvos - Gudijos ateities sienų. Deja, ši sie
nų komisija buvo atsidūrusi ir kalėjime, nes 
vokiečiai nenorėjo lietuvių ir gudu bendra
darbiavimo, antra — patys vokiečiai lietu
viams ir gudams gyventi naujas žemes buvo 
numatę. Todėl nenuostabu, kad 1944 m. pro
fesorius J. Purinas vokiečių akyse buvo vi
suotinai gerą vardą praradęs ir priklausė tik 
laikinai pakenčiamų sąrašui.
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Moderniųjų laikų skulptūra III
tai juodomis ir murzinai pilko
mis linijomis susukti, suraizgyti 
žmonių veidų vaizdai, nei gilių 
charakterių, nei tikslaus piešinio 
čia nėra; yra tik originalus jo 
darbų veidas, kuris jam ir atidarė 
duris į pasaulį. Kalbant apie 
Giacometti negalima sakyti, kad 
jis nemokėtų dirbti klasiškai. Ne. 
Toje parodoje buvo labai geras 
akademiškai-impresionistiškai ta
pytas spalvingas autoportretas iš 
1921 m. Jei visą gyvenimą jis bū
tų taip dirbęs, būtų padaręs gerų 
darbų, bet nebūtų iškilęs į augš
tumas, o pasilikęs Cezanno šešė
lyje. Nors jis yra modernus ir 
originalus, bet, kaip išauklėtas 
žmogus, turi teisingas pažiūras į 
meną ir yra pareiškęs, kad šian
dien menas yra paverstas

’ absurdo išraiška,
kurios šiais laikais yra perdaug, 
o meno labai mažai... Taip ne
būtų, jeigu paskui tuos pramušt
galvius nebėgtų spauda juos kel
dama iš tamsumos į šviesą, jei 
augščiau stovintieji žmonės turė
tų daugiau supratimo bei atsako
mybės ir neįleistų jų į viešus me
no muzėjus. Šias klaidas daryti 
paskatino praeities klaidos, kai 
originalesni gabūs žmonės ilgai 
nebuvo pripažįstami menininkais 
ir viešai nerodomi. Taigi, persi
mesta į kitą kraštutinumą ir ki
tas klaidas. Dar yra svarbi trau
kos savybė į šį absurdą — tai 
lengvas, laisvas ir visiems įmano
mas užsiėmimas, kuris kelia nuo
taiką bei sudaro įspūdį, lyg užim
tume! tvirtovę, nes darai iš nebū
to — būtą.

Gi kai vaizduoji ką nors, siek
damas perduoti gamtą, pasijunti 
lyg slegiamas baimės, nepasitikė
jimo, stabdomas atsargumo jaus
mų; nesijauti laisvas valdovas, 
galįs daryti ką norįs, bet turi 
jaustis lyg klusnus įsakytojo tar
nas, kuris klausia save — kaip 
pavyks? Šiuo keliu ėjo ir tebeina 
lietuviai skulptoriai Lietuvoje.

Šie laikai priklauso drąsie
siems ir veikliesiems, o ne ramiai 
galvojantiems, nors ir talentin
giems asmenims, šiais laikais to
je srityje savo laimę gali bandy
ti kiekvienas. Daugumas tai daro 
ir su pasigėrėjimu pabrėžia esą 
savamoksliai, nes tai laikoma ge
nialumu. Panašiems dalykams 
gaminti juk ir negali būti jokios 
mokyklos. Jei kas drįsta pakriti
kuoti minėtosios rūšies žmonių 
sugebėjimus ir suabejoja jų pajė
gumu pavaizduoti žmogų, tai jie

mokytųjų tarpe
susiranda užtarėjų, kurie šoka 
jų ginti ir sakyti, esą modernia
jam menui nereikia žmogaus. 
Tai lyg ir reiškia: darykite kerėp
las ir taškykite dažus ir būkite 
ramūs, nes esate saugūs už mūsų 
pečių. Vargšai, jie pamiršo, tik
riausiai niekada nepastebėjo ir 
nežinojo, kad visais laikais deko
ratyviniam menui nereikėjo ne 
tik žmogaus, bet nei jokio kito 
gyvūno ar net augalo. Todėl jis 
ir vadinamas dekoratyviniu, o ne 
vaizduojamuoju menu, nes nieko 
ne vaizdavo, nevaizduoja ir ne
vaizduos. Jam užteko ir užteks 
tik kabliukų, brūkšniukų ir kito
kiu galiuku. Aš seniai sakiau ir 
nūnai tvirtinu, kad abstraktusis 
menas nepakeitė vaizduojamojo 
meno esmės, kad jis nėra nauja 
meno šaka, kad jis yra tik pato
bulinto, paįvairinto, kartais gi 
sujaukto ir sumaivyto amžinojo 
dekoratyvinio meno tęsinys. Da
bar kiekvienas gali drąsiai šiai 
minčiai patikėti, nes ir Paryžiaus 
garsieji abstraktininkai sako: 
abstraktas egzistuoja nuo amžių 
ir jo išpopuliarinimas nėra joks 
išradimas. Jo gyvavimui ir augi
mui reikalinga tik nauja techni
ka ir nauja medžiaga. Gi didžia
jam ar vaizduojamajam menui 
reikia ne tik žmogaus, bet 

didelės dvasios žmogaus.
Be didelės dvasios žmogaus ne
bus nei didelio meno. Bedvasių 
žmogelių vaizdavimas mažai ką 
tesako; menui reikia ne tik žmo
gaus veido, bet ir jo dvasios. Vy
raujanti šių laikų neigiamoji 
dvasia veda prie proto pasidavi
mo sugestijai bei reklamai ir prie 
absurdų; ji gadina ar jau apgadi
no ir kaikuriuos talentingus ir 
jau tolokai į meno pasaulį Įkėlu
sius koja asmenis. Jos auka yra 
austras Fritz Wotruba, kuris bu
vo žinomas savo granitinėmis, 
egiptietiškai ramiomis ir didingo
mis, lyg pastatai, lyg katedros, 
kampuotomis figūromis. Dabar 
gi iš tos augštumos šių laikų 

neigiamos dvasios 
jis tapo nuvestas į bevardę mi
nią, kurioje pasirodė su tokiu 
pat bevardžiu abstraktu tarp ke
leto kitų tipų prieš Austrijos pa
viljoną Niujorko parodoje.

Panašiu keliu pradėjo eiti ne 
vien tik britų, bet ir pasaulio me
ne žinomas asmuo

Henry Moore.
Šis žmogus, didžiai išsiprusinęs 
ir nuoširdžiai studijavęs žymųjį 
praeities palikimą, susidarė savo 
stilių ir į jį įtalpino savąjį žmo
gų. Jo darbai kategoriškai prie
šingi Rodino darbams. Jis, kurda
mas žmonių didingumo ir ramy
bės vaizdą, juos nuasmenina, de
formuoja, stebi formų ir tuštumų 
ritmą, todėl figūrose daro skyles 
ten, kur jam atrado jos reikalin
gos, ir iškelia kaikur gumbus, 
kad išorinė linija įgytų daugiau 
jėgos savo bangavimu, tai monu
mentalus, architektūrinis skulp
torius. Jis toks savo dideliuose ir 
mažo formato darbuose bei pieši
niuose. Būnant Anglijoje teko 
matyti jo darbų apžvalginę paro-
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dą. Atmintini yra ir jo piešiniai 
— škicai, kur vaizduojami žmo
nės, lyg mumijos begulį požemi
nių traukinių tuneliuose. Čia vis
kas taip paprasta savo forma ir 
taip nepaprasta savo nuotaika. 
Skirtumas tarp Moore ir Rodino 
piešinių irgi didžiausias. Žiūrėda
mas į Rodino piešinių jautriai ir 
lengvai nubrėžtas linijas pagalvo
ji: ot, senis, kaip jis pagauna 
vaizdą; aš taip niekada nepadary
čiau! O žiūrėdamas į Moore gal
voji: taip ir aš padaryčiau, tik ne
atėjo mintis tokiu būdu dirbti.

Moore nesvajoja apie grožį (o 
gal, nes ši sąvoka yra subjekty
vi), bet apie judėjimą, gyvybin
gumą, ekspresiją. Jam forma tu
ri būti tobula, kad būtų verta 
jos dvasios. Dabar pas Moore vi
talizmas sutapatinamas su pirm- 
prade jėga. Todėl jo daromos 
skulptūros yra lyg grumstai ar ki
tos labai paprastos gamtos for
mos. Nutoldamas nuo žmogaus, 
atrodo, jis pradėjo slinkti žemyn 
nuo savo augštumos į dekadentiš- 
kumą.

Menui ne tiek svarbu, kiek 
kieno stilius turi dailumo ar gro
žio — jo vertė glūdi originalume; 
taip pat — ne kiek sukurtas žmo
gaus tipas yra patrauklus, bet 
kiek jis yra savitas, kad iš karto 
galėtum pasakyti: čia yra to, čia 
ano menininko darbas.

Kaip sukūrusį ryškų savitą 
žmogų tenka paminėti italą dai- 
lininką-skulptorių

Alberto Giacometti, 
kurio darbų apžvalginę parodą 
praeitą vasarą teko matyti Niu
jorko moderninio meno muzėju- 
je. Jo žmogus yra nepaprastai 
lieknas ir augštas. Jis nieko ypa
tingo nesako, nieko gilaus neiš
reiškia, bet yra originalus. To 
jam užtenka, o kitiems juo sekti 
nevalia — būtų lyg vagystė, ku
rios negalėtum parodyti. Origina
liai atrodo ir Giacometti tapyba:

Nuotrauka Alg. Kezio, SJ.Tramvajaus belaukiant.

Dail, skulpt. Dagys Tėvo dialogas su sūnumi Medžio skulptūra

Albino Baranausko Karklupėnuose
PR. NAUJOKAITIS

jausmų niuansus ir veda juos per

Keturioliktąją “Draugo” romą- ryškintas. Net ir antraeilių veikė- 
no konkurso premiją laimėjo Al-1 jų. Ką tik Kaune baigusi gimna- 
binas Baranauskas už kūrini ziją Janina, atsidūrusi dėl karo 
“Karklupėnuose”. Tai trečioji au- aplinkybių provincijos mieste kar- 
toriaus knyga. Mūsų knygų pa- tu su ten perkeltais tėvais, išgyve- 
saulyje jis pirmą kartą pasirodė na gilesnius vidaus pasaulio su
su novelių rinkiniu “Sniego pla- krėtimus, kol pagaliau laipsniškai 
tumos” ir laimėjo “Aidų” premi- suartėja su Julium Kalvaičiu ir 
ją. Antroji novelių knyga “Kai- vėl grįžta i pusiausvyrą, i pras- 
vos ir lankos” kritikos ir skaityto- mingą subrendusios mergaitės gy- 
jų buvo taip pat palankiai sutikta, venimą, i darnios šeimos vilti. Ja- 
“Karklupėnuose” A. Baranauskas nina — pakankamai savarankiš- 
jau leidžiasi i platesnės apimties ka, savo veiksmuose natūrali, tie- 
pasakojimą. Galime pritarti ap- si, sveikos moralės ir teisingos gy- 
lanko Įrašui, kad šiame veikale venimo nuojautos, nieku ypatin- 
“Albinas Baranauskas, tiek niu- gu neišsiskirianti iš aplinkumos, 
ansuotos ir auksakališkai išbaig- Julius Kalvaitis — savotiškas ori- 
tos frazės bangavime, tiek subti- 1 ginalas, savyje užsidaręs, indivi- 
lių charakterių portretuose bei dualistas, - nesutampąs su kitais 

. gamtos lyriško alsavimo atodū-. miesto jaunuoliais. Iš karto Jani- 
siuose, yra pasiekęs tobulos savo nai jis pasirodo net atstumiantis, 
kūrybos visų gerųjų ypatybių pu-1 juokingas, nepatrauklus. Bet au- 
siausvyros”. Už tas gerąsias lite- torius moka sumaniai atskleisti 
natūrines ypatybes vertinimo ko- subtiliausius abiejų jaunuolių 
misija ir skyrė premiją. jausmų niuansus ir veda juos per

Knygos turinys nesudėtingas ir eilę įdomių epizodų i visišką su- 
idiliškai šviesus. Jis nukelia mus artėjimą, meilę ir vidaus atsklei- 
i Lietuvą praėjusio karo, vokiečių dimą. Šita subtilių jausmų gama 
okupacijos metu. Veiksmas vyks-' nesudėtingo gyvenimo fone ir šu
tą karo sugriautame provincijos daro knygos turini, 
mieste. Bet karo šmėkla tik iš to- ■ 'T-‘ j----Nei didžiųjų pasaulio sukrėti

mų, kurie vyko jaunuolių idiliš
kos meilės metu, nei modernaus 
gyvenimo problemų, nei buities 
neišsprendžiamų klausimų skaity
tojas čia neras liečiamų. Net nė 
gilesnio epochos fono. Ne vienam 
tai atrodys nemaži romano trūku
mai. Suprantama, kad skaitytojas 
gali daug ko pageidauti, bet rei
kia skaitytis su autoriaus užmo- 

_ jais ir siekiamu tikslu. Autorius 
kai. saikingai balansuodamas lite- turėjo prieš akis idilišką meilės 

istoriją ir ją atskleidė su meist
rišku sugebėjimu. Ir turime pa
brėžti, kad tai yra šviesi ir šilta 
Lietuvos gyvenimo iškarpa, tokia 
artima širdžiai visu gamtiniu pei
zažu ir mielais žmonėmis. A. Ba
ranauskas priklauso tai estetinei 
impresionistinei mūsų literatūros 
tradicijai, kurią I. Šeinius pradė
jo savo “Kupreliu” ir “Vasaros 
vaišėmis”, kurią i augštumas iš
kėlė A. Vaičiulaitis savo beletris
tikoje ir kuri mūsų literatūrai da
vė nenykstamų kūriniu. A. Ba
ranauskas atėjo i mūsų literatūrą 
jau šiapus vandenyno, bet jo neiš
senkamoji versmė pasiliko ten — 
Suvalkijos paupiuose ir kalneliuo
se. Visų jo trijų knygų jėga ir 
spalvos yra atėjusios iš ten. Atė
jusios kartu su stipraus talento 
atsiskleidimu ir literatūrine kul
tūra. Tuo jis ir brangus mums, 
svetimybėse skęstantiems.

Pabaigai noriu išrašyti kelias 
eilutes, iš kurių galima suvokti, 
kuriuo būdu A. Baranauskas vaiz
duoja romano Įvykius ir žmones: 

“Sode jau šnarėjo krūmai nuo sun
kiu, skaudžių lašą, ir viduje taip su
temo, kad Janina turėjo prieiti prie 
pat lango. Laiškas buvo trumpas, vos 
vienas lapelis, ir ji pradžioje pabū
go. tačiau, perbėgusi akimis pirmąsias 
eilutes, parašytas negrakščia, bet la
bai aiškaus braižo rašysena, tuojau su
prato, kad lapukyje yra visas Kalvai
tis. kiek tik jo gali tilpti j popierj. 
Dar daudau — jisai pats, rodos, atsi
stoto šalia, pakaitomis žvilgčiodamas 
i savo raštą ir j ją, nedrąsus, dar ne- 
oasitikis. takiau su senąja draugiška 
švpsena” (149).

Albinas Baranauskas, KARKLU- 
PENUOSE. Išleido Liet Knygos 
Klubas. Chicago 1965 m. Aplanką 
piešė P. Jurkus. 224 psl., kaina 

$2.50.

lo jaučiama gyvenimo netikrumu, 
ateities miglotumu ir medžiagi
niais nepritekliais. Dviejų jau
nuolių vidaus pasaulis rodomas 
toks idiliškai šviesus, kad ir skai
tytojas tuo šviesumu nuteikiamas 
ir patraukiamas tikėti tokio gyve
nimo realumu. Tai dviejų jaunuo
lių — Janinos ir Julijaus — trum
putė meilės istorija. Ją autorius 
atskleidžia subtiliai ir psichologiš- 

ratūrines priemones, taupydamas 
žodi, ryškiais brūkšniais išgauda
mas vaizdo spalvingumą, padėties 
tikrumą.

Charakterių atskleidimas spal
vingas ir Įtikinąs, pakankamai iš-
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C K1ILT1MJE VEIKLOJE
DAIL. DAGIUI gruodžio 16 d. su

ėjo 60 m. amžiaus. Ta proga “Naujie
nų” šeštadienin s priedas įsidėjo jo 
pasikalbėjimą su dail. M. S ii e iki u. Su
kaktuvininkas plačiai išdėstė savo pa
žiūras apie įvairias meno rūšis, ypač 
abstraktųjį meną, ir apie žiūrovus, jo 
mėgėjus ir rinkėjus. J. Dagys pasisakė 
prieš kaikurių liet, dailininkų pareiš
kimą, kad tik abstraktas yra tikras 
menas. M. Šileikis, baigdamas ilgą pa
sikalbėjimą, priduria: “Respektuoda
mas objektyvumą, ūkiu, kad ir kole
ga Dagys sutinka, jog ir abstraktinia
me mene yra šedevrų, kaip ir šlamš
to.”

LIONĖS SUTEMOS naujas poezijos 
rinkinys atiduotas į spaustuvę. Tiki
masi, išeis kitų metų pradžioje, ši po
etės eilių knyga leidžiama Santaros - 
šviesos Federacijos, Alg. Mackaus 
Knygų Leidimo Fondo lėšonrs.

PIANISTAS ANTANAS SMETONA 
dabartiniu metu gyvena Vokietijoje, 
bet buvo atvykęs į JAV ir gruodžio
3 d. koncertavo Bostone, o gruodžio
4 d. įvyko jo rečitalis Cleveland Mu
sic Settlement salėje.

M. K. ČIURLIONIO 90 m. gimimo 
sukakties proga “Draugo” liter, prie
das atspaude M. Dobužinskio atsimi
nimų pluošta, dr. P. Mačiulio verstą 
iš rusų kalbos. Esą Čiurlionis labai 
nemėgęs, kai jį kas prašydavęs paaiš
kinti paveikslų turinį. M. Dobužins- 
k ui jis pasakojęs, jog kartą į klau
simą. kodėl, girdi, “Karalių pasakoj” 
ant ąžuolo šakelių nutapyti miestai, 
jis atsakęs: “O todėl, kad aš taip no
rėjau”. Gi muzikoj, M. Dobužinskio 
teigimu: “Aš visuomet stebėdavausi, 
kaip toks tylus, kuklus Čiurlionis prie 
rojalio visai pasikeisdavo, pasidaryda
vo visai kitoks, skambindavo tokia ne
paprasta jėga, kad rojalis jo rankose 
tiesiog šokinėdavo, alpdavo, ūždavo 
kaip giria”. Pr. Al.

“NLMBLEFOOT THE ANT” (Skruz
dėlytė Greitutė). Parašė Vyt. Tam-u- 
laitis, išversta iš lietuvių kalbos Al
bino Lapės. Manyland Books. Inc. 
New York. (Tai klaidinga informaci
ja; išvertė Albinas Baranauskas ir 
Clark Mills, iliustravoPr. Lapė. Red.). 
Pirmą kartą ji pasirodė 1937 m. lie
tuvių kalba Lietuvoje. Skruzdėlytė 
Greitutė greitai tapo populiari Lietu
voje ir yra laimėjusi Lietuvos Rau
donojo Kryžiaus literatūrinę premi
ją. Perskaitęs ją. naujai išverstą į 
anglų kalbą, skaitytojas supras jos 
pirmykšti pasisekimą. Ją rašydamas 
autorius turėjo panaudoti visą eilę 
spalvingų žolių, augalų, gėlių ir va
balų. Joje mažutė herojė yra drąsi, 
pasiryžusi, niekad nepasimetanti ir 
ve’kianti ne pagal savo ūgį. Ji laimi 
vaikų širdis ir šioje pusėje Atlanto. 
Vyt. Tamulaitis yra gimęs Lietuvoje. 
Jis studijavo teisę Kauno universite
te ir domėjosi literatūra. Vėliau buvo 
pašauktas į Lietuvos kariuomenę. Jis 
atvyko į Kanadą 1948 m. ir gyvena 
Toronte (102 Quebec St., Toronto 9) 
su savo žmona ir dviem vaikais”. 
Taip rašo Kanados informacinė agen
tūra. aptarnaujanti tautinių grupių 
spaudą.

OKUPUOTOJ LIETUVOJ
LIETUVOS AVIAMODELIZMO 30 

m. sukakties proga Vilniaus televizija

Medkirtis Jonas Mockus - menininkas

“The Ontario Logger” laikraš
tis 1965 m. spalio men. nr. apra
šo mūsų tautietį Joną Mockų 
straipsnyje “Woodcarver Has 
Patience”. Kartu įdėta drožinė
tojo nuotrauka. Esą jis dirba 
Camp 322, Ignace-Valora ir suge
ba išdrožinėti iš medžio puodu
kus, lėkštes, šaukštus, samčius, 
pelenines ir t.t. šį darbą J. Moc
kus esą atlieka su didžiule kant
rybe, nors toks drožinėjimas yra 
ilgas ir daug kantrybės reikalau
jąs darbas. Labai svarbu kiek
vienam drožiniui parinkti tinka
mą medį, paprastai liemenį, šak
nį ar šakotą beržo gabalą, kuris 
turi reikiamą audinį.

Medis yra drožinėjamas, skan- 
tuojamas, kol pradeda ryškėti 
drožinėtojo norimas pavidalas. 
Tas darbas atliekamas su specia
liai padirbtais peiliais, kalteliais, 
dantytais įrankiais, grąžteliais ir 

pateikė dokumentinę apybraižą “Litu
anica”, supažindindama žiūrovus su 
Dariaus ir Girėno skridimu per Atlan
tą. Medžiagą parūpino Kauno istorinis 
muzėjus, kuriame yra “Lituanicos” 
lekanos ir žuvusiųjų lakūnų skridimo 
planai bei kaikurie jų asmeniniai 
daiktai.

PABALTIJO MOKSLINĖ KONFE
RENCIJA augalų apsaugojimo nuo 
kenkėjų klausimais buvo sušaukta Vil
niuje. Pranešimus padarė lietuviai 
moksl ninkai: prof. A. Minkevičius — 
apie fitopatologijos laimėjimus, dr. S. 
Mastauskis — apie entomologijos ty
rimus, biologijos mokslų kandidatė J 
Montsvilaitė — apie herbicidus ir jų 
naudojimą. Panašias temas gvildeno 
maskvietis prof. M. Gorlenka ir mins- 
kietis dr. S. Maštakovas. Latvijos že
mės ūkio akademijos prof. E. Ozolis 
kėlė mokslinių tyrimo darbų koordina
vimo mintį. Konferencijoje dalyvavo 
Lietuvos, Latvijos, Estijos, Maskvos, 
Ukrainos ir Gudijos mokslininkai.

KIPRAS PETRAUSKAS, įžengęs į 
81-sius amžiaus metus, buvo pagerbtas 
Vilniaus operos ir baleto teatre. Su
kaktuvininką sveikino buvę bendradar
biai, mokiniai, teatrų ir koncertinių 
ansamblių atstovai. Sukakties proga 
išleista seniau atliktų Kipro įdainavi- 
mų plokštelė ir atidaryta speciali jo 
kūrybinio kelio paroda.

VILNĮ AUS KONSERVATORIJOS
DĖSTYTOJAI surengė koncertą, ku
riame buvo atlikti nauji K. Kavecko 
kūriniai — “Daina be žodžių”, poema 
smuikui, ~įesė violenčelei ir vargo
nams, V. raketūro variacijos altui, A. 
Vainiūno koncerto smuikui dvi dalys.
Atlikėjų gretose buvo prof. K. Kavec- 
kas, doc. Azizbekova, doc. A. Kalinaus
kas, doc. J. Fledžinskas, vyr. dėstyto
jas M. Šenderovas, jaunieji dėstytojai 
— A. Vainiūnaitė, A. Radvilaitė, K.
Kanišauskas ir valstybinis styginis
kvartetas.

LIETUVOS BALETO TEATRAS, 
darbą pradėjęs 1925 m. gruodžio 4 d. 
“Kopelijos” spektakliu, atšventė 40 m. 
sukaktį. Pirmoji baletmeisterė buvo O. 
Dubeneckienė, o vėliau jam vadovavo 
rusai baleto šokėjai. Dar yra gyvi keli 
pirmosios premjeros dalyviai — J. Jo 
vaišaitė, B. Kelbauskas, F. Sipaitis ir 
St. Dautartas. St’priau baleto teatras 
pradėjo veikti prieškario metais, kai 
spektaklių pastatymo ėmėsi baletmeis
teris B. Kelbauskas ir kai pilname pa
jėgume buvo šokėjai — M. Juozapai- 
tytė, V. Aukščiūnas. H. Jagminas, P. 
Baravykas ir kt. Pokaryje pagrindinis 
darbo krūvis teko G. Sabaliauskaitei. 
T. Sventickaitei. H. Kunavičiui, H. Ba
niui. A. Žukaitei. Č. Žebrauskui, L. Aš- 
kelovičiūtei. V. Bilidai, A. Tumalevi- 
čiūtei ir kt. 1951 m. debiutavo balet
meisteris V. Grivickas. kuris šiandien 
yra pagrindinis spektaklių paruošėjas. 
Jo pastangomis buvo pastatyti trys 
nauji lietuviški baletai — J. Juzeliū
no “Ant marių kranto”. J. Indros 
“Audronė” ir E. Balsio “Eglė žalčių 
karalienė”. Pastarasis šiandien jau yra 
perkeltas į filmo juostą. Teatro sukak
tis atžymėta specialiu spektakliu, ku
riame buvo atlikta eilė ištraukų ir šo
kių iš paskiru baletų. Programoje da
lyvavo A. Ruzgaitė, H. Banys ir grupė 
jaunųjų baleto solistų.

V. Kst.

t.t. Tokių įrankių Jonas turi per 
200, kuriuos jis pats pasidarė ir 
laiko juos skustuvo aštrumo sto
vyje.

Kada suplanuotas dalykas būna 
užbaigtas, drožinėtojas jį lygina, 
šlifuoja dildėmis ir šiurkščiu po
pieriumi, varnišuoja, kad apsau
gotų nuo gedimo.

Kiek ankstėliau J. Mockus dro
žinėjo tretįjį puoduką kavai, ku
rių visą rinkini — 6 — ir padėk
lą skyrė vienam iš savo draugų. 
Jonas Mockus esą nedrožinėja sa
vo kūrinių pardavimui. Tai gry
nai laisvalaikio darbas, kurį jis 
skiria savo draugams ir artimie
siems.

Jonas Mockus yra lietuvis, gi
męs Lietuvoj; 47 m. amžiaus, ne
vedęs. Kanadoje gyvena nuo 1951 
metų ir darbuojasi miškų pra
monėj. Drožinėjimo meno jis iš
mokęs pats ilgais stovyklos gyve
nimo vakarais. Savo gimtinėj 
Lietuvoj Jonas buvo pramokę? 
pardavinėti medines statulėle; 
skulptūras bei drožinius.

J. Mockus “The Ontario Log 
ger” reporteriui pareiškė, esą 
reikia paskirti apie 30 dienų po 
8 valandas kasdien, norint me
niškai išdrožinėti medinę lėkštę, 
kuri būtų skiauterėta, krump
liuota, išgražintais kampais ir 
kraštais, supintais inicialais ir 
įrašais, žodžiu, kad ji būtu pa
ruošta parodyti žmogui ar išsta
tyti parodai.

Bravo Jonas Mockus, kuris gy
vendamas atskirtas nuo kitu lie
tuvių, nepamiršo, kad jis krikš
tytas Jonu, o ne John, ir pavar
dę pasilikęs tokią, kokią iš tėčio
^avel^ėiA. ir ^rikalb^io
su miškakirčiu laikraščio kores
pondentu. neužmiršdamas pasisa
kyti. kas jis esąs ir iš kur kilęs.

Sėkmės Jonui drožinėti meniš
kus dalykus ilgais žiemos vaka
rais Ignace-Valora medkirčių sto
vykloj. Pr. Alšėnas
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WELLAND, Ont.
N. METŲ SUTIKIMĄ rengia gruo

džio 31 d. apylinkės valdyba kartu 
su Medžiotoju ir Meškeriotojų Klu
bu "Lituanica” St. Michael’s Parish 
Hall. Harriet St., Welland (ukrainie
čių salė. Crowland). Graži, nauja sa
lė. talpinanti 500 žmonių, gera muzi
ka. Pradžia 8 v.v. Bendra vakarienė 
9 v.v. Įėjimas S7 porai, vienam S3.50. 
Valdyba kviečia visus Niagara pus- 
siasalio lietuvius — kanadiečius ir 
amerikiečius šiame N. Metų sutikime 
gausiai dalyvauti. Asmeniniai pakvie
timai nebus siuntinėjami.

BUVO SUNKIAI SUSIRGĘS V. Zi- 
naitis, bet jau grižo iš ligoninės ir 
sveiksta namuose.

JAUNIMO SEKCIJOS Įgaliotiniu 
Wellande sutiko būti ir jaunimo rei
kalus tvarkyti J. A. Viskontas. B.Sc.

KALĖDŲ IR N. METU proga Wel- 
lando apylinkės valdyba sveikina ir 
linki geriausios sėkmės visai P.L. 
Bendruomenei. Ji ypač prisimena bro
lius ir seses lietuvius tėvynėje Lietu
voje ir išblaškytuosius raudonosios 
Rusijos plotuose. Tikėkime, dirbki
me ir nenusivilkime.

Valdyba

SUDBURY, Ont.
TAUTOS FONDUI aukojo: S15 — J. 

Vaičeliūnas; $13: S. Jackus. J. Remei- 
kis: S10: J. Kibickas, V. V., P. Vens-i 
kevičius, J. Žiūkas; S8: A. Braškys, J. 
Mataitis, L. Kulnys. A. Raškevičius,

Norbutas; $5: K. Daunys, J. Jasins- 
kas, A. Juozapavičius, p. Semežys, Alf. 
Semežys, Kun. A. Sabas. P. Petrėnas, 
M. Pranckūnas, P. Kraujalis, K. Ri
mas, K. Tutinas, A. Žilėnas, M. Že
maitis: $4: J. Stankus; $3: F. Albrech
tas. L. Baltutis, I. Bružas, V. Bružas, 
Z. Danilevičius. B. Dūda, P. Gabrėnas, 
V. Grinius, P. Gustas, A. Gatautis, A. 
Indriulaitis, Pet. Jutelis, Pov. Jutelis, 
V. Juška, A. Jasiūnas, V. Kriaučeliū- 
nas, S. Krivickas. A. Kusinskis, S. 
Liaudinskas, Vyt. Lumbis, Vik. Lum- 
bis. P. Mazaitis, J. Paulaitis, K. Pode-

I rys, K. Ramonas. A. Rukšys. A. Staš
kevičius, J. Stapšinskas, V. Stepšys, 
V. Skvereckas, K. Sviežikas, A. Stra- 
kauskas, K. Sereiva, J. Valančius, A. 
Wilde, K. Žukauskas; $2: B. Augusti
nas, J. Cibulskis, V. Daveikis. J. Kriau- 
čeliūnas. P. Liutkus. J. Martišius, A. 
B •"•’•“’-kas. A. Milčius, A. Naudžiū
nas, J. Petrėnas. P. Griškonis, A. Sa
kalauskas, V. Skripkus, S. Tolvaišą. $1: 
V. Butauskas, J. Blužas, P. Gurklys, 
K. Jonikas, L. Kasperiūnas, A. Lapie- 
nius, Kęst. Poderys, Iz. Ragauskas, P. 
Rūkas, M. Striška. Iš viso $339.

TF ir savo vardu nuoširdžiai dėko
ju P. Venskevičiui už darbą ir visiems 
už aukas Tėvynės vadavimo reika
lams.

V. Vaidotas
TF Atstovybės Kanadoje pirm.

Hamiltono Aušros Vartų parapijos choras su savo chorvedžiu

St. Catharines, Ont.
NAUJA BENDRUOMENES VAL

DYBA. — Į valdybą išrinkti ir parei
gomis pasiskirstė: J. Alonderis — pir
mininkas, A. Švažas — vicepirm.. St. 
Kukta — ižd. J. Sarapnickas — sekr., 
P. Dauginas — narys. Kandidatu liko 
V. Alonderis. Revizijos k-jon aklamaci- 
niu būdu išrinkti: J. Girevičius, J. 
Statkus ir P. Polgrimas. V-bos adre
sas: J. Alonderis, 39 Thomas St., St 
Catharines, Ont. Susirinkimas buvo 
negausus ir buvo sunkumų sudarant 
B-nės v-bą. Kai iškilo krizė, A. Švažas
sutiko kandidatuoti antram terminui Kavolėlis. Čia tik pradžia. KLF atsto- 
ir kvietė kitus buvusius v-bos narius vas J. Alonderis yra numatęs aplan- 
sutikti būti renkamais. Iš buvusios v- kyti daugiau lietuvių ir tikisi pasiekti 
bos sutikus kandidatuoti antram ter- gerų rezultatų. Sėkmės naujajai B-nės 
minui A. Švažui, J. Alonderiui ir St. v-bai. Korsp.

Kuktai, vėl buvo sudaryta B-nės val
dyba 1966 m.

St. Catharines apylinkė yra viena iš 
mažųjų, bet pasišventusių veiklių lie
tuvių dėka B-nės veikla yra gana gy
va. Per eilę metų solidarumo įnašus 
sumoka 90%, o šiais metais sumokėjo 
94%. B-nės v-bos nariai lanko tautie
čius ir sėkmingai surenka įnašus.

St. cathariniečiai daro pažanga rem
dami Kanados Lietuvių Fondą; B-nės 
apylinkė turi savo įnašus papildžiusi 
iki $300, J. Alonderis įnešė $100, J. Gi- 
revičius $300. Turimomis žiniomis, po 
$100 pasižadėjo įnešti A. Švažas ir J.

sol. V. Verikaičiu

OTTAWA, Ont.
DAIL. A. TAMOŠAIČIO PARODA.
Vasario 10-19 d. Otavos Little The

ater patalpose įvyks dail. A. Tamošai- 
č o kūrinių paroda. Otavos visuomenė, 
lankanti teatro vaidinimus, turės pro
gą pamatyti ir pasigėrėti lietuvio dai
lininko darbais.

DAIL. ANTANAS TAMOŠAITIS 
vieną iš savo vėlesniųjų kūrinių, aliej. 
paveikslą, yra padovanojęs Otavos 
Lietuvių B-nei, kad ji loterijos ar kitu 
kuriuo būdu parduotų ir pajamas pa
skirtų Lietuvių Fondui, ka:p B-nės 
įnašą. B-nės v-ba dail. A. Tomošai- 
čiui yra didžiai dėkinga. Jei tik bus 
suskubta, laimingasis traukimas įvyks 
sut:nkant N. Metus.

VERONIKA IR DR. V. KUBILIAI 
švAnt nių sveikinimų vietoje per vie
tos įgaliotinį paskyrė Lietuvių Fondui 
S10.

KALĖDŲ EGLUTE buvo suruošta 
gruoozio 12 d., sekmadienį. Dalyvių 
būta palyginti gana daug; atrodė tar
si visa vietos lietuviškoji B-nė yra at
jaunėjusi. Vaikučių buvo arti pusė vi
sų dalyvių..

Tai yra dar vienas įrodymas, kad jei 
su jais ir dėl jų dirbama, gaunami 
rupiausi rezultatai.

Už didžias pastangas šioje veikloje

B-nės vadovybė dėkinga ypač p.p. Da
niams, Ramūnienei, Balsams, Ra- 
džiams, Vilčinskams, Mitalams ir vi
siems tiems, kurie prisidėjo.

Po apyl. v-bos pirm, atidaromojo 
žodžio programoje matėme dviejų pa
veikslų vaizdelį “Kristaus gimimas”. 
Dainos mėgėjų būrelis, vad. V. Ra- 
džiaus, pagiedojo kelias kalėdines 
giesmes. Jaunosios balerinos — Ir. 
Danytė ir T. Ramūnaitė pašoko solo 
ir vieną bendrą šokį. Jaunieji dekla
matoriai pabėrė gražių eilėraščių. Pro
gramoje dalyvavo: Ir. ir M. Danytės. 
M„ J., ir D. Leveriai, P. Mitalas, A. ir 
P. Plečkaičiai, R. Pavilonis, T. Ramū
naitė, R. Vilčinskas ir svečiai G. Va- 
liuškaitė ir Palilionis.

Pabaigoje įvažiavo į salę Kalėdų se
nelis (Radžius) su didžiule dėže do
vanų, kuriomis apdalino visus vaiku
čius. o jų būta arti 30. Sueiga užbaig
ta suneštinėmis vaišėmis. Malonu pa
žymėti, kad į šią vaikučių šventę buvo 
atsilankę p. PalUioniai iš Kingstono. 
kurių jauniausias sūnus paįvairino 
programą, gražiai pagrodamas tris ka
lėdines melodijas, o taip pat p. Va 
liuŠkiai net iš JAV. kurių dukrytė Ga
ja gražiai padeklamavo.

A. Paškevičius

VANCOUVER, R.C
A. a. JURGIS DIEČKUS mirė gruo 

džio 3 d., aprūpintas sakramentais; pa
laidotas iš St. Patriko katalikų bažny
čios Burnaby kapinėse gruodžio 8 d. 
Mirė vėžio liga vos pasirgęs sunkiau 
apie porą savaičių senelių prieglaudo
je. Laidotuvėse dalyvavo nemažas 
skaičius lietuvių, daugiausia senesnių 
ateivių. Jis buvo viengungis ir paliko 
'nemažą sumą pinigų, kuriuos testa-

valdyba. S“lė buvo išnuomota pas ru
sus, kur \isada būna tos eglutės, t. y. 
43 Avenue prie Main gatvės.

BUS RENKAMA NAUJA VALDY
BA. Vankuverio apyl. v-ba, susirinku
si posėdžio pas valdybos vicepirminin
ką gruodžio 5 d., be kitų klausimų, nu
tarė šaukti visuotinį susirinkimą nau
jai valdybai rinkti 1966 m. sausio 9 
d.. 2 v. p. p. prancūzų katalikų mo-

a iv Aliutei ouiua - - -

mentu palikęs tarp kelių vietinių lie- tykioje, kampas Heather gatvės ir 
tuvių, savo 3 seserų ir 2 brolių, kurie Avė, kur susirenka lietuvių vaiku- 
yra Lietuvoje. Jis buvo kilęs iš Anykš- ^iai sekmadieniais į lietuvių pamokas.
čių apylinkės. Mirė sulaukęs 68 m. am
žiaus. Nebuvo “raudonas” ir sieloda
vosi dėl savo tėvynės laisvės ir parem
davo Tautos Fondą aukomis. Vankuve
rio L. B. apylinkės valdyba savo ir vi
sų lietuvių vardu labai apgailestauja 
jo netekimą ir reiškia giliausią užuo
jautą jo pasilikusioms sesutėms ir bro
liams pavergtoje tėvynėje.

KALEDU EGLUTE buvo surengta 
gruodžio 19 d. Buvo vaidinimas, gau
tas iš Toronto seselių, eilėraščiai, gies
mės, muzikos ir šokių pasirodymai. 
Programos paruošimui vadovavo p. 
Gumbelienė ir p. Šmitienė. Visi, tiek 
vaikai, tiek ir tėvai bei kiti lietuviai, 
su malonumu laukė tokio pirmo, pla
tesnio masto vaikučių pasirodymo. Po

Visus prašome būtinai dalyvauti, ypač 
jaunesniąją kartą, nes 1966 m. yra pa
skelbti jaunimo metais ir todėl tegul 
naują valdybą sudarys jaunimas, kaip 
to nori krašto v-ba.

LIETUVIU KULTŪROS DRAUGI
JA rengia spaudai naują ir platų biu
letenį, kuris buvo pradėtas F. Valio 
ir vėliau laikinai sustabdytas. Biulete
nio vardas paliktas tas pats ”B. C. 
Lietuvis” ir jis bus mėnesinis. Reda
guoja ir leidžia Kultūros Draugijos re
dakcinis kolektyvas. Biuletenio admi
nistratorius — inž. K. Vanagas. Be to, 
ta pati dr-ja turi įsigijusi V. Alanto 
dramos veikalą ir po N. Metų bandys 
ruoštis kokiam nors draminiam pasta
tymui. Visi, kurie yra suinteresuoti 
vaidyba ir daina, prašomi maloniai

Delhi, Tillsonburg
NAUJI PAREIGŪNAI. Į apylinkės

valdybą sekantiems metams išrinkti:
Bronius Povilaitis — pirmininku, Ka
rolis Lukošius — vicepirm. kultū
ros reikalams, Gediminas Rugienis — 
iždininku, Stasys Augustine — paren
gimų reikalams ir Martynas Račys — ,. ------- . -----------„------------- T__
sekretorium. Valdyba pirmame savo rint eglutės šviesoms, įvyko bendros toriui p. Vanagui ir prisidėti prie ko- 
posėdyje, kuriame taip pat dalyvavo va’šės- šias gražias vaikučių iškilmes kio nors veikalo pastaymo Vankuve- 
:r buv. v-bos pirm. P. Augaitis, nuta- Skobojo ir finansavo L. B. apylinkės rio lietuviams. Kor.

k““j***v. * v vaiuyoa ir uaina, prašomi maloniai
Kalėdų senelio dovanų išdalinimo, žė-! pranešti apie tai K. D-jos administra-

rė atkreipti daugiau dėmesio į pilnesnį 
solidarumo įnašo išrinkimą, į jau
nimo organizavimą, į knygynėlio papil
dymą, kurį rūpestingai tvarko agr. VI.

Sault S. Marie, Ont.
PASKAITA BE PASKAITININKO, buvo išmesti ant kelio abu — inž. D.

Miceika, ir suruošti kartu su kitomis' Lapkričio 20 d. apylinkės valdybos pa- Bielskus ir jo sūnus. Inž. D. Bielskui
apylinkės lietuvių organizacijomis Va- 

j sarto 16 d. paminėjimą. Br. P.

MUMS REIKALINGA JUSy PAGALBA!
Tai mūsų kreipimasis į kiekvienų metropolinio Toronto pilietį. Mums reikalinga JŪ

SŲ pagalba išvengti nelaimingiems atsitikimams ir apsaugoti gyvybėms gruodžio mėne
sį. Šį mėnesį mūsų mieste vyksta tirščiausias judėjimas trumpiausiomis dienomis.

Parodykite gėrę saugumo pavyzdį ir paskatinkite kitus tai daryti.

• Važiuokite ir vaikščiokite su dideliu
atsargumu.
Kai vairuojate, dalinkitės keliu.
Mandagumas išgelbsti gyvybes.

Kai vaikščiojote, palaukite iki pasirodys 
žalios šviesos
Naktį dėvėkite baltų drabužį arba 
laikykite kq nors balto rankoje. 
Apsipirkite dienos metu.

Metropolinė Piliečių Saugumo Taryba

stangomis buvo suruoštas kariuomenės sulaužytos abi rankos ir gana smar- 
šventės minėjimas, į kurį atsilankė ne- jęjįį stiklų apipjaustyta galva. Sūnus 
mažas tautiečių skaičius. Jau antrą Mindaugas buvo daug laimingesnis:
karta šiais metais vietoj paskaitininko 
turėjome tai dienai specialiai pritai
kytą magnetofoninę juostelę, kurią, 
apylinkės valdybai paprašius, paruošė 
buvęs KLB pirm. dr. P. Lukoševičius. 
Ją įkalbėjo St. Kęsgailą. Sį kartą, ma
no nuomone, juostelė buvo žymiai ge
resnė. Kalba aiški, suprantama, daug 
ilgesnė, ka;p pirmą kartą, ne tiek daug 
muzikos (kažin ar jos iš viso reikėtų).

Tautiečiai parodė didelį susidomėji
mą šia paskaita. Apylinkės valdyba 
nuoširdžiai dėkoja dr. P. Lukoševičiui 
ir St. Kęsgailai už juostelės paruoši
mus ir Z. Girdvainiui už tos juostelės 
perdavimą savo magnetofonu mūsų 
tautiečiams,

AUTOMOBILIO NELAIME. Lapkri
čio 25 d , Amerikos Padėkos dienos Sendžikas, K. Sližys, 
savaitgalyje, vykdamas iš Čikagos į 
Sault-Ste-Marie atlankyti savo giminių 
inž. Donatas Bielskus su sūnumi Min
daugu buvo sunkiai sužeistas.

Neatsargus kito automobilio vairuo
tojas. persimetęs į antrą pusę kelio.

buvo smarkiai sutrenktas ir gerokai 
apibraižytas. Abu automobiliai nurašy
ti į nuostolius.

TAUTOS FONDUI RINKLIAVA. 
Nuolatinis kolonijos TF atstovas P. 
Gasperas surinko $116. Aukojo po $ 
10: St. Druskis ir Viktoras Staškūnas; 
$6: Vyt. Skaržinskas; po $5: H. Mati- 
jošaitis, J. Skardis, A. Skardžius; po $ 
3: N. Aukštikalnis, P. Gasperas, Z. 
Girdvainis, J. Kvosčiauskas, V. Vainu- 
tis; po $2: A. Balčiūnas. J. Duoba, A. 
Gustainis, I. GirdzeviČius, V. Goldbęr- 
gas, S. Grigelaitis, I. Genys, B. Ka
minskas, M. Kengrys, V. Liudavičius,
A. Motuzas. J. Meškys, J. Malskis, J. 
Okmanas, P. Umbrasas, V. Poškus, M. 
Pareigis, J. Puteikis. P. Puteiks. J.

A. Rutkauskas,
B. Švilpa. A. Vanagas, V. žurauskas, 
A. žemaitis; aštuoni asmenys — po $1. 
Visi pinigai jau pasiųsti TF atstovybei 
Kanadoje.

APYLINKES VALDYBAI papra
šius, Jadvyga Staškūnienė sutiko pa- 

smogė į priešais atvažiuojantį inž. D.: būti atstove Saule-Ste-Marie apylinkės 
Bielskaus automobilį. Smūgis buvo jaunimo reikalams. Jos adresas 33 
toks stiprus, kad per priekinį langą Knox Ave. Sault-Ste-Marie, Ont V. S.
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s krašte, kur nė

Atlantic restoranas

1330 Dundas Street W., Toronto, Ont.

Sveikiname visus lietuvius su Šv. Kalėdomis ir

ir Naujaisiais Metais

DRAUDIMO ĮSTAIGA

Namų tel. RO 6-7132

Ed. Ko n d ratas
Vyriškų ir moteriškų drabužių siuvėjas

LAWRENCE G. ODETTE

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

6 OSSINGTON AVĖ. 
LE 2 - 2259

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

1113 Dundas St. W., Toronto (prie Liet. Namų)
Telefonai: LE 3-5454 ir LE 4-6643

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

ASTRA MEAT MARKET
2246 BLOOR ST. W. TEL. RO 3-1093 

Sveikina visus savo klijentus Kalėdų švenčių 
proga ir linki laimingų Naujų Metų.

Sav. Z. TOMCZAK

1129 Dundas Street West (Lietuvių Namai) 

Telefonas LE 2-8723, Toronto

BALTICA
Clean, and Laundry 

%6 Dundas St.W. LE 1-5688

CLEAN-RITE
1265 King St W.

Savininkai V. K. BLOCKIAI

Įstg. tel. RO 9-4612

Parkside Meat Market
Sav. Irena ir Edvardas Punkriai

335 Roncesvalles Avenue Tel. LE 5-1258

Daug džiaugsmo Šv. Kalėdų sulaukus ir laimin
gų ateinančių metų mieliems klijentams, bend
radarbiams ir visiems Toronto lietuviams linki

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

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

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

1190 Queen St. W., Toronto 3, Ont. 
Tel. LE 2-1296

555 Bloor St. W., Toronto. Tel. LE 2-0256

JAVA restorano savininkai 
U. ir J. Bleizgiai 

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

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

SPARTON
Clean, and Laundry

1232 King St. W. LE 2-8715

1134 St. W., Toronto Tel. LE 4-8431

Mieliems klijentams, bičiuliams ir pažįstamiems 
linkiu džiaugsmingų Kalėdų švenčių ir laimingų 
Naujųjų Metų

JULIUS MILIUKAS
MONTROSE BUTCHER & GROCERY

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

4

53 Visam 
lyje vi 

š? Kalėdos. 
© pirmiausiai 
Sį siuose krašt 

šalis Kalėdas š 
nors pagridinia 

SAVININKAI

S. J. Valatkos

sena katalikiška 
taus gimimas čia iti 
linksmai švenčiama 
niuose krašto miestuo 
teliuose, tiek ir kukliu 
kaimeliuose ar bažn 

$5 Štai vienas kitas apie šio 
ir lietuviams visai mažai 
tarno krašto kalėdinius p 

5g ir pačių Kalėdų šventim 
gg Pirmiausiai ispanų lite 

tautosakoje ir dailėje nuo 
H mųjų krikščionybės amžių 

me nepaprastai daug, 
Ž5 giesmių, maldų, pasako 
$$ raščių apie Kūdikį, J 
& Šventą Juozapą, Tris 
.& Betlėjų, Jeruzalę, Palestin 
ig žmonijos karalių, žiaurųjį 
58 nekaltuosius kūdikius, 
Q Egiptan ir daug kitų dalykų.

Ispanų Kūčios
Kūčių, Kalėdų ir Trijų Karalių 

sg tradicija ispanuose tiek sena, kad 
ir pati krikščionybė. Ispanijoje 
Kūčios, lygiai kaip ir pas mus 

58 Lietuvoje, yra pati įdomiausia 
§ šventinė dalis. Kūčių vakarienė 
$5 gan skani ir sudėtinga: beveik vi- 
$5 soj Ispanijoj šios vakarienės pa- 

grindinis valgis yra keptas kala- 
sg kutas, turonas arba riešutų pyra- 
įS gas, vynuogės ir kiti vaisiai, ku- 
Q rių tiek daug ispanų žemėje, kad 

jų niekam ir niekur netrūksta.

Lietuvių 
Kredito Kooperatyvas 

"Parama"

ginusia geria konjaką, kelių de
šimčių metų skanų ir brangų vy
ną, anisą, o moterys — specialų 
obuolių vyną, čia vadinamą “sid
rą”. Kūčių naktĮ, ir ypač per va
karienę, vaikai ir jaunimas choru 
ir paskirai pradeda giedoti kalė
dines giesmes ir dainuoti šventi
nes dainas. Tuo linksmu ir šven-

Mielus lietuvius, mūsų draugus ir gausius kli
jentus Kalėdų švenčių ir Naujų Metų proga 
nuoširdžiai sveikiname

PARKDALE FISH
Sav. H. ABE . . . Estų žuvų krautuvė

WALTER GORDON
M.P. Davenport

1177 BLOOR STREET WEST

Sveikiname visus lietuvius šv. Kalėdų ir Nau
jųjų Metų proga

Turner and Porter Ltd 
Funeral Home

Service Station
Sav. V. DOBILAS

436 Roncesvalles Avenue, Toronto 1498 DUNDAS. ST. WEST, TORONTO
Telefonas LE 2-5965

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

SUPERTEST

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

European Meat & Delicatessen

KUN.

tu metu išgirsi kaimų ir mi 
bei miestelių gatvėse dau 
vimo ir triukšmo, o bažny 
Bernelių Mišių, kuri 

eik visur, išsk 
kaimų bažn 

olynus, kur nėr 

blausiai iau 
akartėlė

ių ir 
ri 
šar 
tiki 

imą, i 
akart 
ose, 
toriau 

u duru 
pamatysi 
nę pr 
ams nu

Įrengiama 
ose ir privačiuosė 

ač vaikai visus met 
vo negausius centus, k 
už ką Kalėdoms atėjus pirkt 
tulėles (figuritas), vaizduojančias 
Kristaus gimimą, angelus, Kalėdų 
naktį, Dievo Motiną Mergelę Ma
riją, šv. Juozapą, Kūdikėlio, Jo 
žemiškų tėvų bėgimą Egiptan ir 
panašiai. Prakartėlės aplinka: gy
vuliai, tvartelis, medžiai, laukai, 
upeliai, lankos, namai ir žmonių 
veidai, aišku, yra Palestinos sti
liaus ir spalvos. Ispanų literatū
roje nuo pat pirmųjų šimtmečių 
yra nepaprastai daug tautosakos 
apie Kristų Gelbėtoią, Prakartė- 
lę. Gimimą, Mariją, Juozapą, Bet- 
lėjų ir Palestiną.

Vienintelė Katalikų Bendrijos 
daktarė ir žymioji ispanų šventoji 
bei karmelitų ordino atkūrėja 
šventoji Teresė iš Avilos (gimusi 
1582 m.), atvedusi Tris Karalius 
iki pat gimusio Išganytojo gimi
mo vietos, gieda žvaigždei: 
žvaigždei priartėjus, su karaliais 

tebėga mano kaimenė... 
Bėkim visi kartu atpažinti Gelbėtojo, 
Pranašystės jau išsipildė ir mūsų 

ŠVENČIUv

SVEIKINIMAI

MŪSŲ

DRAUGAMS -

LIETUVIAMS

Telefonas LE 2-2552

Nuoširdžiausius sveikinimus
siunčia

lietuviu kilmės kanadiečiams

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

ė nušvito, 
o kaimenė...

ovanas, 
degančiu ilgesiu...

pergyvenimai
b šimtmečio ispanų po- 

in duosnūs savo kūryba pa- 
io Gimusiam Karaliui. Jų tar- 
yra Katalonijos poetas Ed

vardas Marquina, Edvardas del 
Castillo, Luis de Rosales ir An
gel Raimundo de la Sierra.

Nuo amžių turtinga ispanų tau- 
aka ir literatūra taip vadina- 

“villancicos” arba liaudies 
tinėmis dainomis Gimusiam 
ui. Tai lyriniai karštos ispa- 

taliko širdies išsiveržimai 
o ir nedidelių chorų gies- 

ėdų ir Didžiosios Savai- 
omis nedviprasmiškai ga- 
elgti psichologinį didį is- 

^tikinčiojo pasireiškimą ir 
enimą. Ispaniškųjų kaimų 

ės, kaip ir Lietuvoje, yra pa- 
esni negu miestuose. Komu- 

siautėjimo laikais 1934-39 
. kaimo kaip ir nepalietė mark

sistinė banga nei bedieviškas ma
terializmas. Visi ispanai, bet ypač 
kaimiečiai, jų kratėsi kaip maro 
ir net ginklu pasipriešino. Mies
tuose originalų ispano būdą šiek 
tiek pakeitė nauja aplinka, dažni 
ir gausūs susidūrimai su užsienio 
turistais ir natūralus gyvenimo 
aplinkybių keitimasis. Kiek kartų 
pats girdėjau amerikiečius sa
kant: “Ispanų kaimai dar atsilikę 
šimtu metų”. Taip, ispanų kai
miečių kieta moralė, gilus religin
gumas, sveiki papročiai nelabai 
kur kitur galima užtikti. Kalėdos, 
ačiū Dievui, yra giliai įsmigusios 
šio tikinčio krašto širdin ir prak- 
tiškan gyvenimam Tiesa, Ispani
joje Kalėdos beveik kasmet be 
sniego, bet poetiškumo, mistikos 
ir švelnumo čia netrūksta nei se
niems, nei jauniems. Veržli ispa
no, ypač jaunuolio, siela pripildo 
aplinką jaukumu, gaivumu, šilu
ma ir jaunatvišku linksmumu.

M.P.P. Dovercourt 
Ontario provincijos 

liberalų partijos vadas

Lietuvių spaustuvė 
TIME PRESS

Savo mieluosius klijentus ir draugus šv. Kalėdų 
ir Naujųjų 1966 Metų proga sveikinu linkė
damas sėkmės

Jonas V. Margis, Phm.B
"MARGIS DRUGS"

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

Linksmų švenčių ir laimingų Naujų Metų 
lietuviams linki

RYAN E. ODETTE

Katalikų Laidotuvių Namai 
Moderniai įrengti. Ventiliacija.

Sav. Albina ir Justas Krasauskai
2395 Bloor St. W., Toronto 9

2899 Bloor St. W. Tel. 233-9783

JOE BARBER SHOP - kirpykla
Sav. J. Budrevičius

RO 9-6237

SVEIKINU VISUS SAVO BIČIULIUS, KLIENTUS 
BEI VISĄ LIETUVIŲ BENDRUOMENĘ 

IR NUOŠIRDŽIAI LINKIU JAUKIŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ 
IR LAIMINGIAUSIŲ NAUJŲ METŲ

GEORGE BEN, B.A., M.P.P
Bracondale apylinkės atstovas
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VISUS PARAPIJIEČIUS, 

PRISIKĖLIMO BAŽNYČIOS IR VIENUOLYNO 

GERADARIUS BEI RĖMĖJUS IR 

VISUS KOLONIJOS LIETUVIUS

NAUJAIS METAIS

SVEIKINA

Ffl * •levai
Pranciškonai

SU
ŠV. KALĖDOMIS IR

Kur eina Prancūzijos demokratija?
Atkelta iš 2*ro psl. 

ar kandidatuos pats De Gaulle, ar 
pasiūlys kurį savo įpėdinį ir para
gins klausytojus už jį balsuoti. 
Kalba buvo užregistruota Elizė-

tumo. Su įregistruotos kalbos 
kaspinais užantspauduotas dėžes 
patikimi palydovai buvo įpareigo
ti atidaryti televizijų stotyse tik 
įsakytą valandą. Niekas nepriva
lėjo žinoti kalbos turinio, kol ne
prabils pats orakulas. Per infor
macijos ministerį jis davė supras
ti vyriausybės nariams, kad ir 
jie, kaip ir paprasti eiliniai pilie
čiai, paskirtą valandą turi sėdėti 
prie radijo ar televizijos, nes ir 
jie, kaip anie, sudaro “tautos da-

kaip rojų, jei jam mandatas bus 
pratęstas, arba kaip visišką vals
tybės bankrotą, jei “laisvai ir ma
siškai” jis nebus atnaujintas. Rin
kikai stovėjo- prieš dilemą: jei 
rojus, tai kuriam dar laikui? O 
jei be jo pragaras vistiek neišven
giamas, ar verta terminą atidė
lioti? Ar netiksliau mėginti jo iš
vengti be De Gaulle?

Pozicijos taktika
Ir staiga, De Gąulle kandidatu

siu dėmesį per mitingus, bet ypač 
sužadino didžiausią susidomėji
mą televizijoj. Ir įvyko keistas 
dalykas: opozicijos vadai greitai 
pajuto, suprato ir pastebėjo, kad 
režimui ir pačiam De Gaulle tai
komą kritika ne tik palankiai 
priimama, atidžiai klausoma, bet 
ir kertanti dar skaudesnius smū-

pripažinti, kad jie savo ofenzyvą 
vedė talentingai, pradūrė votis, 
iškėlė viešumon režimo ekonomi-

pasiskelbus, rinkiminis vajus pa- j mus ir socialinius negalavimus, 
gyvėio ir netikėtai tapo plačių atskleidė ilgai slepiamas tiesas.

Šv. Kalėdų ir laimingų Naujų Metų linki

■ Prano Barausko

Draudimo Agentūra

LIETUVIŲ BALDŲ KRAUTUVES

MOHAWK FURNITURE LTD

PARKDALE B-A Service Station
1181 QUEEN ST. WEST

- (prie Gladstone)

Geriausi linkėjimai lietuviams švenčių proga

LAKEVIEW RESTORANAS 
1132 Dundas St. W.z prie Ossington 

PAUL ir TONY

Nuoširdžiausiai sveikinu su šv. Kalėdomis ir

ir Naujais Metais visus klijentus ir

bendradarbius

Raimundas Stasiulis

Geros nuotaikos švenčių metu ir 

viltingų naujų metų 

klijentams, draugams, bei pažįstamiems 

linki "Tauro" siuntinių atstovybė

B. S. PRAKAPAI

Pirkdamas B/A produktus, 
perki geriausius!

De Gaulle valdymui jie priešpa
statė aiškias ir konkrečias tezes. 
Užsienio politikoj, vieton išdi
džių, bet miglotų, neaiškių, kar
tais prieštaraujančių ir dvipras
miškų sibilinių formulių, jie 
priešpastatė aiškią politinę lini-

politinių diskusijų lauku. Netikė- 
lai, nes gaulizmo vadai buvo tik
ri, kad laikui atėjus generolas 
rinkimų išvakarėse keliais saki
niais nušluos visus opozicijos 
plerpalus, galvodami dargi, kad 
Kraštas greičiau bus pasipiktinęs _
negu sukrėstas tokiu “didybės J4 (žinoma, kiekvienas su savais 
įžeidimu”. Mat, 10-15 milijonų niuansais) tiek Europos proble- 
kasdieninių televizijos žiūrovų moms spręsti, tiek santykiams su 
buvo pripratę prie vis tų pačių' sąjungininkais sutvirtinti. Žino- 
veidu, kuriu pokalbiai staigmenų ma> įsibėgėję opozicijos oratoriai 
nekėlė, o kai, aktualijomis prisi- į neapsiėjo ir be nukrypimo į ap
dengiant, buvo pašnekama apie galėtiną demagogiją, viliodami 
politiką, klausytojai girdėdavo neįvykdomais pažadais. Bet tai 
vis tą patį “tvirtos”, ‘pastovios” reiškinys bet kurio rinkimų va- 
valdžios liaupsinimą. Kas savaitę i jaus. Šiaip jau opozicininkai savo 
2-3 kartus vienas ar kitas minis-1 propagandoje elgėsi santūriau už 
teris pasirodydavo ekrane ir savo 
“geras informacijas”, žinoma, 
baigdavo režimo ir jos šefo pa- 
liaupsinimu. Toms savitarpio pa
gyroms sustiprinti laiks nuo lai
ko buvo organizuojamos tariamai 
“laisvos tribūnos” diskusijos, vis 
iš tų pačių režimo garbintojų, 
kurios baigdavosi opozicijos prie
kaištų niekais pavertimu. Visa tai 
monotoniška ir nuobodu, bet 
veiksminga. Vadas manėsi tvirtai 
laikąs savo tautą rankose.

Opozicijos smūgiai
Bet, va, ekrane pasirodo nauji, 

tikrieji opozicijos veidai, kiti 
kandidatai į prezidentus. Jų, be

Trenkė, kaip žaibas
Orakului prabilus kilo susirū

pinimas ir kartu apsivylimas. 
Kaip? “Naujoji Respublika”, nu
stodama savo vado, “staiga su
griūtų”? Tai tik toks yra 7 metų 
pastangų ir neribotos valdžios 
rezultatas? Ir kone visa prancū
zų spauda — vienur džiūgauda
ma, kitur apgailestaudama ar ap- 

> sivylusi — stebėjosi, kaip gene- 
* rolas nesupranta, kad toks teigi- 
3 mas jį pasmerkia. 
| Be abejonės, naujoms instituci-
5 joms įtvirtinti ir politinei mora
lą lei bei įpročiams atnaujinti reikia

laiko, bet opozicija ir viešoji opi- 
& nija kaip tik ir priekaištauja vals- 
g tybės galvai, kad jis tas instituci- 

jas taip gerai pritaikė tik savo 
asmeniui, o dabar išeina, kad jis 

Ęj pats jas pasmerkia pranykti drau- 
$5 ge su juo. Jei anksčiau ar vėliau 

lemta įvykti “dar didesniam sumi- 
Šimui” už tą, kurį Prancūzija yra 

=5 patyrusi, kaltės negalima pri- 
mesti vienai opozicijai, kuri, čia 
pat pridursiu, neišnaudojo tos 
retos progos pati atsinaujinti ir 
politiškai persiorganizuoti.

Rinkikai prieš ir per rinkiminį De Gaulle, buvo dar penki! Jie 
vajų turėjo laiko ir progų pada- atstovauja visoms Prancūzijos pa-

6 ryti 7 metų vienvaldystės balan-1 grindinėms politinėms tendenci- 
są, atskirti tikrovę nuo apgaulės,. joms. F. Mitterand, kuris iškilo Į 
suvokti naudingas ir teisingas kairiųjų vadą ir kurį remia ko-

Šg idėjas, jas atsijoti nuo didybės j munistai. J. Lecanuet, naujai pa- 
į® manijos ir jos vaikymosi, kuris į sireiškusi (ir su kokiu pasiseki- 

dažnai stato į pavojų ar sukomp- 
iį? romituoja praktiškas galimybes. 

Rinkikai todėl savo pilietinę par- 
eigą šį kartą atliko gerai apsigal- 

® voję. Kad ir kaip pozityvus kai-
kam gali prisistatyti De Gaulle De Gaulle konkurentais. Jauni, 
valdymo balansas, daugelis tačiau dinamiški, gabiai ir veiksmingai 

įį galvoja, kad atėjo laikas ne tiek talkinami kiekvienas savojo 
jį garbinti praeitį, kiek rūpintis at- “smegenų tresto”, jie metėsi į ko- 

eitimi, kurią De Gaulle pristato va ir greitai patraukė į save ma-

vis tą patį “tvirtos

BENZINO STOTIS—GARAŽAS

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

Telefonas 535-9468 
A. KAL

valdančios partijos * šalininkus. fe 
Pastarieji opoziciją be atodairos, fe 
be susilaikymo, nesivaržydami fe 
drabstė purvais, kaip praeities fe 
režimo šiukšles, atgyvenas, ken- fe 
kėjus, kurie teturi vieną tikslą 
— atstatyti praeities režimą, at- fe 
seit, buvusį pragarą. fe

Dviejų kartų kova fe
Tikrumoje kova ėjo ir tebeina 

ne tarp buvusio ir dabartinio re- fe 
žimo, bet tarp dviejų generacijų. fe 
Tai konfliktas tarp jieškančios fe 
naujų formų demokratijos ir “Ii- fe 
bėralinės” totalistinės vienval- fe 
dystės. Prancūzai yra linkę atsta- fe 
tyti “piliečių respubliką (Mitte- fe 
rand sąvoka) vieton vienvaldžio fe 
“respublikos”. Štai kodėl pigi re- fe 
žimininkų demagogija, kurie sa- fe 
vo išmintį ir syvus semiasi vien fe 
iš vado, nustoja įtakos į rinkikus, fe 
Visi paskutinieji viešosios opini- fe 
jos tyrimai rodė, kad De Gaulle fe 
šansai būti išrinktam per pirmąjį fe 
balsavimą iš 67% nukrito į 47%. fe 
Prieš galą valdančios partijos ša- B? 
lininkai paleido darban visą pro- fe 
pagandos aparatūrą padėčiai at- fe 
statyti. Deja, tai nepadėjo: De fe 
Gaulle per pirmąjį balsavimą ga- fe 
vo tik 44%. Perbalsavimas buvo fe 
nelauktas, didelis pažeminimas fe 
išdidžiam generolui. fe

JA Valstybės fe
LIETUVIU’ FONDUI gerą prieška- fe 

ledinę dovaną itėikė nedidelė Wau- fe 
kegano, III., LB apylinkė — $1500, fe 
kurie buvo surinkti LF vajaus ba
liuje. Daugiausia pasidarbavo P. 
Petroliūnas ir E. Skališienė. Wau- 
kegano LB apylinkė anksčiau paau
kojo $1000, o 15 Liet Fondo narių 
sudėjo $4.000.

Mieliems savo klijentams ir bičiuliams linksmų

PRISIKĖLIMO PARAPIJOS

KREDITO KOOPERATYVAS

linki visiems savo nariams

ir artimiesiems

jaukių Kalėdų švenčių

ir laimingų ateinančių metų.

NOTARAS ANTANAS LlUDZlUS

nuoširdžiai sveikina visus savo mielus klientus,

draugus ir pažįstamus

KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR NAUJŲJŲ METŲ PROGA,

mu!) centro grupių žvaigždė ... 
Kitų šioj vietoj neminėsiu. Va
jaus eigoje greitai paaiškėjo, 
kad tik šie du paminėti kandida
tai gali būti laikomi rimtesniais

KUN. ANSAS TRAKIS, lietuvių 
“Tėviškės” parapijos Čikagoje kle
bonas, gruodžio 4 ir 5 d.d. paminė
jo savo 25 metų kunigystės sukakti.

Linksmų švenčių ir laimingesnių 1966 metų lin
kiu visiems savo maloniems klijentams ir bi
čiuliams

J. Beržinskas
KRAUTUVĖ

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

Žydinčių švenčių lietuviams siunčia

MENSOUR'S FLOWER SHOP
(Gėlės įvairiomis progomis)

395 Roncesvalles Ave. Toronto, Ont.

Šv. Kalėdų ir N. Metų proga nuoširdžiai sveikinu savo 
klijentus, draugus bei pažįstamus ir'linkiu geriausios 
sėkmės.

SPRINGHURST GARDENS
RESTORANAS 

Wasagoje

“SPYGLIAM IR DYGLIAM”, mė
nesiniam “Draugo” humoro priedui, 
mecenatas paskyrė $113 geriausiems 
rašiniams premijuoti. 1965 m. ver
tintojų komisiją sudarė VI. Būtė
nas, J. Gilys ir kun. clr. J. Prunskis.

Visiems mūsų bičiuliams ir pažįstamiems linkime 
linksmų šv. Kalėdų ir laimingų Naujų Metų! 

Kalėdinė šviesa tegul apšviečia windsoriečių kelius ir 
suveda į vienų, tiesų ir platų kelių.

E. Vyt. Borisai

Sav. M. LIEGIENĖ 
MAISTO KRAUTUVĖ 

1322 Dundas Str.
Toronto

Natūralaus gydymo ir sveikatos klinika Sveikina 
šv. Kalėdų ir Naujųjų Metų proga visus lietuvius, 

ypatingai savo pacientus ir linki, kad kiti metai būtų 
kuo sveikiausi ir laimingiausi

B. NAUJALIS, Ps., D.R.M.N.Pt.
460 Roncesvalles Avė., Toronto. Tel. LE 3-8008

Savo mieliems klijentams linki

linksmų Šv. Kalėdų ir laimingų Naujų Metų

linkėdamas visiems stiprios sveikatos ir 
geriausio pasisekimo gyvenime.

Nuoširdžiausius sveikinimus Kalėdų šventėms ir 
geriausius linkėjimus Naujiems Metams mūsų 
mieliems klijentams lietuviams siunčia

ESTO BAKERY
F. KRABI

736 Sears St., Toronto, Ont. Telef. HO 5-2607

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

2448 Danforth Ave. Tel. OX. 9-4444
Atidaryta nuo 9 vai. ryto iki 9 vai. vak.

Geriausi linkėjimai lietuviams Šv. Kalėdų ir 
Naujų Metų proga

CITY DRIVING SCHOOL
- JOE YURMAN

572 Bloor Str. W. Toronto 4. Ont.

DR. J. DAUPARAS per Lituanis
tini institutą paskyrė A. Mažiulio li
tuanistinės disertacijos studijos už
baigimui $1000, o dabar pirmasis pa
siskubino su stambia $500 auka kul
tūros rūmų statybai, kurios Čikago
je imasi Tėvai jėzuitai.

DR. K. ČEGINSKAS lapkričio 29 
d. lėktuvu grižo į Švediją, kur Upsa
los mieste gyvena jo šeima, šiuo 
kartu jis Amerikoj išbuvo pusę me
tų ir važinėjo po lietuvių kolonijas, 
skaitydamas paskaitas. h/

KALĖDŲ ŠVENČIŲ

NAUJŲ METŲ PROGA

nuoširdžiai sveikina mielus

draugus bei pažįstamus,

linkėdamas sveikatos ir sėkmės

sekančiais metais -

Port Credit Travel Agency

CLEAR-VISION TV, Hi-Fi

1736 Dundas St. W. Toronto 3, Ont.

Geriausi sveikinimai lietuviams bičiuliams 
Kalėdų ir Naujų metų proga

ESTŲ CINKOGRAFIJA

Sveikinimai lietuviams klientams Kalėdų ir N. Metų 
proga

ART’S PHOTO STUDIO

780 QUEEN ST. W. Tel. EM 4-7994
Meniškos vestuvių ir įvairių progų nuotraukos.

D.R.M.N.Pt
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Mann & Martel
2320 Bloor St. W.
INDIAN RD. — BLOOR,

$3.000 įmokėti, prie požeminio 
traukinio, mūrinis 6 kambarių na
mas, naujas vandens šildymas, mo
derni virtuvė; viena skola balansui 
10-čiai metų; galima užimti nuo 
sausio 3 dienos.
BABY POINT — JANE,

$5.000 įmokėti, atskiras rupių 
plytų, 6 kambarių namas; privatus 
įvažiavimas su garažu. Visai arti su
sisiekimo ir krautuvių, dideli gražūs 
kambariai; tuojau galima užimti; 
vandeniu alyva šildymas.
QUEBEC — BLOOR

$10.000 įmokėti, 7 kambarių, 2-jų 
augštų gražus namas su garažu ir 
plačiu įvažiavimu; modemiška di
delė virtuvė, nauja krosnis, viena 
atvira skola balansui; visai arti 
Bloor ir High parko.
i. CLAIR — OAKWOOD
<4.700 įmokėtL 8 kam b. dviejų 

augštų mūrinis namas, 
bariai, 2 moderniškos 
įaujai įrengta vonia.

Dideli kam- 
virtuvės ir

Tel. RO 2-8255
SWANSEA

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

$18.900, mūrinis, 7 didelių kam
barių namas, su garažu ir privačiu 
įvažiavimu, keli žingsniai nuo Bloor 
g-vės; didelė moderni virtuvė ir ga
limybė antrai, švariai užlaikytas na
mas; reikalingas didesnis įmokėji
mas.
SWANSEA,

$69.000 pilna kaina, 8 butų mūri
nis apartamentinis pastatas, dvigu
bas privatus įvažiavimas, vandeniu- 
alyva šaldymas; dideli, modemiški, 
gražūs butai. 6%%, ilgalaikis mort- 
gičius; $9.900 metinių pajamų.

Ateitininkų žinios
Praėjusį sekmadienį visi būreliai 

turėjo savo prieškalėdinį susirinkimą. 
Bernukai rinkosi atskirai, o mergai
tės: jaunutės, Gintarės ir Vadilutės 
turėjo bendrą susirinkimą — vaišes 
su programa. Vyr. moksleiviai savo 
bendram susirinkimui buvo pasirinkę 
temą “Ar Kalėdos yra nustojusios sa
vo tikrosios prasmės?” Si tema buvo 
diskutuojama atskirais būreliais, kaip 
mes galėtume kiekvienas prisidėti 
prie tikrosios Kalėdų prasmės sugrą
žinimo.

Studentų ateitininkų kursai ir kar
tu žiemos stovykla vyksta Kalėdų 
atostogų metu Round-Up Lake, netoli 
Klevelando. Ten pat įvyksta Lietuvių 
Studentų Sąjungos organizuojami sto
vyklų rengėjų ir vadovų pasitarimai. 
Iš Toronto vyksta būrys studentų.

Toronto moksleivių kuopos globėjai 
linki visiems jauniesiems ateitinin
kams jaukių Kalėdų švenčių.

Lansdowne Ave.)

SVEIKINAME

International

diriguo- 
iš Lietu- 
ir Braz- 
išblašky-

ENTRE

2MULOOC 
AVĖ

U TORONTO
Lietuvių skautų veikla

Šatrijos ir Rambyno tuntų vad i jos 
sveikina Kalėdų ir N. Metų proga Ka
nados rajono vadą, vadeivę, tėvų ir 
stovyklavietės komitetus, visus skau
tų rėmėjus ir geradarius.

Krikščioniškoj ir seseriškoj nuotai
koj katalikės ir evangelikės skautės 
gruodžio 18 d., dalyvaujant trijų pa
rapijų kunigams, pasidalino Kūčių 
plotkele. Visiems susėdus prie žvakė
mis papuoštų ir šienu kvepiančių sta
lų, Dainos draugovė pradėjo progra
mą kalėdinėmis giesmėmis, 
jant sesei Batūraitei. Skautė 
vos uždegė lietuvišką žvakę 
džionio eilėmis šaukė visus
tus lietuvius jungtis mintimis kartu. 
Toliau skautė iš Anglijos, Australijos, 
Kanados, Vokietijos ir kitų kraštų už
sidegė žvakutes nuo simboliškos Lie
tuvos žvakės ir pritaikytais eilėraš
čiais pasižadėjo tą Lietuvos ugnį gai
vinti savo širdyse.

Kun. J. Staškevičius papasakojo

R. CHOLKAN
apie Kūčių prasmę, o po kun. Alg. Ži
linsko maldos sekė vaišės. Vadeivė 
palinkėjo Kūčių vakarienę padaryti 
kasmetine tradicija. Linksmiau visas 
nuteikė sesė čeponkutė, papasakoda
ma apie kalėdinius burtus ir prieta
rus. Kadangi visi burtai daugiausia 
sukasi apie tai, kokį vyrą gausi, tai 
jie tebėra tiek pat aktualūs mūsų duk
relėms, kiek ir mūsų senelėms.

Visa programa ir lietuviška nuotai
ka būtų nebuvus įmanoma be tų gar
džių jų patiekalų; Mamytėms, pagami
nusioms taip skaniai tuos šventiškus 
valgius, ir tuntininkei, viską suorgani
zavusiai ir pravedusiai, nuoširdžiai dė
kojame.

& CO. LTD

Realtors

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

Nuoširdžiausi linkėjimai

visiems draugams

klientams

Linksmų Šv. Kalėdų ir laimingų Naujų Metų 
linki lietuviams

Šv. Kalėdų ir

KLK Moterų Dr-jos Prisikėli
mo par. skyriaus metinė šventė 
įvyko gruodžio’ 12 d. Narės daly
vavo pamaldose organizuotai su 
vėliava. Pamoksle T. Placidas, 
OFM, pažymėjo, kad katalikės 
moterys dirba visai kolonijai 
reikšmingą darbą — rūpinasi li
goniais, labdara, organizuoja kur
sus, paskaitas ir t.t. Tokiam dar
bui esą reikėtų ne 130 narių, bet 
visų parapijos moterų. Agapėje, 
kurioje dalyvavo apie 60 moterų, 
skyriaus pirm. A. Kuolienė tarė 
sveikinimo žodi ir priminė, kad 
uždarose rekolekcijose dalyvavo 
virš 30 moterų; Vasario 16 gim
nazijai esą pasiųsti du siuntiniai; 
N. Pr. M. seselėms Įteikta $25 
auka. Atsisveikinimo žodi tarė T. 
Kornelijus, OFM, centro v-bos dv. 
vadas. V. Judzentavičiūtė c. v-bos 
vardu linkėjo moterims neužsida
ryti vien savo šeimoje. Sesuo 

i Paulė Įdomioje paskaitoje nagri
nėjo tikėjimo ir meilės reikšmę. 
Agapės metu surinkta $35 nelai
mėn patekusiai šeimai.

Esame dėkingos skyriaus dv. 
vadui T. Placidui, OFM, už visą 
mums teikiamą paramą, seselei 
Paulei už labai realią paskaitą, 
p-lei V. Judzentavičiūtei už nuo
širdžius sveikinimus, T. K. Trima
kui, SJ, už pravestas rekolekcijas 
ir meninės dalies išpildytojai jau
nai atstovei Ritai Kolyčiūtei. T. 

A. Krašauskas, Toronto LSK “Vytis”,; Berniukai (14) patyrė pirmą pralai- Kornelijui. OFM, linkime laimin- 
4:5 <15-21); 8. P. Misiūnas. Detroito mėj imą rungtynėse su Aušra 49:56. 
LSK “Kovas”. 2:7 (10-23); 9. R. Ka- Krepšininkai turi 2 laimėjimus ir 1 
valiauskas. Omahos LSK Lituanica.1 pralaimėjimą. Komandai vadovauja M. 
1:8 (9-25); 10. E. Zabiela, Toronto Ignatavičius.
LSK “Vytis”, 1:8 (8-26). ; Krepšinio treniruočių šiais metais

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

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

me naujo, nes mes gauname kas dieną naujų nuosavybių.

STALO TENISO “DEŠIMTUKO” 
PIRMENYBĖS

Š. m. gruodžio 11—12 d., Detroite, 
Cobo-Hall, š. Amerikos Lietuvių Fizi
nio Auklėjimo ir Sporto Sąjunga su
rengė stalo teniso “Dešimtuko” pir
menybes. Dalyvavo 10 kviestų tenisi
ninkų, žaidžiama buvo “Round Bob
bin” sistema (kiekvienas su kiekvie
nu, 3 laimėti iš 5 setų). Pagal laimėtus 
susitikimus arba kurių partijos išėjo 
lygiomis. sprendž:ant pagal geresnį su
žaistų setų santykį, pasekmės: 1. J. Ka
valiauskas. Čikagos ASK Lituanica, 
part. sant. 9:0. set. sant. 27:0; 2. P. 
Gvildys, Toronto LSK “Vytis”, 8:1 (24 
-4); 3. Z. Varnas, Detroito LSK “Ko
vas”. 6:3 (22—17); 4. J. šoliūnas, Či
kagos ASK Lituanica, 5:4 (20-13); 5. 
B. Žemaitis. Čikagos ASK Lituanica,

Praėjusios savaitės rungtynėse Aušra 
pralaimėjo Andys 79:81. Church ly
gos rungtynėse berniukų B komanda 
nugalėjo Vytį 56:49; berniukų M ko
manda nugalėjo St. Chris 34:27.

Atostogų metu nebus lygų rungty
nių; numatyta visa eilė draugiškų 
rungtynių. Treniruotės vyks įprasta 
tvarka.

Plaukymo pirmenybėse gruodžio 11 
d. Buffalo mieste A. Kučinskaitė išsi
kovojo 1 aukso medalį bei du sidabro 
ir J. Glanertaitė — 1 aukso ir 1 si
dabro.

VYČIO ŽINIOS
Berniukai (16) nesunkiai įveikė ne

pilnos sudėties estų St. Peters krepši
ninkus 76:19. Krepšininkai laimėjo 

Į pirmąjį pirmenybių ratą, užbaigdamij 
5:4 (16-18): 6?Dr°A. Nasvytis,’Kleve- M pralaimėjimų. Komandai vado- 
lando LSK “Žaibas”, 4:5 (13-16); 7. vauJa M- Duliūnas.
A. Krašauskas, Toronto LSK “Vytis”,'

Pirmenybės buvo pravestos sklan- daug au nebus, 
dž'ai. sportinėje ir labai lietuviškoje 
nuotaikoje. Toronto LSK “Vytis”, jau- ir Vincui Baliūnui nuoširdžiai dėko- 
niai — E. Zabiela ir A. Krašauskas. 
kurie pirmą kartą dalyvavo šios kla
sės pirmenybėse, pasirodė pribrendę 
varžyboms. Zabiela, kurio žaidimas 
labai permainingas, buvo įvaręs bai
mės nevienam iš vyresniųjų. Laimėjo 
5 setų kovoje prieš trečios vietos lai
mėtoją Z. Varną. Trūko laimės dau
giau laimėti. A. Krašauskas įveikė J. 
šoliūną. P. Misiūną. R. Kavaliauską 
ir E. Zabielą. Kiti susitikimai buvo 
sužaisti gerai, tačiau trūko išlaikymo 
ir koncentracijos užsitikrinti dar po
rai laimėjimų. Gaila, kad pirmenybė
se negalėjo dalyvauti mūsų iškilieji 
stalo tenisininkai, kaip J. Nešukaitis, ■ 
E. Vaičekauskas — Toronto LSK “Vy
tis". V. Kleiza — Čikagos ASK Litu
anica. V. Grybauskas — Čikagos “Ne
ris". V. Nasvytis. J. Nasvytis ir Kok- 
lys — Klevelando LSK “žaibas". K.

Mūsų rėmėjams: V. ir Z. Gvaldoms

jame.
N. Metų sutikimo baliui bilietai jau 

beveik išparduoti. Norintieji prisidė
ti, prašomi pasiskubinti. A. S.

DANRAY SHOE STORE
Naujųjų Metų proga.

Scott McHale ir kitų žymių firmų 
avalynės krautuvė visai šeimai

1229 DUNDAS STREET WEST, TORONTO

Linksmų šv. Kalėdų ir sėkmingų 1966 metų 

linkime savo maloniems klijentams, bičiuliams 
ir visiems pažįstamiems

BALTIC EXPORTING CO

S. ir A. KALOZAI

480 Roncesvalles Avė. Toronto 3, Ont.

Sveikinimai lietuviams Kalėdų ir Naujų Metų 
proga

SPAUSTUVĖ ESTOPRINT
548 Front St. W. Toronto 2B, Ont.

P. KERBERIS
Tel. RO. 7-5454

J. RUKŠA
Tel. LE. 2-4404

ŠV. KALĖDŲ IR NAUJŲ METŲ PROGA 
SVEIKINU VISUS KLIJENTUS, 
DRAUGUS IR PAŽfSTAMUS

AUŠROS ŽINIOS
Šv. Kalėdų proga nuoširdžiai svei

kiname Aušros ir kaimyninių lietuviš
kų sporto klubų narius, narių tėvelius 
ir visus sprotuojančio jaunimo bičiu
lius. linkėdami tyro kalėdinio džiaugs
mo ir gausių Dievo malonių. —

P.P.S.K. Aušros valdyba
ši sekmadienį, tuoj po pamaldų, 

Aušros vyrų komanda žais su Tridents.

Sportas Lietuvoje
Juozas Grabauskas laimėjo II vieta 

Sov. S-gos dviračių pirmenybėse Su
chumyje. Komandinėse varžybose Lie
tuvai atiteko III v. Lietuviai ir anks
čiau yra gerai pasirodę šiose pirmeny
bėse: J. Pimpis buvo pirmųjų pokari
nių pirmenybių laimėtojas; 1962 m. 
R. Rudys buvo III.

Sibire stovyklaujantys Lietuvos sli
dininkai, besiruošiantieji ateinančiam 
sezonui, turėjo keletą pasisekusių 
rungtynių. Kamensk-Uralske laimėjo 
bėgimus prieš vietinę rinktinę 56:52. 
Taip pat sėkmingai dalyvavo miesto 
sezono atidaryme. K.K.I. merginos 
laimėjo 3x3 km estafetę ir Vilniaus 
rinktinė laimėjo 4x5 km estafetę.

Vilniaus Kibirkšties krepšininkės 
įveikė du kartus Tartu universiteto 
žaidikes 78:56 ir 68:57.

Gdanske viešėjo dvi Lietuvos futbo
lo komandos, ir abi pralaimėjo vieti
nėms komandoms. Vilniaus rinktinė 
pralaimėjo Baltykui 3:2 ir Klaipėdos 
Granitas — Lechijai 2:1.

gos kelionės. B. V.
Vyt. Tamulaitis, kurio parašy

ta knyga “Skruzdėlytė Greitutė” 
neseniai buvo išleista anglų kal
ba, gavo atsiliepimu iš įvairių 
tautybių Kanadoje, Vokietijoje ir 
kitur.

Buvęs Piggyland savininkas J. 
D. Laun, kuris buvo policijos su- 
rastas Ispanijoje ir pažadėtas per- 
duoti Kanados teismo organams, M 
vėl dingo. Jis buvo laikinai pa- 
leistas iš kalėjimo už užstatą ir 
ta proga pasinaudojo pabėgti. Ka- 
nadoje jis buvo surinkęs dideles gį 
sumas pinigų kiaulių ūkiui, kuris S? 
subankrotavo. Nukentėjo 1.135 Jsf 
asmenvs. daugiausia vokiečiu at- g? 
eiviai. investave savo lėšas. Jiems 
buvo žadėta 40% pelno. gį

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.
• Atidaryta nuo 9 vai. ryto iki 9 vai. vakaro

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

* “ RADIO & TV
Parduodam ir taisom televizijos ir radijo aparatus. Taisom 
šaldytuvus, krosnis, skalbimo mašinas.

TELEFONAS LE 1-6165. • 672 LANSDOWNE AVE. TORONTO

PRISIKĖLIMO PARAPIJOS 
KREDITO KOOPERATYVAS
999 COLLEGE ST., TORONTO 4. TEL. LE 2-3400

DARBO VALANDOS:
Pinu. 10 -130 Ir 430-7
Antr. 10-130
Treč. uždarytas
Ketv. 10-130 Ir 430-7
Penkt. 10 -130 ir 430 R
Sošt.9-12
Sekm. 930 • 1

MOKA: 4’4—5*
Ui depozitas apskaičiuojama kas 3 mėn., 
už šėrus — kas metai.
ASMENINĖS PASKOLOS duodamos iki 
95.000 iš 7%; palūkanos mokamos tik nuc 
likusio balanso.
MORTGIČIAI — atviri iš 6%%.

GALIMA APMOKĖTI įvairias sąskaitas:
namų mokesčius, dujinio šildymo, telefono ir kt 

Parduodamos banko perlaidos Ir keliautojų čekiai (travelers cheques)
KOOPERATYVO ČEKIAI galioja visoje Kanadoje 

1965 m. liepos mėn. 31 d. KAP ITALAS — $ 1,737,056

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

JŪRŲ SKAUTUOS ŽINIOS
— Neringos tuntas yra įregistruo

tas Kanados Skautų Sąjungos High 
Park distrikte kaip atskira grupė ir 
gavo 212 nr. Neseniai tuntui per dr. 
M. Anysą buvo įteiktas “čarteris”.

— Dr. M. Anysas High Park dist- 
rikto vadovų susirinkime išrinktas į 
distrikto tarybą.

— Čikagoje organizuojamai Jūrų 
Skautijos loterijai Neringos tunto ko
mitetas paaukojo 8 lėkštes su įvairiais 
Toronto ir Kanados vaizdais.

— Vandenių laivo Gulbių valtis 
gruodžio 12 d. Prisikėlimo par. patal
pose suruošė kavutę, kurios pelnas 
paskirtas Kalėdų geram darbeliui. 
Nutarta padaryti vienai neturtingai 
šeimai jaukesnes šventes. Malonu bu
vo sveč:ų tarpe matyti kleboną Tėvą 
Placidą ir atvykusį atsisveikinti dv. 
vadovą Tėvą Kornelijų. Gulbėms daug 
padėjo tėvų komiteto vicepirm. O. 
Teišerskienė.

WALDI
Centrinė įstaiga 691 Annette St.,

Tel. RO 2-2100

Skyrius:
894 COLLEGE ST.
Tel. LE 2-5461 

Mokome su standartinėmis, 
automatinėmis transmisijomis 

ir Volkswagenais.

NEMOKAMAS GYVYBĖS DRAUDIMAS 
indėlių sumai iki $2.000.

BALTIC MOVERS
Baldų pervežimas Toronte Ir tolimomis 
distancijomis. Visas vežamas turtas ap
draustas. Važiuojam kas savaitę | 
Montreal}. Londoną. Windsor^. Hamil
toną. North Bay, Sudburi h- kitur.

t* DFWSON ST„ TORONTO 
Telefonas LE. 4-149$

VISUS BUVUSIUS, 
ESAMUS IR BŪSIMUS 

MŪSŲ KLIJENTUS BEI 
VISUS BIČIULIUS

ŠVENTŲ KALĖDŲ 
IR NAUJŲ METŲ PROGA

Vyt. Morkis, J. Kaškelis, A. Bliudžius

Sandelio kainomis jūs gausite estų krautuvėje:
• Lėkščių su priedais rinkinys 8 žmonių pietums $26.95
• Puikūs kristalai ir porcelanas iš Vokietijos ir Čekoslovakijos.
• (vairios naujausios mados skandinaviškos lempos.
• Didelis pasirinkimas sidabrinių papuošalų, odos išdirbinių ir 

kitko, importuotų tiesiai iš Vokietijos ir Japonijos.
1022 BLOOR STREET West • Toronto Tel. LE 5-9152

2320 Bloor St. W Tel. RO 2-8255
P. L. SERGAUTIS

GRENADIER HEIGHTS — liuksu 
sinis 8 nepaprastai didelių kam
barių namas, didžiulis kiemas, 
medžiai, privatus įvažiavimas, 
dvigubas garažas. Profesionaliai 
užbaigtas rūsys su didžiuliu pobū
vių kambariu. Šios nuosavybės 
vertė yra daug didesnė, negu jos 
prašomoji kaina, būtent, tik $ 
33 500.

TRIPLEKSAS, BABY PT. - JANE - 
$8 000 įmokėti; du 5-ių kambarių 
butai ir vienas 4-ių kambarių bu
tas. Labai geros pajamos. 6% 
mortgičius; 8 metų senumo, gel
tonos plytos; arti parkas, mokyk
los ir krautuvės; privatus įvažia-
Mes turime daug klientų, atvažiavusių iš kitų miestų ir norinčių greit 
nusipirkti namus. Jei Jūs norėtumėte greit ir už gerą kainą parduoti 

savo nuosavybes, prašome skambinti:
Mr. P. L. SERGAUTIS RO 2-8255 arba 766-6267

vimas.
BLOOR — RUNNYMEDE, Swansea 

rajone. $19.800—pilna kaina, ar
ti Bloor gatvės, atskiras namas 
su įvažiavimu ir garažu; 6 kamba
riai, d delis sklypas, naujai įves
tas alyvos šildymas.

PARLIAMENT ir CARLTON rajo
ne apartamentinis namas, pilna 
kaina $75.000. — $13.000 metinių 
pajamų: pakankamai vietos auto
mobiliams; didelis sklypas, viskas 
išnuomota.

JANE — DUNDAS — $6.000 įmo
kėti, 6 kambarių, mūrinis, atski
ras namas; moderni virtuvė, dvi
gubas garažas, arti katalikų mo
kyklos ir susisiekimo.

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

Namų telefonas RU. 3-2105

Statybinės medžiagos 
t MULOCK AVE. 769-5171 vak. 762-9759 
» įvairios medžiagos namu taisymams 
» Lentos, fanera, stogams dengti medžiagos
• Grindų ir lubų plytelės, insuliacija
• Atliekam visus statybos darbus
» Statome priestatus, fabrikus, krautuves, 

namus

ST. CLAIR ST. W.

JUNCTION RO.

Sav. B. Saulėnas

S 
S š 

i

DEIMANTAI — LAIKRODŽIAI — 
i r i r taisymas — monogramos
L U Ir t Latviška brangenybių 

krautuvė (Jeweller)
964^ BLOOR ST. W., Toronto 4, Ont. TEL. 533-2837. 
Kviečia atsilankyti... Lietuviams duodama nuolaida.

OILS LTD.

259 LAKE SHORE BLVD. EAST — TORONTO, ONT. 
NEMOKAMAS METINIS KROSNIŲ IŠVALYMAS 

24 vai. veikianti greita krosnių taisymo tarnyba 
DABAR PATS LAIKAS PAKEISTI KURO ALYVOS BENDROVE 

^.'udžeto ir patarnavimo planai. Išsimokėjimas penkiems metams ir ilgiau 
B-vės atst C. (CHUCK) ROE. Tel. 362-5777.

Lietuviškai visais šildymo reikalais kreipkitės: SL Prakapas
tel. RO 7-9088 kiekvienu metu.

F. SENKUS REAL ESTATE
1997 Dundas St. W Tel. 533-4414
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APDRAŪDA
GYVYBĖS • AUTOMOBILIŲ • NAMŲ • HIPOTEKŲ • 
VASARVIEČIŲ • BALDŲ • NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ • 
VAHVOAUT • VFRSID • LIGOS • RANDAI • GYDYTOJU 
VIZITAI • OPERACIJOS • VAIKAMS MOKSLUI TAUPY
MAS • MĖNESINĖS PAJAMOS IR T.T.

BALIO MASKELIŪNO AGENTŪRA
MEMBER LUA Namų tel.: 277-0814 (13 METŲ PATIRTIS)

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

FOUR SEASONS TRAVEL r> . J;*
323 LAKESHORE RD. EAST, r OIT V FOO Ii 

Vp A čKJ A C Visais kelionių reikalais, visame pasan-
• DALtnAj iyje maloniai Jums patarnaus.

Tel. CR 8-7261 • Namų LE 6-4681

(VAIRŪS siuntiniai ir dovanos į
Lietuvą, Latviją, Estiją, Ukrainą ir 
U. S. S. R. paprastu bei oro paštu

DOVANOS:
Automobiliai, šaldytuvai, skalbimo 
mašinos, motociklai, dviračiai, siu
vamos mašinos, televizijos aparatai, 
pianinai, automobiliams padangos, 

foto aparatai ir t.t.

BE MUITO 
ĮVAIRIOS SUDĖTIES MAISTO 
SIUNTINIAI BE MUITO IKI 33 

SVARŲ. PRAŠOM REIKALAUTI 
MŪSŲ NAUJŲ MAISTO 

KATALOGŲ.
• Be to, siunčiame Jūsų sudarytus ir apdraustus įvairius siunti

nius iki 17% svarų gryno svorio.
• Turime pardavimui įvairių medžiagų ir kitų prekių.
• Gyveną ue 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, tele f o nu o ti bei rašyti, 

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

nauti ateityje.

LIETUVIŲ ĮSTAIGA

TINKAMU 
MOMENTU

SVETINGUMAS

Vaišink importuotu Paari Rodeberg raudonuoju 
vynu, troškintais jautienos kepsniais — bus tik
ra puota. Jei vaišinsi! žuvimi ar paukštiena, pui
kiai derinsis bonka Paari Riesling. Abi rūšys 
kiai derinsis konka Paari Riesling. Abi rūšys 
gaunamos patogioje litro ar reguliarioje puslit
rio bonkoje. Paari Rose visada reiškia jauku 
vaišingumą. Visi šie vynai yra importuoti ir la
bai pigūs.

480 RONCESVALLES AVĖ. TORONTO 3, ONT. 
Telefonas LE 1 - 3098

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

Savininkai A. ir S. KALCZA
SVEIKINAME SAVO NARIUS IR VISA LIETUVIŠKĄ
VISUOMENĘ ŠV. KALĖDŲ IR N. METŲ PROGA —

LIETUVIAI STALIAI 
maloniai kviečia

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 536 - 7266

K. STRIAUPIS P. JONIKAS

TELEVISION-RADIO-H j«,p j Service — Dirbtuve

Medžiotojų ir žūklauto jų klubo "Tauras 
valdyba

Taisome visus modelius T.V., Hi-Fi, Radio, vokiškus stereo, patefonus, 
transistorius ir kt. Darbas garantuotas, sąžiningai ir nebrangiai atlieka
mas lietuvio techniko.
T.V. Alenos 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. 
1000 College St., • LE. 1-3074 • Sav. P. Uzbalis

jj

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 Ils kRco^ge)T^reL^3i-H05

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

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

Telefonas LE. 2-5191

Taupyk ir skolinkis
Toronto Lietuvių f(.n D

Kredito Kooperatyve rAixAMA
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 — 6Vz%. 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 10 vai. iki 1 vai. 30 ml?', kiekviena 
diena, išskyrus sekmadienius; šeštadieniais nuo 9 vai. iki 1 vaL € vakare 
■juo 4 vai. 30 mtn. Ori 8 vaL 30 min. tiktai pirmadieniais ir penktadieninis.

Lietuvis LAIKRODININKAS
F. BOCHULIS

280 QUEEN ST. W. • TORONTO • TEL. EM 6 • 6100
Taisau laikrodžius ir žiedus. Pageidaujantiems paimu ir pristatau J 
namus. DARBAS GARANTUOTAS. Parduodu su nuolaida laikrodžius, 
jungtuvinius žiedus ir kt. Skambinti 9—11 v. ryto; 6—9 v. vakaro.

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

Sav. R. STASIULIS

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

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

0:

Gražių ir nuotaikingų Kalėdų švenčių 
visiems savo klijentams, 
draugams ir pažįstamiems linki —

STASYS JOKŪBAITIS
PROGRESS REAL ESTATE

1072 Bloor St. W. Tel. 534-9286

į Daug laimės ir džiaugsmo linkime mūsų gaminių 
į (lietuviškų sūrių ir sviesto) vartotojams, bičiuliams ir 
į pažįstamiems šv. Kalėdų ir N. Metų proga

f FORKS ROAD CREAMERY
? R. R. 1, Wainfleet, Ont.
| Tel. 899-3745
į Savininkai — VISKONTŲ ŠEIMA

ALFA RADIO & TV
Savininkai E. A. ČIŽIKAI

Telefonas LE 1-6165 672 Lansdowne Ave.

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

K. Ardavičius
siuvėjas

2102 Dundas St W. Tel. LE 3-2220

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

A. B. Beresnevičiui
vyriškų drabužių siuvėjas 

ir gatavų drabužių krautuvė

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

AUSTRALUOS IR NAUJOSIOS 
ZELANDIJOS FEDERACIJA
Sensaciją sukėlė Naujosios Ze

landijos krašto apsaugos ministe
ris, pasiūlydamas parlamentui 
Naujosios Zelandijos federaciją 
su Australija. Tokią minti jau ne
kartą yra kėlusi Australija, bet
N. Zelandija jai nepritarė. Zelan- 
diečiai bijo, kad tokioje federaci
joje jie gali prarasti savo tauti
ni charakteri, nes Australija turi 
11 mil. gyventojų, o N. Zelandi
ja tik 2V2 mil. Australijos terito
rija yra 30 kartų didesnė už N. 
Zelandijos. Tačiau tarp abiejų 
kraštų vystomas vis glaudesnis 
bendradarbiavimas — buvo pasi
rašyta sutartis suvienodinti gink
lavimuisi ir palengvinti prekybai. 
Federacija galėtų būti šio natūra
laus suartėjimo galutinis rezulta
tas.

A.P. GARAGE
60 HOWARD PARK AVE.

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

Prieš pirkdami vartotus automo
bilius atvežkite patikrinimui: nuro- 
dysim visus trūkumus ir duosime 
patarimus.
Sav. ANTANAS PASKEV1CIUS

AKIŲ SPECIALISTAS

L. LUNSKY, R.0

Pritaiko akinius visiems akių de
fektams Iština akių nervus, kūne 
dažnai sukelia galvos skaudėjimą ir 
nevingumą. Kalba slavų kalbomis 

470 COLLEGE ST., TORONTO 
Telefonas W A 1 -3924

VALAU FOTELIUS
IR ĮVAIRIUS KILIMUS.

Auto mat mis eieaira vaiymas. Sutai
sau iširusius gams ir pradegintus 
kilimus. P. KARALIŪNAS.

Skambinkite LE. 34912.

OKULISTAS
S. BROGOWSKI, OD.

412 Roncesvalles Avė. (prie How
ard Park Ave.i telefonai; Dabi
nėto LE. 14251: namu <~L. 9-8029 
Darbo valandos nuo 10 vai. ryto 
iki 6.30 vai. vak. Reštadieniak nuo 

10 vai. ryto iki 4 vai. po pietų.
Vėlesniu ar kitu laiku tik susitarus 
telefonu Trečiadieniais uždaryta.

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

(prie Geoffrey St)
TEL. LE. 2-549.7

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

Amerikietis ir Stalinas
Gen. Mlrshallui lankantis pas 

Staliną 1947 m., po ilgų ir rimtų 
pasitarimų, buvo rasta proga 
šiaip sau pasišnekučiuoti. Mar- 
shalįas sako:

— Pas mus darbininkas uždir
ba apie $150, o pragyvenimui iš
leidžia apie $75.

Stalinas: O kur deda kitus $75?
Marshallas: Tai jau ne valdžios 

reikalas.
Stalinas: Pas mus dirba vyras 

su žmona ir per abu uždirba 150 
rubliu, pragyvenimui jie išleidžia 
300. ‘

Marshallas: O iš kur gi jie gau
na kitus 150 rb. pragyvenimui?

Stalinas: Tai pas mus irgi jau 
ne valdžios reikalas.

Pasikalbėjimas Vilniuje
— Ką veiki?
— Dirbu.
— Ką tavo žmona ir vaikai 

veikia?
— Irgi dirba.
— Tai kaip jūs pragyvenat?

Storulių klubas
Paryžiuje jau keli metai veikia 

storulių moterų klubas. Neseniai 
tūkstantosios narės bilieto išdavi-1

DRAUDIMAI

233 - 3323 ro *6 - osn

P. BARAUSKO AGENTŪRA
Naujas adresas: 38 CEDARCREST DRIVE,
Islington (kampas Dundas ir Royal York)

W. A. LENCKI,
b.a.,

Teisininkas - 
advokatas, 

notaras
100 ADELAIDE ST. W., Room 107

TELEFONAS EM 64182
Toronto

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. W., Toronto 3 
Telefonas LE 4-8431

STANLEY WM. FROLICK, B.A.

advokatas 
notaras

80 RICHMOND ST. WEST 
Telefonas 362-2585

įstaigoje kalbama ir lietuviškai

NOTARAS
A. LIPDŽIUS, B.L.
Bendradarbis V. S. MASTIS, LL. D. 
Mamų, ūkių ir betkurio verslo 
pirkimo—pardavimo dokumentų su
darymas, mortgičiai, sutartys, tęs 
tamentai ir kiti teisiniai reikalai 
408 Roncesvalles Avenue - Toronto. 
Margio vaistinės namų II augštas.

(|ė|>ma« ii Howard Pork Avenuo)
Priėmimo laikas: kasdien nuo 10 v. 
r. iki 1 v. p.p. išskyrus trečiadie
nius ir sekmadienius. Antrad. ir 

penktadieniais nuo 6—8 v.v. 
įstaigos tel. LE 7-1708;
Namų — CR 9-6166

Dėmesio namų 
savininkai!

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

BR. AMBAKAS 
Tel. LE 7-2815

draudimo Įstaiga 
AX> DŪDA

ATSTOVAUJAMOS KANADOS. -I.A.V-BTU 
IR UŽSIENIO DRAUDIMO KOMPANIJOS

mo proga įvykusiose iškilmėse 
klubo pirmininkė Godon Pere, 
pati sverianti 194 kg., įteikė savo 
draugėms tokio turinio atsišauki
mą: “Storulės, nesiveržkite suplo- 
nėti! Žinokite, kad pilnumas mo
terims nėra minusas.” Visos šio 
klubo damos, drauge paėmus, 
sveria 135 tonas.

Paradas Berlyne
R. Berlyne karinis paradas. 

Markso - Engelso aikštėje jį pri
ima Ulbrichtas ir kiti kom. parti
jos šulai. Važiuoja tankai, artile
rija ir žygiuoja iki dantų ginkluo
ti pėstininkai. Minioje mažas vai
kutis su tėvu stebi paradą. Stai
ga vaikutis klausia tėvą: “Tėveli, 
ką tie kareiviai turi ten pasikabi
nę po kaklais?” Tėvas: “Tai ran
kiniai kulkosvaidžiai, su kuriais 
jie mus apgins nuo priešų...”

Sūnelį atsakymas, atrodė, pa
tenkino. Paradas užsibaigė, mi
nia skirstėsi, o vaikutis vėl krei
piasi į tėvą: “Tėveli, tu vis ką 
nors man pažadi ir neišpildai: ka
reiviai praėjo pro Ulbrichtą ne
paleidę nė vienos kulkos į jį...” 

Parinko Pr. Al.

DR. E. ZUBRIENt
DANTŲ GYDYTOJA
1577 BLOOR ST. WEST

(prie Dundas)

Telefonas LE. 24108

DR. J. MATULIONYTf 
DANTŲ GYDYTOJA 

1796 BLOOR ST. W. (prie Keele
Priėmimo valandos:

pirmadieniais ir trečiadieniais 2—9 v. v., 
antradieniais, kervirtadieniais ir 
penktadieniais 9—5.30 vaL p.p.

Telefonas RO. 6-1372

DR. V. J. MEILUVIENI 
DANTŲ GYDYTOJA

262 Roncesvalles Avė.
(prie fliįh Park Blvd.)

Tel. 535-7025
Priima pacientus pagal 

susitarimą.

DR. V. SADAUSKIENE 
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
DR. P. MORKIS

DANTŲ GYDYTOJAS
Vakarais ir šeštadieniais 

pagal susitarimą.
1082 BLOOR ST. W., Toronto 

(į rytus nuo Dufferin St)

BATHURST

Dantų Klinika
794 Bathurst St.

(Kampas Bloor ir Bathurst)

Tel. 534-8814

Dr. P. VYTĖ
DANTŲ GYDYTOJAS

24 Calvington Dr., Downsview. 
(prie Keele į šiaurę 

nuo Wilson Ave.)
Priima pacientus pagal susitarimą

TeL 633 -1167

24 vai. pat RO
Darbo vai. RO Mill
Namų RO 6-713!
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K.L.B. Toronto apyl. valdyba

Prisikėlimo par. žinios

Kalėdų džiaugsmas tegaivina 
kiekvieno lietuvio ryžtą, o 
1966 metai težadina viltis

Sv. Jono Kr. par. žinios
— Kalėdinės palaimos ir sielų 

ramybės iš Dieviškojo Kūdikio! 
Švęskime Kalėdas lietuviškai: tra
diciniu Kūčių stalo paruošimu, 
dvasiniu atsinaujinimu, gausiu 
dalyvavimu pamaldose. Sudary
tam galimybes savo giminėms ir 
pažįstamiems atvykti į pamaldas.

— Pamaldų tvarka: 12 vai. Kū
čių naktį — Bernelių Mišios; pir
mąją Kalėdų dieną pamaldos 10 
ir 11 vai. ryto. Išpažinčių klauso
ma Kūčių vakare nuo 10.30 vai. 
Kalėdų naktį priėmę Komuniją 
antrą kartą gali priimti pamaldo-' 
se dienos metu.

— Prašome pranešti kunigams 
sergančius tautiečius.

— Sekmadienį, antrąją Kalėdų 
dieną, pamaldos bažnyčioje sek
madienio tvarka: 10, 11 ir 12 vai. 
Vienuoliktos vai. pamaldose pri
simenami visi 1965 m. mirę ir 
palaidoti lietuvių kapinėse.

— Mokyklinio amžiaus jauni
mo choro repeticija — šį ketvir
tadienį 11 vai. ryto.

— N. Metų sutikimą parapijos 
salėje rengia Toronto lietuvių 
sporto klubas “Vytis”.

Kalėdų eglutė, surengta Toron
to šeštad. mokyklos Prisikėlimo 
par. patalpose gruodžio 19 d., pa
sižymėjo gausiais dalyviais salė
je ir scenoje. Džiugu buvo stebė-' 
ti ir klausytis vyresniųjų ir jau-’ 
nesniųjų didžiulių chorų, gražiai 
dainuojančių lietuviškas dainas, i 
Maloniai visus nuteikė tautiniai 
šokiai, deklamacijos ir skaitymai. 
Buvo apsieita be Kalėdų senelio. 
Programa nebuvo ilga ir niekam 
nenusibodo. Visi vaikai buvo pa
vaišinti skanumynais. Programą 
parengė mokyklos mokytojai. Ad. 
Abromaitienė parašė ir surežisa
vo vaizdelį, kurį vaidino II skyr. 
mokiniai. A. Kuolienė paruošė 
Kalėdų legendą, kurią skaitė IX 
skyr. mokiniai. D. Augaitytės 
žem. skyrių choras ir taut, šokių 
grupė pasirodė su savo menu. 
Augšt. skyrių chorui vadovavo 
sol. V. Verikaitis. Programos pra
nešėja buvo A. Bušinskaitė.

Toronto liet. Caritas prieškalė
dinėje rinkliavoje prie.Šv. Jono 
Kr. bažnyčios praėjusį sekmadie
nį surinko $185.21. Caritas nuo
širdžiai dėkoja visiems aukoto
jams. Savo posėdyje Caritas pini
gus paskirstė medžiaginės globos 
reikalingoms šeimoms. Pašalpos 
Įteikiamos dar prieš šventes. Vie
toje kalėdinių sveikinimų per 
Caritas šalpai aukojo: A. S. Kalū- 
zos $10, kun. P. Ažubalis $25, A. 
T. Sekoniai $5, A. Bartininkaitis 
$5 ir P. A. Ščepavičiai $5. Atsi
žvelgiant i tai, kad prieš šventes 
dauguma aplanko ligonius, Cari
tas komitetas nutarė ligonių lan
kymą pradėti N. Metu laikotar
pyje.

Sesuo Paulė, LV Namų vadovė, 
keletui dienų išvyko į Putnamą.

Solidarumo įnašų gruodžio 19 
d. surinko: J. Šarūnas $56. K. 
Poškus $30, Aug. Kuolas $16; iš 
viso $102, nuo pradžios $761. 
Sekmadienį, sausio 2 d., rinks 
valdybos narys G. Beresnevičius 
su talkininkais. Ižd. P. Lelis

Prisikėlimo par. bankelis gruo
džio 24 d., penktadienį, bus ati
darytas nuo 10 v. ryto iki 5 v.v.; 
šeštadienį ir sekmadienį — užda
rytas. Prieš N. Metus, penktadie
ni. gruodžio 31 d., atidarytas nuo 
10 iki 5 vai., o šeštadieni ir sek-

— Išganytojo Gimimo šventė
je nuoširdžiai sveikiname savo 
parapijiečius, geradarius ir visus 
kolonijos lietuvius ir linkime 
daug tyro džiaugsmo ir gausių 
malonių.

— Iškilmingos Bernelių Mišios
— Kalėdų naktį 12 vai. Jas laikys 
T. pranciškonų provincijolas T. 
Leonardas Apdriekus; giedos sol.
R. Strimaitis ir par. choras. Išpa
žintys nuo 11 vai.

— Vidurnaktį Mišios par. salė
je taip pat bus laikomos; bus da
linama Komunija, bet neklau
soma išpažinčių. Mišių ir kalėdi
nė muzika į salę bus perduodama 
garsintuvais.

— Tradicinis kalėdinės muzi
kos koncertas prieš Bernelių Mi
šias prasidės 11.15 vai. naktį. 
Naują programą išpildys smuiku
S. Kairys ir vargonais kun. B. 
Jurkšas. Solistai vokalistai — R. 
Strimaitis ir bern. sopr. A. Chve- 
dukas.

— Kalėdų dieną Mišios bažny
čioje ir par. salėje bus sekmadie
nio tvarka. Bažnyčioje per visas 
Mišias klausomos išpažintys.

— Kalėdų vigilijos pasninką 
galima pasirinkti Kūčių dieną ar
ba dieną prieš Kūčias, kviečiame 
laikytis pasninko Kūčių dieną.

— Specialiu vyskupo leidimu, 
dieną prieš N. Metus, nors ir 
penktadienis, šiais metais nuo 
mėsos susilaikyti pareigos nėra.

— Švenčių metu lankomi para
pijiečiai iš anksto susitarus.

— Nuoširdžiai sveikiname T. 
Rafaelį, vėl sugrįžusį dirbti mūsų 
parapijoje. T. Kornelijus išvyko 
į Brooklyną “Darbininko” redak
toriaus ir moderatoriaus parei
goms.

— Pr. sekmad. per Sumą gie
dojo sol. V. žiemelytė. Nuošir
džiai dėkojame.

— Pirmosios Komunijos ir 
katechetinės pamokos vaikučiams 
bei religijos pamokos gimnazis
tams per šventes nutraukiamos; 
prasidės sausio 9 d.

— Šiuo metu par. kunigai ir 
par. organizacijų atstovai lanko 
ligonius ir mažiau pasiturinčius. 
Dėkojame visiems, kurie dovano
mis ir pinigais yra prisidėję prie 
šio labdaros darbo.

— Par. choro bendra repeticija
— ši šeštadienį, 7.30 v. vak., muz. 
studijoje.

— Vaikučių chorui šią savaitę 
repeticijos nebus; ji bus gruodžio 
27 ir 28 d., pirmad. ir antrad., po 
Kalėdų. 10 v. ryto, muzikos studi
joje. Vaikučiai giedos Kalėdų 
dieną per 10 v. Mišias.

— Mergaitės, 15 m. ir vyres
nės, baigusios pr. mokyklą ir tu
rinčios klausą bei mėgstančios 
dainą, antrad. po Kalėdų, 7 v. 
vak.. kviečiamos muzikos studi- 
jon labai svarbiam pasitarimui. 
Informacijų teirautis pas D. Au- 
gaitytę RO 2-5520 arba kun. B. 
Jurkšą RU 1-2217.

— Pirmąją Kalėdų dieną, 11.15 
v., — J. čaplikienės užprašvtos 
metinės Mišios už a.a. Joną Čap
liką; po Mišių — Šv. Jono kapi
nėse paminklo pašventinimas. Ar
timieji ir bičiuliai kviečiami da
lyvauti.

SPECIALUS PRIEŠKALĖDINIS 
IŠPARDAVIMAS — lietuvišku ilgo 
grojimo plokštelių. Perkant daugiau 
atvežu i namus. Skambinti Stasiui 

RO 7-9088
madienį — uždarytas. Valdyba

“Tž” aukotojai: rėmėjo prenu
meratas atsiuntė: Antanas Matu
lionis. Elena Katche, Stasys Pa- 
keturas; aukojo: $10 Sudburio 
medžiot, ir žūklaut. klubas “Gele
žinis Vilkas”; po $5: J. Pargaus- 
kas, A. Kuliešius: $4 P. Siūlys; 
po $2: B. Sližys. M. Masiulienė, 
L. Medelis. A. Rubinas; po $1: 
A. Vaičiūnienė. J. Jonušas. V. 
Vaičiūnas, .V Matutis, A. Dums, 
P. Pakalka, J. Norkus, K. Gimys, 
A. Keršys. P. Gaidelis. “TŽ” 49 
nr. paskelbtame aukotojų sąraše 
$5 auknin P. Skučas, o ne S. Sku
čas. Visiems snaudos rėmėjams 
— nuoširdi padėka.

AUTOMOBILIAI nauji ir vartoti 
Nauji: DODGES, CARONETS, 

VALIANTS ir CHRVSLER. 
Vartoti: garantuotai geros 

kokybės.
Teiraukitės pas J. C. (Joe) COFFEY 

Tel. LE 4 -1191
711 St Clair Ave. West 

Ix*onard Dodge — Chry

Lietuviška baldu 
dirbtuvė

n^nji minkšti baldai tr ap- 
PIGIA KAINA. 

P LUBYS. Telef. WA 2-7981. 
<-»•*»»! relefnnat 4 M 1-0 53 7.

KAU1, METU SUTIKIMAS
gruodžio 31 dieng 

-Toronto Prisikėlimo porop. salėje, 
1021 COLLEGE ST.

Vietos iš anksto rezervuotos.
Bilietų teirautis pas A. Štuikį tel. RO 9-5602.
Bilietų kaina $6.00.

Papuošta salė. — Skanūs valgiai. — Gėrimų bufetas.
— Fantų loterija. — D'Amico šokių kapela.
Pradžia 8 vai. vak.

Rengėjai: Kai. Vyrų Dr-ja

Toronto Maironio mokyklos! kytojų, dalyvavo mokyklų taryba, 
mokytojams gruodžio 18 d. tėvų tėvų komitetas, par. klebonai ir 
komitetas surengė Liet. Namuose bendruomenės atstovai, jų tarpe 
Kalėdų arbatėlę, kurios metu iš^ 
diskutuota visa eilė einamųjų 
mokyklos problemų. Pirmiausia 
nutarta kiek pertvarkyti pamokų 
lentelę, įvedant reguliarias daina
vimo, tautinių ir bendrųjų šokių 
pamokas. Tuo tikslu bus sutrum
pinamos pertraukos. Nutarta ga
limybių ribose atskirti vyresnių
jų klasių mokinius, turint atskirą 
chorą, taut, šokių grupę ir gal 
net atskiras pertraukas. Ilgiau 
sustota ties mokslo priemonių 
klausimu. Pereinant prie naujes
nių mokymo metodų, jos yra bū
tinos. Pasidžiaugta mokyt. Ad. 
Abromaitienės iniciatyva vado- 
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vakarienėie suruoštoie JAV gen savomis jėgomis. Dalis
knncnlni W Park Armęfrnn%ii tu P-Tiemomu manoma pirkti IT Konsului vv. raiK Armstrongui, 
Jr., iš Toronto išvykstančiam pa
gerbti. Be to, gen. kons. dr. J. 
Žmuidzinas dalyvavo Ontario 
premjero J. Robarts suruoštame 
priėmime Westbury viešbutyje 
užsienio atstovams Toronte pa
gerbti.

Dr, inž. A. Kulpavičius, archi
tektas, gruodžio 15 d. skaitė pa
skaitą Toronto vokiečių archi
tektų draugijai tema: “Humanis
tinės vertybės vokiečių architek
tūroje”. Paskaita buvo iliustruo
ta šviesiniais vaizdais ir sujung
ta su vakariene austrų klubo 
“Edelweiss” patalpose.

“TŽ” spaudos baliaus loterijai; 
jau gauti pirmi vertingi fantai 
— dailininkų Tamošaičių, gyv. 
prie Kingstono, Ont., paveikslai. 
Garsusis prekybininkas, Nord- 
mende radijo atstovas J. Tumo- 
sa, nuolat remiąs “T. Žiburius”, 
ateinančio spaudos baliaus lote
rijai pažadėjo gražią staigmeną. 
Spaudos balius bus sausio 22, 
šeštadienį, Prisikėlimo salėje. 
Jau rengiama jauta baliaus pro
grama.

VLIKo šventinis sveikinimas 
gautas prieš pat šio “TŽ” nr. 
spausdinimą. Štai jo tekstas: “Ka
lėdų šventės kilnume ir Naujų 
Metų pirmojo žingsnio viltingu- 
me aplankytam, tautiečiai lietu
viai, mintim vieni kitus, visi vi
sus, kurie laisvėj be tėvynės ir 
kurie tėvynėj be laisvės. Sveikin
tam nepalūžusius valioj būti lais
vais, tvirtintam pasitikėjimą Lie
tuvos laisvės kovos prasmingumu 
ir būtinu laimėjimu.” Taip pat 
gauti sveikinimai iš sielovados 
dir. Vokietijoj kun. A. Bernato- 
nio, kapucino, ir saleziečių gimn. 
dir. kun. Pr. Gavėno.

Lietuvos gen. konsulas dr. J. 
Žmuidzinas ir Ponia dalyvavo: j 
Prancūzijos gen. konsulo priėmi-

pritaikyti liet, mokyklai. Paga
liau patiesta ir mokomųjų filmų 
problema. Su dideliu entuziazmu 
sutiktas tėvų komiteto nario, ži
nomo prekybininko J. Tumosos 
pasisakymas, kad jis sutiktų būti 
pirmojo lietuviško mokomojo fil
mo mecenatu. Kol kas bus, J. Tu- 
mosa čia pat paaukojo mokyklos 
reikalams $100. Paskutinė tema 
buvo didesnis organizacijų įjun
gimas į švietimo darbą bei neor
ganizuoto jaunimo įtraukimas i 
organizacijas. Arbatėlėje, be mo-

tėvų komitetas, par. klebonai ir

KLB pirm. A. Rinkūnas ir švieti
mo komisijos pirm. E. Miliaus
kas. Į arbatėlę atsilankęs Kalėdų 
senelis tėvų komiteto pirm. L. 
šeškaus asmenyje mokytojus ap
dovanojo. A.

Apylinkės valdyba gruodžio 18 
dienos posėdyje aptarė Vasario 
16 minėjimo programą. Minėji
mas įvyks vasario 20 d. Centrai

IŠNUOMOJAMI prie Jane naujai da- 
*vti 3 kambariai ir nauja virtuvė 
I-me augšte; ramus namas. Tel. 767 • 
3762 vakarais po 6 v.

ORKESTRAS visokiems parengimams. 
Patvres groti vestuvėse arba m a Juose 
parengimuos*. muzika.

Telefonas 767 • 7084.
A. ZAREMBA

City Driving School
OFICIALIAI PRIPAŽINTA

Ontario Safety League. Nemokami 
nnt'Mtvmai jn«u namuose arba mu
šu \lasėie turintiems laikinius lei- 

fr i-»w *»1ima pradėti va
žiuoti pirma pamoka su standarti
nėm ar automatinėm mašinom. 
ĮT7? BT OOR ST W (pHe
Tel. I.E 2-3658. Rvtuese RO 6-1331

SB! MONTREAL
Tyro džiaugsmo Kalėdų šventėse, 

darbingų ir viltingų

KLB Montrealio apylinkės

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

— Sveikiname visus tautiečius 
Kristaus Gimimo šventės proga ir 
linkime gausios Dievo palaimos.

— Kalėdų pamaldos: 12 vai. 
naktį Bernelių Mišios; dieną 9, 10 
ir 11 vai.; vakare 5 vai.

— Išrinktas naujas parapijos 
komitetas: L. Šimonėlis; V. Kali
nauskas, K. Milius, A. Dasys, J. 
Laimikis, A. Russel.

“Lito” gyvybės draudimai iki 
$2000 santaupų sumos galioja in
dėlių sąskaitoms. Einamosios są
skaitos nebus draudžiamos, ka
dangi jų balansas labai svyruoja 
ir didelė dalis išmokamų draudi
mo premijų neatsiekia tikslo, nes 
nario mirties atveju draudimas 
išmokamas ne nuo draustos gale 

Tech mokyklos auditorijoje. Ta ,’u0 tos sumos kuri są.
proga nutarta surengti priėmimą skaitoie buvo iikusi nario 
svečiams kanadiečiams ir savo t;pę mptii 
tautiečiams Prisikėlimo salėje va- ’
sario 16 d. Tam reikalui sudary-

♦ J*S e-u.. . .P P. 5%. Dividendai už indėlius skai-

Aušros Vartų par. žinios 
1465 rue de Sėve, Montreal 20, P. Q.

— Bernelių Mišios bus vidur
naktį bažnyčioje ir parapijos sa
lėje. Kalėdų dieną Mišios — 8, 9, 
10 ir 11 vai. Išpažintys — Kūčių 
dienos rytą prieš Mišias ir 4-6 v. 
p.p.; naktį, prieš Bernelių Mišias, 
11.15 vai. bažnyčioje. Kalėdų die
ną — prieš kiekvienas Mišias.

— N. Metų dieną bus vidurnak
čio Mišios lygiai 12 vai.; dienos 
metu — 8, 9, 10 ir 11 v. ryto ir 
5 v. p.p.

Sv. Kalėdų proga sveikiname 
visus parapijiečius ir linkime, 
kad Išganytojo užgimimas įpras
mintų kiekvieno asmeninį gyve
nimą ir paskatintų aukotis ki
tiems, sekant žmogumi tapusio 
Dievo pasiaukojimą.

Už indėlius (šėrus) 1966 m. 
Litas” pakels dividendus iki

nutarta paimti vienkartinį radijo 
pusvalandį vienoje Toronto radi
jo stotyje; programai paruošti su
daryta 3 asmenų komisija. Užsa
kyta 4 egz. liet, enciklopedijos 
anglų kalba. Jie bus panaudoti 
un-tų bibliotekoms. Norima suak
tyvinti “Pasaulio Lietuvio”, PLB 

i v-bos biuletenio, platinimą. Pa
reikšta padėka žygiui į JT remti 
Toronto komitetui už sėkmingą 
darbą, ypač J. Karasiejui ir S. 
Jokūbaičiui, ir visiems prie to 
darbo prisidėjusiems. Nutarta 
valdybos vardu pasveikinti apy
linkės tautiečius Kalėdų ir N. Me

; tų proga. A.

tina, kad jis pagyvins jaunimo 
veiklą. Tėv. J. Venckus, SJ, ne
sąs surištas su parapija, tačiau 
talkins, kiek laikas lei^. Buvo 
klausimų dėl lietuviškų pamaldų. 
Klebonas pažadėjo greitai tokias 
pamaldas įvesti. Iš pasiūlytų 13 
kandidatų, pagal balsų daugumą, 
išrinkti 6: dr. . Lukoševičius, V. 
Zubas, P. Kličius, K. Žemaitis, A. 
Vaupša, S. Kęsgailą. Kaip matyti, 
tik 2 yra naujokai, nes 4 naujojo

PRANCŪZIJOS PREZIDENTU VĖL IŠRINKTAS GENERO
LAS DE GAULLE. Už jį balsavo 55% visų balsuotojų, o už jo var
žovą Mitterand — 45%. Balsuoti turėjo teisę 28.555.709 piliečiai. 
Ta teise pasinaudojo 84%. šį kartą De Gaulle laimėjimas nelaiko
mas dideliu. Per pirmąjį balsavimą jis gavo tik 44,6%, o jo varžo
vas Mitterand — 31,7%? Antrasis balsavimas buvo reikalingas, nes 
nė vienas nesurinko 50% balsų, kaip reikalauja konstitucija. Rin
kiminiame vajuje netikėtai stip-e-----------------------------------------
riai pasireiškė opozicija, ir De į pasidarbuoti prieš antrąjį balsa-
Gaulle šalininkai turėjo gerokai

Mylimam tėveliui mirus Lietuvoje,
ONUTĘ, POVILĄ, KLEOPĄ ir KAZIMIERĄ DALINDAS 

bei jų artimuosius nuoširdžiai užjaučiame —
J. B. Maziliauskai 
V. E. Abramovičiai

Mylimai mamytei Lietuvoje mirus, 

MYKOLĄ MALINAUSKĄ ir jo šeima 

nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime —

Edmundas ir Edita Miliauskai

Švenčių laikotarpyje pašto tar
nyba yra gerokai sulėtėjus! ir dėl
to “TŽ” skaitytojai laikraštį gau
na pavėluotai. Taip pat dalis 
rankraščių, startų kalėdiniam ‘T. 
Ž.” nr., gauti pavėluotai, ir nega
lėjo būti šiame nr. panaudoti.

Atitaisymas. “TŽ” 50 nr. 1 psl. 
žinioje apie mirusius veikėjus įsi
brovė korektūros klaida pavardė
je; turėjo būti Kipras Bielinis. 
Taip pat atitaisytina korektūros 
klaida 5 psl. rašinyje apie sol. L. 
Šukytę. Ten turėjo būti šis saki
nys: “Be to, sausio mėn. turi 
svarbų koncertą Vašingtone vy
riausybės ir diplomatinio korpu
so nariams ir kitą — Mississippi 
valstijoje.”

Torontiškiai Jokūbas ir Emili
ja Beinoriai Kalėdų atostogoms 
išvyko pas savo dukrą ir žentą 
Krapus į Los Angeles.

M. K. Čiurlionio kūrybos vaka
rą gruodžio 17 d. surengė ateiti
ninkų sendraugių valdyba. Prisi
kėlimo par. muzikos studijoj kun. 
J. Staškevičius išdėstė Čiurlionio 
kūrinių reprodukcijas, kurios su
darė čiurlionišką nuotaiką. Įvadi
nį žodį tarė pirm. A. Gurevičius, 
mesdamas bendrą žvilgsnį į Čiur
lionį. Įdomią Čiurlionienės atsi
minimų ištrauką sklandžiai pa
skaitė mokyt. V. Tamulaitytė. Su 
Čiurlionio muzika supažindino 
kun. Br. Jurkšas, o su jo tapyba 
— dail. Dagys. Dalyviai, kad ir 
nebuvo labai gausūs, gyvai disku
tavo čiurlioniškus klausimus, o 
ponių paruošta kava gaivino klau
sytojų dėmesį. Plačioji Toronto 
lietuvių visuomenė iki šiol dar 
neparodė tinkamo dėmesio nei 
Čiurlioniui, nei Donelaičiui. Bv.

nepamirškite užsukti IletuvlAkon dovaną, 
suvenlrų ir įvairią reikmenų krautuvėn

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

Užss/ ymai priimami ir paštu.

vimą. Ypač kliuvo De Gaulle vy
riausybei už netinkamą užsienio 
politiką. Apie dabartinę Prancū
zijos politinę būklę išsamiai rašo 
šiame “TŽ” nr. J. Lanskoronskis 
iš Paryžiaus.

Istorinė amerikiečių astronau
tų kelionė į tolimąsias erdves bu
vo labai sėkminga. Erdvėlaivis 
Gemini VII išsilaikė erdvėse, kaip 
buvo planuota, 14 dienų. Jo įgu
la — pulk. Įeit. Fr. Borman ir 
kpt. J. Loveli atliko savo uždavi
nius labai tiksliai. Antrasis erd
vėlaivis Gemini VI, kuriame 
skriejo kpt. W. Schirra ir maj. 
T. Stafford, taip pat tiksliai įvyk
dė savo uždavinį — pasivijo pir
mąjį erdvėlaivį, priartėjo prie jo 
6-10 pėdų atstumu ir kartu skrie
jo 4 vai. Astronautų teigimu, esą 
būtų buvę įmanoma sukabinti 
erdvėlaivius, bet tam dar nebuvo 
pasiruošta. Šiuo atžvilgiu ameri
kiečiai pralenkė rusus. Jie tikisi, 
kad kelionė į mėnulį bus Įmano
ma 1969 ar 1970 m.

Pertvarkyta Kanados vyriausy
bė — vieni ministerial atsistaty
dino, kiti atėjo. Naujųjų tarpe 
yra: prekybos min. R. Winters, 
55 m. Toronto finansininkas; imi
gracijos min. J. Marchand, 47 
m. Kvebeko darbininkų unijų 
veikėjas bei vadas; žemės ūkio 
min. J. J. Greene, 45 m. Ottawa 
Valley advokatas; min. be portfe
lio J. Turner. 36 m. Montrealio 
advokatas; paštų min. J. J. Jean- 
Pierre Cote, 39 m. dantistas, paš
to tarnautojo sūnus. Min. M. 
Sharp paskirtas finansų min.; bu
vęs darbo min. A. MacEachen 
paskirtas sveikatos ir socialinės 
gerovės ministerių; Judy La- 
Marsh, buv. sveikatos ir soc. ge
rovės min.. paskirta valstybės 
sekretore; buv. imigracijos min. 
J. R. Nicholsonui pavesta darbo 
ministerija. Suplanuota nauja mi-

čiuojami ir prirašomi tik kartą į 
metus metinį balansą užbaigus. 
Metų būvyje dedamiems indė
liams dividendai skaičiuojami 
nuo sekančio mėnesio 1 dienos. _ _
Išėmimo atveju “Litas” nemoka komiteto nariai jau daugeli me- 
dividendų išimtai sumai už visus tų yra dirbę šiai parapijai^ Taip 
metus. Užtat visiems nariams 
patartina iki galo metų apsispręs

! ti kiek pinigų palikti pastoviam 
laikymui indėliuose ir kiek gale 
metų perkelti į einamąją sąskai
tą apyvartai.

Rekolekcijos lietuvaitėms įvy
ko gruodžio 11-12 d. Nekaltai 
Prad. Marijos seserų vienuoly
no patalpose; vedė T. J. Vaišnys, 
S.J. Jose dalyvavo 13 mergaičių 
iš viso Montrealio, net iš tolimes
nių vietovių, kaip Rosemount ir 
Duvernay. Rekolektantės gerai 
pasinaudojo šiomis dienomis, 
maldos ir tylos laiką praleido su
sikaupime, o per diskusijas reiš
kėsi aktyviai ir nuoširdžiai. Tik
rai verta pasidžiaugti visų daly
vavusių atvira nusiteikimu ir en
tuziazmu. S.D.

AV par. komiteto rinkimai įvy
ko gruodžio 19 d. par. salėje tuo
jau po pamaldų. Pagal naujus 
nuostatus par. komitetas susidės 
iš 6 narių, iš kurių kasmet 2 bus 
naujai renkami. Čia pat kleb. T. 
K. Pečkys, SJ, trumpai nušvietė 
ir piniginę par. padėtį. Smulkių 
skolų parapija nebeturi; daug 
kas buvo pagerinta; visi pageri
nimai buvo tuojau pat apmokėti. 
Vien par. salės remontui ir inven
toriui per paskutinius 2 metus 
investuota apie $5.000. Jis paaiš
kino ir apie kunigų pasikeitimą: 
į Tėvo J. Vaišnio, ŠJ, vietą vika
ro pareigoms atvyks jaunosios 
kartos atstovas iš Čikagos; lauk-

pat buvo išlaikytas ir klebono pa
brėžtas abiejų ateivių kartų daly
vavimas, nes 2 komiteto nariai 
yra iš čia augusios kartos.

KLK Moterų Dr-jos metinė 
šventė buvo paminėta gruodžio 
12 d. AV par. salėje. Moterys pa
maldose dalyvavo su savo vėlia
va, o po pamaldų par. salėje įvy
ko susirintamas-kavutė. Čia buvo 
išklausyta įdomi ir aktuali šių 
dienų moteriai paskaita, kurią 
skaitė iš Toronto atvykusi “Mo
ters” žurnalo darbuotoja I. Kai
rienė. Čia pat buvo atsisveikinta 
ir su skyriaus dvasios vadu Tėv. 
J. Vaišniu, SJ, kuris šio mėn ga
le išvyksta į Čikagą. Skyriaus 
pirm. E. Navikienė išvykstančiam 
dvasios vadui dėkojo už nuoširdų 
darbą draugijai ir skyriaus vardu 
įteikė kuklią dovanėlę.

ADAMONIS INSURANCE
AGENCY INC.

3907 Rosemont Blvd.

Tel: 722 -2472
Res: 722 -4735

GAISRAS — AUTOMOBILIAI

ATSAKOMYBE — GYVYBĖ 
Tikslus ir greitas patarnavimas

i T I Adresas: 1465 De Seve Street
Į V Į Į jLVkJ Montreal 20, Que., tel. 766 - 5827

4.5% už indėlius
4.0% už ein. s-tas
Mėnesinis palūkanų skaičiavimas.
Nemokamas gyvybės draudimas iki $2.000.
7.6% už asmen. paskolas 
6.5% už nekiln. turto pask. 
Visos paskolos atviros.
Pigus paskolų draudimas iki $10,000.

KASOS VALANDOS: 1465 De Se»e St., sekmadieniais nuo 10.30 iki 12.30 v., darbo die
nomis — nuo 10 iki 3 v., iiskiriant pirmadienius ir šeštadienius; vakarais — trečl*4i»- 
niais ir penktadieniais nuo 7 iki 9 vai.
3907 Resemount Blvd., tel. 722 - 2472: dienq — penktadieniais nuo 1 iki 6 vai. ir vaka
rais — pirmadieniais, trečiadieniais Ir penktadieniais nuo 7 iki 9 vai.

SIELOVADOS DIREKTORIAUS ŽODIS
Mielieji Kanados lietuviai,
Perduodamas Lietuvių Katali

ku Misijos Vokietijoje direkto
riaus pareigas didžiai gerb. dr. 
Jonui Avižai. 8 Muenchen 2, Un- 
terer Anger 17. nuoširdžiai noriu 
pareikšti savo giliausią padėką 
Kanados lietuviu kunigams, orga
nizacijoms ir visiems lietuviams 
už nuolatinį mano rūpesčių at-

nuiusieiijd. oupianuuia nauja nu- jautima ;r visokeriopa na^alba nicfnriia būt on t Horhn i Šerne 11 VIbVKenopą pagailą,rubit'iiia. omenį, oarpo jėgos.O 1x11 i 153 IC IiIkIi nuiLilUll nAP% g • • a • a a * w < A * I la Jo 140 <4 L 'd L v 1 14 1 L/yS I1
MiniCiorni niimofxrfoc T .r J riviiniMeriu nuiriaivTas j. iviar- rnetu 
chand. Taipgi suplanuota ištek- Lietuviu Misiios direktoriaus 
m bei energijos ministerija. Ry- r,,,,n n^ii^•* «/ * ibi I v i> II T) □ C I I i i* k □ Tikiu] fil/iOll m.v* • • « Lzl4 V ii Uaoi i lv>l\<l Lilvl <11 vllvlv-ll I višium su šiom naujovėm bus per- jr uždaviniaL Jie at)ima

tvarkomi kaikurių ministerijų de
partamentai.

Vietnamo karo paliaubų klausi
mas suaktualėio. Amerikiečiai, 
gave informacija iš JT pirm. 
Fanfani. esą §. Vietnamas pasi
ruošęs besąlyginėms deryboms, 
pasiskubino paskelbti. Hanoi mi
nėtą informaciją paneigė.

ne tik sielovadinį, bet ir karitaty- 
vini. socialini, tautinį ir net iš 
dalies politinį darbą. Jam visa 
turi rūpėti ir už visa jaustis atsa
kingu. Todėl labai prašau visus 
lietuvius dar su didesniu suprati
mu ir meile naremti naujojo sie- 
’—'»/’ns vadovo rūpesčius ir dar-

Penkiolika metų gyvenau Vasa
rio 16-tos gimnazijos rūpesčiais, 
jos vargais ir laimėjimais. Per tą 
laika ji išėjo iš svetimu kareivi
nių i nuosavą namą gražiame Dar
kė ir šiais metais iš barakinių 
klasių i erdvius, saulėtus rūmus. 
Stenkimės šia gimnazija — mūsų 
visu varpo kūdiki ir tikra lietuvy
bės išlaikvmo židinį — dar su di
desne meilės auka išlaikyti ir to
bulinti. Neleiskime saves angau- 
dinėti skleidžiamais gandais ir 
netikslia kritika.

Jaučiuosi pasiliekąs daug kam 
iš Jūsų skolingas padėka ir 
nagarba. tad savo maldose nrašv- 
siu Dieviškom Kūdikio Jums vi
siems gyvenimo palaimos o mū
sų kenčiančiai tautai greičiau su
laukti laisvės ir tikros taikos.

Su tikra meile ir dėkingumu 
Kristine Jūsų

Tėv. Alfonsas Bernatonis


