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Ar atėjo pas mane?
K. V. ZAKARAUSKAS

Europos Alpių kalnuose kaikurių kaimų gyventojai Kūčių 
vakare turi gražią ir prasmingą tradiciją, vaizduojančią Marijos 
su Juozapu kelionę Betlėjun ir jieškojimą užeigos. Kūčių vakare 
visi kaimo gyventojai su žvakėmis rankose, giedodami šventas 
giesmes, garsiai kalbėdami maldas, neša Marijos paveikslą. Jie 
sustoja prie kiekvieno gyventojo namų durų, kur Juozapas ir 
Marija veda tokį pat dialogą, kolą jie vedė kadaise su Betlėjaus 
užeigos šeimininku. Juozapas, pasibeldęs į duris, klausia ar nėra 
jam ir Marijai vietos. Iš vidaus girdisi šeimininko klausimas: 
“Kas ten?” Atsakymas: “Du vargšai keleiviai!” “Vargšai! Ne! 
Čia jums nėra vietos!” Po šio pasikalbėjimo Juozapas ir Marija su 
visa procesija keliauja prie kitų durų. Beldžiasi ir klausia ar 
nėra jiems vietos? Bet ir vėl tas pats šiurkštus šeimininko atsa
kymas: “čia jums nėra vietos!” Durys neatidaromos. Ir taip Juo
zapas su Marija keliauja nuo vienų durų prie kitų ir vis tie patys 
atsakymai: “Nėra, vietos!” Arba kaip evangelistas rašo: “Nerado 
vietos užeigoje” (Luk. 2, 7).

Dievas beldžiasi ir į mūsų namų duris, nori būti mūsų sve
čiu. Bet, deja, dažnai Jis išgirsta šaltą ir nesvetingą mūsų klau
simą: kokią naudą turėsiu iš tokio svečio? Kitais žodžiais tariant 
— Įtiek jis man mokės? Mielai jam duris atidaryčiau, jei Jis pa
sibelstų į mano namų duris, kaip Kūčių vakare pasibeldžia Ka
lėdų senis, nešinąs maišu visokiausių gėrybių... Mielai atidary
čiau jam duris, jei Jis atėjęs ant stalo patiestų stambų piniginį 
čekį ar atneštų dėžę, prikrautą brangenybių... Tikrai, kaip noriai 
Jam atvertume duris, jei Jis būtų anas kalėdų senis, vežimais 
gabenantis į mūsų namus medžiagines gėrybes... Tačiau Die
vas nėra medžiaginių gėrybių tiekėjas. Jo malonė teikiama žmo
gaus dvasiai yra kur kas vertingesnė už auksą ir sidabrą, kuri 
ypač reikalinga tada, kai žmogaus gyvenimo šviesią saulę apgau
bia juodi kančios, nusivylimo debesys ir kai jis ima klajoti nak
ties sutemose, širdyje nešdamas tamsią rytojaus nežinią, kai jam 
tenka grumtis su gyvenimo sunkenybėmis...

Dievas beldžiasi kiekvieną dieną j mūsų širdies duris. Deja, 
Jam atsakoma: “Nėra vietos!” Nėra vietos mūsų širdyje, nes ją 
kas kitas užvaldė... Kiek joje prikrauta, lyg kokiame sandė
lyje, visokiausio balasto... Ten sukrauti spaudoje ir pokyliuose 
kalbėtojų panegyrikose nubronzinti neva pasaulį stebiną nuveikti 
darbai, atlikti nepaprasti žygiai... Ten keroja tuščias išdidumas, 
pirkta garbė, neteisingumas... Jei jau kartą taip širdis priso
tinta, aišku, kad joje Dievui vietos nėra. Tad ir atsakymas “Nėra 
vietos!” yra nemeluotas. 

, ★ ★ ★
Dievas beldžiasi i mūsų širdį ir girdi atsakymą: man nerūpi 

kas ten beldžiasi ir ko jis nori! Argi ne dvasinis bankrotas? Juk 
tai Tas, kuris davė žmogui gyvybę, bet žmogus į Jį jokio dėmesio 
nekreipia. Tas, kurio Apvaizda lydi žmogaus žingsnius, bet žmo
gus Juo nesidomi. Tas, kuris į šį pasaulį atėjo ir savo kraujo auka 
žmogų išaugštino, bet žmogui Jis nerūpi... Pagaliau tai Tas, kuris 
yra vyriausias žmogaus Teisėjas, kuris reikalaus apyskaitos iš jo 
visų gyvenimo darbų, bet žmogui kol kas tai nesvarbu...

Kristus atėjo į šį pasaulį, tai istorinis faktas, bet klausimas 
— ar Jis atėjo pas mane, ar Jis atėjo pas mus? Ar mes vis dar 
tebesame Advento žmonės ir vis dar tebeprašome Jo Karalys
tės atėjimo? Svarbus klausimas, ar Kristus atėjo į šį pasaulį, bet 
už jį daug svarbesnis, ar Kristus atėjo pas mane? Daug svarbesnis 
klausimas, ar mano širdyje vis dar tebėra Adventas ar jau Ka
lėdos? Evangelija byloja labai liūdną faktą, būtent, nebuvo vie
tos užeigoje, ir jie keliavo toliau. Argi iš tikrųjų mūsų širdyje 
Kristus neras vietos, nejaugi ji taip sumažėjusi, kad Kristui 
joje nebeliko vietos? Tegu šios Kalėdos atgaivina visų širdis, 
tegu jose iš naujo užgimsta Dievo ir artimo meilės ugnis.

Kristaus gimtadienis

Mūs nerimas Tavęsp keliauja sunkiu keliu, 
Kaip tie ten trys iš svetimų šalių.

Bet ar jisai išdrįs, kaip tie ten trys 
Suklupt ties tavo tvarteliu? 

Ir tylūs, tylūs mes sustojam,

ir mes, ir mes iš svetimų šalių.
Bet kai tik rytmečio šiaurys budėjimo 
mūs naktį nuvarys,
Vėl žengsime Tavęsp, kaip ir tie ten trys
Kitu, ak jau kitu keliu. (A. Jasmantas)

Piešinys — dailininkės Vandos Pazukaitės

BRANGŪS LIETUVIAI,

Tarsi matosi didingas šviesus vaizdas galvojant, kiek daug 
širdžių patirs ramaus dvasinio džiaugsmo Kristaus gimimo šven
čių dienomis.

Nesuprastumėm tačiau tikrovės, įeigu visur matytumėm 
tik šviesą, džiaugsmą. Ir krikščionių vardu atžymėtų yra daug 
šeimų be krikščioniškos dvasios, be tikro džiaugsmo. Kiek daug 
jaunimo, kurio niekas neišmokė pažinti ir sekti natūralių ir 
krikščioniškų gyvenimo pagrindų. Tas jaunimas auga, bręsta 
be dvasinės šviesos ir be skaidrios ateities. Mūsų laiko žmoni
jos horizontuose matosi juodi šešėliai — ne tik tautų nelaisvė, 
socialiniai ir ekonominiai trūkumai, bet ir tos bedvasės šeimos, 
be dvasinio išauklėjimo paliktas jaunimas. Visi kartu tie trūku
mai yra grėsmė mūsų laiko žmonijai, o dar daugiau jos ateičiai.

Žmonijai reikia platesnio ir gilesnio dvasinio atgimimo. 
Kristaus gimimo vaizdai ir prisiminimai tepažadina kiekvieną 
pasitikrinti, kiek sekame gyvenime jo Evangelijos žodžius ir 
dvasią.

Visiems nuoširdžiai linkiu Kristaus gimimo šventėse pa
tirti daug šviesos ir džiaugsmo.

Tebūna pilni Dievo palaimos jūsų 1967 metai.
Su nuoširdžiausia Jums meile Kristuje —

Vyskupas Vincentas Brizgys

PRAEITIS! DABARTIES AKIMIS
R. L. Bruckberger

Kristaus gimimo šventės proga sveikiname visus skai
tytojus, bendradarbius, rėmėjus, aukotojus ir visus tau
tiečius išeivijoj, tremtyje ir okupuotoje Lietuvoje, lin
kėdami tyro Kalėdų džiaugsmo ir atnaujinto ryžto ko
voje už pavergtųjų laisvę bei skaidresnę buitį. Kartu 
nuoširdžiai dėkojame už pareikštus skaitytojų linkėji
mus ir sveikinimus —

"Tėviškės Žiburiai"

Šios ištraukos autorius yra prancūzu kunigas, buvęs rezistencinio 
sąjūdžio kapelionu II D. karo metu. Jo knyga "The History of Jesus 
Christ", parašyta prancūziškai ir išversta į anglų kalbą, yra viena 
naujausių tos srities veikalų. Autorius sakosi tą veikalą rašęs visą 
gyvenimą, čia pateikiame keletą jo minčių bei aiškinimų. Antraštės — 
“Tž" redakcijos. Red.

1959 metų pavasarį kiniečių kiu, kurie prieš du tūkstančius 
armija Įžengė i Tibetą. Krašto metų iš to pat krašto ketverius 
valdovas iš.savo tėvynės pastirau-metus rengėsi kelionei į sveti-! 
kė. Kaip paprastai, po politinės mą šalį jieškoti vaikelio, kurį: 
maišaties ir protestų visas šis jie nujautė netrukus gimsiant ir 
Įvykis baigėsi diskusijomis laik- i kuri tikėjo, kaip į savo Dievą ir 
raščiuose. Amerikiečių savaitraš- karalių. Evangelijos šį faktą 
tis “Time” atspausdino dėmesio '....................................
vertą straipsni apie minėtą bėg
li Dalai Lamą, vadovavusį šio kal
nuoto krašto religiniam ir politi
niam gyvenimui, šiuo metu pri
siglaudusi Indijoje. Man be
rašant šį' straipsnį, jis tėra vos ilgus amžius išsilaikiusi Tibete, į 
30 metų amžiaus. Matyt, jo jauni dvidešimtame šimtmetyje komu- 
metai ir krašto nedalia buvo kliū-inizmo tapo sugriauta ir jos užda-l _____ ______
timi išaiškinti jo kilmei. Tėra tik rūmas ilgiems laikams pažeistas. ‘ ir šis pasakojimas turi savo poe- 
žinoma, kad savo gyvenimo pra-,Taigi, dabar mes jau galime teig-itiškąją pusę, vadinamą “Kūdi- 
džioje jis buvo lydimas kažkokių ti, kad nepraslinks nė 200 metų kystės Evangelija”, kuri mums 
paslaptingų reiškinių — regėji- nuo mūsų eros ir Įvykį apie Da- suteikia tiek daug džiaugsmo. Tai 
mų, pranašavimų, orakuliškų nu- ’ ’ ’ ~ - ....................
sakymų ir t.t.

ISTORIJA IR ŽURNALISTAI
Žinoma, išmintingas ir sąžinin-i 

gas žurnalistas turėtų stengtis^ 
nesusipainioti įvykiuose, kuriuos 
iis ketina aprašyti. Betgi atsitin- Taigi, kodėl mes labiau pasitiki- 
ka, kad jis sulegendina ir tuos me “Time” žurnalistais ir jų tei- 
:storinius faktus, kurie dar gali singumu nei keturiais ėvangelis- 
būti paliudyti gyvų liudininkų.; tais? Tiesa, mūsų patirtis yra ri- 
Ką tad bekalbėti apie įvykius, ku- bota, mes neturime tokios tobu- 
rie atsitiko prieš keletą tūkstan- los išminties, kad pažintume da- 
čiu metų. Sakysim, “Time” bend- lykus be tam tikro nusižemini- 
radarbiai nepanoro sugretinti Da- mo ir tikėjimo. Mes žinome daug, 
lai Lamos su Trijų Išminčių įvy- bet mes nežinome visko. Dar esa-

mums pateikia kaip istorini. Ta
čiau daug kas jo istoriškumu ne
tiki. Jau Renanas manė, jog Tri
jų Išminčių kelionė yra buvusi 
tik pasaka.

Socialinė ir religinė santvarka,

ma daugybės dalykų, pasiliekan
čių anapus mūsų sustingusios 
vaizduotės tik todėl, kad mes pa
tys jų niekad nematėme.

IR DIEVAS YRA POETAS '
Taigi, nebūkime pergreiti pa

versti pasaka ar legenda ir pas-į 
laptingo Jėzaus Kristaus pasiro- 

■ dymo šiame pasaulyje. Arba bent 
'palikime atviras duris išsiaiškini
mui. Žinoma, jeigu Jėzus yra Die
vas, tai savaime aišku, kad Jo Įsi
kūnijimo būdas turėjo būti paliu
dytas stebuklais, rodančiais Jo 
dievišką kilmę, nors Jis galėjo 
būti taip pat proziškas, kaip ir 
kiekvieno iš mūsų, jeigu, žinoma, 
iš viso pritiktų gimimą laikyti 
prozišku.

Beje, tiesa nesikeičia, jeigu ji 
yra apreikšta net ir poetinėmis 
priemonėmis. Laimingu sutapimu

lai Lamos likimą bus lygiai sun- Kalėdos, pačių gražiausiu atosto- 
ku atpažinti būsimose socialinėse gų metas, nors kažkodėl su šia 
anlinkybėse, kaip Renanui sunku poezija mums sunku sutikti. Jei
įsivaizduoti Trijų Išminčių isto- šis Kūdikis, prieš du tūkstančius 

metų gimęs Betlėjaus prakaite, 
yra tikrasis Mesijas, iš anksto 
pranašų išpranašautas, Izraelio 
tautos ilgesy ir lūkesčiuos išne
šiotas, tai man toks poetiškas Jo 
aprašymas yra tikra tiesa.

Ta tiesa yra ne kas kita, kaip 
vaisius ano tolimo tolimo prama- 
tymo ir ilgo laukimo, kuris neiš
narpliojamai buvo susietas su žy
dų tautos istorija. Tai pražydėjir 

(Moketta | 8 psL)

riškumą.
Čia tad ir yra tasai motyvas, 

už kurio aš ketinu nusitverti.

Taip. Kalėdos yra Kristaus gi
mimo šventė. Galėtume sakyti, 
kad tai Jo gimtadienis. Bet ar 
Jis gimė gruodžio 25? Ar tai Jo 
gimtadienis tikslia, istorine pras
me? Kaip ir daugelis mūsų lai
kais savo gimtadienio iškilmes 
nukelia kiton dienon, taip ir Kris
taus gimimo dienos šventė isto
rinių aplinkybių dėka liko nu
kelta į gruodžio 25-tąją. Jau nuo 
seno buvo žinoma, kad toji šven-'džio 25 perkėlė į 21, Krikščionių 
tė nėra tikroji Kristaus gimimo Bendrija Kalėdų šventės neper- 
data. Mūsų laikais, atlikus isto- kėlė ir paliko gruodžio 25, nes 
rinius tyrinėjimus, prieita išva- ji per eilę šimtmečių buvo nusi- 
dos, kad tiksli Kristaus gimimo stovėjusi ir giliai įsišaknijusi, 
diena nebuvo ir nėra žinoma, nes Prie Romos tradicijos paleng- 
nėra užsilikusių tokių dokumen- va prisitaikė ne tik Vakarai, bet 
tų, kurie aiškiai' ją būtų užregist- ir Rytai, kurių krikščioniškosios 
ravę. Iš įvairių ligi šiol prieina- bendruomenės' pasilaikė senąjį 
mų istorinių šaltinių nustatyta, Julijaus kalendorių. Rytiečiai tu- 
kad Kalėdos turėtų būti švenčia- rėjo Epifanijos šventę — Kris- 
mos ne gruodžio, o rugpjūčio mė- taus pasirodymo viešumoje bei 
nesi. Pasak dr. H. W. van der krikšto. Ji buvo švenčiama sau* 
Vaart Smit iš Amsterdamo, pa- šio 6 dieną, kartu prisimenant ir 
rašiusio knygą “Geboren zu Beth-: Kristaus gimimą. Kai ir jie (ry- 
lehem” (prancūziškas vertimas tiečiai) pradėjo švęsti Kristaus 
“Ne a Bethleem 1965 m.), trys gimimą, Epifanijos šventė pasili- 
Išminčiai atvykę Palestinon nig- ko tiktai Kristaus krikšto prisi- 
sėjo pabaigoje; Kristus atneštas ’ minimu. Dėlto dar ir dabar rytie- 
šventovėn (40 dienų po gimimo) čiai tą dieną šventina vandenį, 
pirmąją spalio savaitę; taigi, Jis 
gimė rugpjūčio pabaigoje. Tai 
ligšiolinių tyrimų išdava, kuri 
betgi negali tiksliai nurodyti 
Kristaus gimimo dienos.

NERŪPĖJO DATOS
Tikslios Kristaus gimimo datos 

nustatymą apsunkina ir ta aplin- šventė įsigalėjo Vakaruose 5-8 
kybė, kad pirmaisiais krikščioni
jos amžiais tiksliomis datomis iš 
viso nebuvo rūpinamasi. Krikščio
nių liturgijai rūpėjo iškelti ne is
torines datas, o pačius Kristaus 
gyvenimo įvykius, ypač Jo kan- Bendrijai rūpi pirmoje eilėje pa
čią ir prisikėlimą. Gimimas pa- tys įvykiai, Kristaus gyvenimo 
čioje pradžioje nebuvo švenčia-turinys. Dėlto ir visa liturgija sų; 
ihas. Jo klausimas visu platumu rikiuota ne pagal istorinės datas/ 
iškilo III ir IV šimtmečiuose, o pagal jų reikšmę. Galbūt geriau 
yęač kai atsirado Arijaus here- būtų, kad ir liturgija laikytųsi 
zija, skelbianti, kad Kristus ne- istorinių datų. Mūsų laikais ir 
buvo Dievas. Trečiame šimtme- šioje srityje netrūksta balsų, siū
tyje bandė nustatyti Kristaus gi- lančių reformuoti švenčių datas, 
mimo datą pvz. Klemensas Alek- atsižvelgiant i tikslesnius' istori- 
sandrietis ir kalbėjo apie balan- nius duomenis. Bet tai nėra esmi- 
džio 19 dieną, kiti siūlė kovo 28, nis dalykas ir vargiai tos refor- 
o treti gegužės 29 dieną ir Lt. mos ką nors gero duotų. Svar- 
Įvairūs šaltiniai tas datas nuro- biau yra gilintis į Kalėdų šventės 
do skirtingai. Niekas šiems tvir- turini, negu svarstyti jos kalen- 
tinimams neteikė didesnės reikš- dorinį klausimą. Teisingai paste
linės. Kristaus gimimo šventės bi minėtasis dr. H. W. van der 
klausimas iškilo IV š. ryšium su Vaart Smit: “Norint suprasti 
Nikėjo (325) santaryba, kurioje Kristaus gimimo istoriją, reikia 
buvo pasmerkta Arijaus herezija atsisakyti minėtų svarstymų ir 
ir pabrėžta Kristaus dievystė. Ta- gilintis i pačius Įvykius, jų tik- 
da kilo liturginis atsinaujinimas, rovę ir loginį ryšį. Tada būsime 
kurio metu ir įsigalėjo Kristaus, nustebinti kilnios tiesos ir ne
gimimo šventė. Iš Romos ji plito 
į kitas sritis ir buvo kartu perga
lės ženklas prieš arianizmą, ku
ris Europos pietuose gana veikiai 
sunyko. Ilgiau jis laikėsi germa
nų srityse, nes ten žmonėms pa
tiko Arijaus mintis pakeisti litur
gijoj lotynų kalbą vietine kalba.

KODĖL GRUODŽIO 25?
Krikščionybė niekur neįsigalė- kia savo sveikinimus ir iškelia 

jo staigiai. Net ir po 400 metų pa- gyvenamojo meto pagrindinius 
gonybė tebebuvo gyva su savo pa- rūpesčius. Bene daugiausia dė- 
pročiais ir šventėmis. Germanų mesio susilaukia popiežiaus kal- 
kraštuose ir pačioj Romoj popu- ba, besikreipianti į viso pasaulio 
liari buvo šviesos šventė gruo- gyventojus. Jau paskelbta, kad 
džio 25 (pagal Julijaus kalendo- Paulius VI šiais metais tradici
nių). Roma šią datą pasirinko nę Kalėdų kalbą pasakys per Va- 
Kristaus gimimo šventei, kad tuo tikano radiją gruodžio 22 d., 2 v. 
būdu duotų naują turinį pago- p.p., ĖST laiku. Vėliau jos ver- 
niškajai šventei ir ją sukrikščio- timas bus perduotas per Vatika- 
nintų. Pasak liudininko Filoza- no radiją beveik visomis žymes- 
lus. pirmoji Kalėdų šventė Romo- nėmis kalbomis, jų tarpe ir lie- 
je buvusi atšvęsta 354 metais. Ki- tuvių.

to dokumento liudijimu, ji pir
mą kartą Romoje buvusi įvesta 
336 m. gruodžio 25 d. Labai ga
limas dalykas, kad kitose srityse 
Kalėdos buvo pradėtos švęsti ir 
anksčiau, bet tai buvo vietinio 
pobūdžio šventės.

Kai 16 šimtmetyje gregorinis 
kalendorius, pakeitęs senąjį Ju
lijaus kalendorių, dienos ir nak
ties susilyginimo datą iš gruo- A*. 9 • « 9 • • • VV* •

čiai tą dieną šventina vandenį. 
Vakariečiai, nusižiūrėję į rytie
čius, taipgi pradėjo švęsti Epifa
nijos šventę, bet davė šiek tiek 
skirtingą reikšmę, būtent, Kris
taus pasirodymą pagoniškajam 
pasauliui ir pabrėžė Trijų Kara
lių — Išminčių atkeliavimą pas 
gimusi Jėzų. Tokios reikšmės

šimtmečio laikotarpyje.
GRIAUČIAI IR PRASME
Visos čia suminėtos datos tė

ra istoriniai griaučiai. Krikščionių

paprasto grožio istorijos, kur la
bai darniai jungiasi žmogiškasis 
ir dieviškasis pradas.” Pr. G.

KALĖDINĖ POPIEŽIAUS 
KALBA

Kiekvienais metais Kristaus 
gimimo šventės proga vadovau
jantieji pasaulio pareigūnai sa
ko viešas kalbas, kuriose išreiš-

Imigracijos ir darbo ministeris sveikina

Otava, Kalėdos 1966

GERBIAMASIS REDAKTORIAU,
Kai kanadiečiai renkasi Švęsti Kalėdų, prisimename drau

giškus bei bičiuliškus ryšius, kurie jungia mūsų įmones iš dau
gelio kraštų į vieną šeimą.

Spalvingi papročiai bei tradicijos, kurias priėmėme iš visų 
pasaulio tautų, davė šventišką, džiugų atspalvį Kalėdoms Ka
nadoje.

Kalėdų šventė, susieta su Naujų Metų pradžia, turi kiek
vienam iš mūsų ypatingą reikšmę, būtent, gimimą naujos vil
ties, naujo džiaugsmo, naujos giedros. Dabar, stovėdami ties 
slenksčiu naujų metų, kai mūsų kraštas žvelgs šimtą metų atgal 
į savo pažangą bei laimėjimus, dėkokime už praeities tr galimą 
ateities palaimą. •

Nuoširdūs sveikinimai ir geriausi linkėjimai.

Jean Marchand
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9 REUGIIUI AME GYVENIME* “Židiniai”, šiuo vardu bu- * JAV katalikai nuo 1966 m. vo pradėtas sąjūdis antrojo pa- gruodžio 2 d. nėra įsakymo įpa- saulinio karo metu. Jo šūkis: reigoti penktadieniais pasnin- Dievas yra Meilė, vienintelis kauti. Pilnas pasninkas — tik idealas, dėl kurio verta gyven- du kartus per metus — Pelenų ti. Šį sąjūdį 1962 m. Šv. Sostas Dieną ir D. Penktadienį. Gavėnios penktadieniai tebėra atgailos bei pasninko dienos.* Popiežius Paulius VI šiais metais Kalėdų naktį Mišias laikys Florencijos mieste, kurio gyventojai buvo skaudžiai tvano paliesti.* Kongo kankiniams pastaty-

patvirtino, šiandien jis turi pusantro milijono narių visame pasaulyje, atliekančių gailestingumo darbus 35-kiose tautose. Židinių sąjūdžio centras yra Amerikoje, Niujorke. Vyrų sąjūdžiui vadovauja kun. dr. E. Fondi, moterų — G. De Luca, viena iš įsteigėjų, šio sąjūdžio nariais gali būti ir nekatalikai. Jų darbais susižavėjo ir Britanijos anglikonų arkivyskupas Ramsey — kviečia steigti “židinius” ir Anglijoje. Popiežius Paulius VI, priėmęs sąjūdžio delegaciją audiencijoj, pareiškė: “Atrodo, kad šį “židinių” sąjūdį būtų galima pavadinti vienu žodžiu — Meilė”.* Pokalbis, bet ne kompromisas — pareiškė Anglijos kardinolas J. Heenan. Gyvename pokalbių laikotarpyje. Bažnyčia lėšų telkimu naujoms staty nori pokalbio su visu pasauliu, su visų religijų vadovais, net ir netikinčiais. Su visais galima diskutuoti taikos ir tolerancijos galimybes, tačiau Bažnyčia neturi intencijos atsisakyti tiesos, kad laimėtų Dievo priešus.* Romoje buvo svarstytos sekančių kandidatų į šventuosius bylos: Jurgio Matulevičiaus, Vilniaus arkivyskupo; Magdalenos Morono, salezietės; Izmaelio Perdomo, Bogotos arkivyskupo; dviejų kunigų Pranciškaus Chie- sa ir Juozapo Gualandi; Aloyzo Rainieri, barnabitų kongregacijos klieriko.* Katalikų ir žydų suartėjimas daro pažangą. Visai neseniai žydų delegatai aplankė Amerikos kardinolus, įteikė vertingas dovanas ir išreiškė savo palankumą. Kardinolas Spellman pareiškė: “Katalikų Bendrija darys viską, kad įgyvendintų Vatikano santarybos dekretus. Krikščionys ir žydai yra Dievo šeima, dieviškosios Apvaizdos liudytojai”.

Mūsų Bažnyčioje santykiai tarp hierarchijos ir kitų tikinčiųjų yra labai panašūs į geros šeimos narių santykius. Mažai suprantantiems vaikams tėvai pasako, kaip elgtis net ir mažiausiose smulkmenose. Paaugusiems ir daugiau išmanantiems tėvai duoda tik bendresnių nurodymų, patarimų, kuriuos savo kasdieniniame elgesyje pritaiko jau patys vaikai.Kodėl atšaukti potvarkiai?Bažnyčios vadovybė kadaise labai tiksliai pasakydavo, kada ir kokius gerus darbus žmonės turi atlikti, nuo ko ir kada susilaikyti, kaip apsimarinti, kokią atgailą daryti. Mūsų laikais Bažnyčios vadovybė, pasitikėdama katalikų dvasiniu ir intelektualiniu subrendimu, daugelį buvusių tikslių įsakymų, patvarkymų atšaukia ir palieka tik dėsnius, kurie saisto žmogaus gyvenimą, ir pasitiki, kad kiekvienas katalikasjuos pritaikys savo asmeniui. Taip paskutinių 50 metų laikotarpyje tapo palaipsniui atšaukti daugelis buvusių pasninko ir abs-
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nintelės dienos-penktadienio abstinencijos įsakymas. Gydytojai ir kiti išmintingesni žmonės galvoja, kaip įtikinti žmones, kad jie
X • • ♦ X • •

tų visi atsižadėti Advento ir Gavėnios metu pvz. rūkymo, alkoholio vartojimo, nebūtinų pramogų, o sutaupąs skirti kokiam nors geram darbui. Mums, lietuviams, ypatingai tuo metu dera atsiminti nuoširdžiau, negu betkada,patys suprastų, jog maisto įvairu- kad turime svarbių reikalų, lie-mas, saikingumas, apsimarinimas čiančių visą tautą, Lietuvoje yra būtini žmogaus sveikatai. O vargstančių paramai turime Re- dvasinės srities vadovai ir toliau j liginę Šalpą ir BALFą, Romoje 
tvlpfinc IrarT cine HopvHac vro TO1_tvirtins, kad šios dorybės yra rei- i kalingos valios, charakterio auklėjimui nemažiau kaip sveikatai. Taigi ir pakitėjus Bažnyčios drausminiams įstatymams saikin-gumas, apsimarinimas, atgailos ginei ir kitokiai gerai spaudai, praktikų bendras reikalavimas ( Ypatingai Gavėnios metu grįž-
— M   T — -1— u X — _ V • •

nuxxuxLAiauw yftovavj- MUT UWXIJ XX - lingetas Belgijoj paminklas. Surašyta tinencijos potvarkių. Tai padary-lį0 t,208 vardai tų misijonierių, ku- ta ne tuo tikslu, kad tikintieji riuos komunistai nužudė; jų tar-! atprastų nuo visokios drausmės, pe 30 protestantų.- ‘ i nuo apsimarinimo, nuo atgailos,* Jugoslavija atsiuntė savo bet kad pakitėjusiame gyvenimeatstovą prie Šv. Sosto dr. Vi- palengvintų geriau atlikti kiek- koslav Cvrlje. Tito laiške popie- vienam savas kasdienines parei- žiui pareiškė pasitenkinimą, kad “ ’ “ -po 15 metų nutrauktų santykių vėl atstatyta taika.* Vienuolinis gyvenimas Afrikoje sparčiai pradėjo klestėti. Vienuolynų viršininkai suvažiavę tuo pasidžiaugė ir susirūpino

pasilieka. Mūsų laiko žmonėms teikiama tik daugiau iniciatyvos pasirinkti ir apsispręsti, kada ir kokiu būdu kuris apsimarins, kokią paskirs sau atgailą.Įsipareigokime patysVisuotinis Vatikano II susirinkimas pabrėžia dar ir kitą reikalą. Ir ateičiai lieka tie patys laiko tarpai kuriuose tikintieji privalo daugiau, negu paprastu laiku dvasiškai susitelkti, apsimarinti, pasiskirti kokias nors ypatingas atgailas. Tokie ypatingi lai- arpai yra Adventas ir Gavėnia. Gavėnios meto pasninko ir

kimai. Ar gi nebus švenčiau, prasmingiau ir net visuomeniniu bei tautiniu atžvilgiu naudingiau Gavėnios šeštadieniais, sekmadieniais rinktis į bažnyčia lietuviškai pagiedoti Graudžius verksmus, lietuviškas giesmes giedant apeiti Kryžiaus Kelius. Iš tokių valandų kiekvienas išsineš sieloje daugiau gero, negu iš nebūtino susirinkimo.
abstinencijos įstatymas yra pa- naujais potvarkiais .šankia visus lengvintas, tačiau tuomi nepanai-. ne j pairimą, ne į pagonišką sukinama pareiga pasiskirti sau pa- pasaulėjimą, o į sąmoningesni čiam kokius nors ypatingus at-1 - -- ■ - -gas ir lengvesniu eucharistinio pasninko įstatymu paragintų tikinčiuosius dažnesnei šv. Komunijai.Pasninkas nepanaikintasPačiuose paskutiniuose potvarkiuose, dar labiau palengvinančiuose pasninko reikalavimus, ir visuotinis Vatikano II susirinkimas ir P. Pauliaus VI primena, kad bendras apsimarinimo ir atgailos reikalavimas yra iš Dievo ir jokis žmogus nei Apaštalų Sostas negali to reikalavimo panaikinti, nė vienas žmogus negali nuo to pats savęs dispensuoti. Kokia bebūtų drausmė pagal Bažnyčios įstatymus, santykiai tarp Dievo ir žmonių, Dievo teisingumas pasilieka visada tie patys. Kokie bebūtų pasninko ir kitų atgailų potvarkiai, Kristaus žodžiai pasilieka, kad yra piktų dvasių, kurios “kitaip neišvaromos, kaip tik malda ir pasninku” (Mat. 17, 20); “Jei atgailos nedarysite, visi taip pat pražūsite” (Luk. 13, 5). šventasis Raš

boms.
★ Socialinė katalikų unija posėdžiavo Briuselyje, Belgijoj. Unijos direktorius yra dr. Didier, prancūzas, šiai unijai priklauso dvylika Europos kraštų. Nutarta šaukti pasaulinį suvažiavimą, kuris įvyks Buenos Aires, Argentinoj'e 1967 m. šio suvažiavimo pagrindinė tema bus: “Socialinė tarnyba ir krikščionių atsakomybė”.★ Australijos katalikės moterys, susirinkusios Brisbane j e, oriėmė rezoliuciją, reikalaujančią, kad spauda ir televizija išmestų nepadorias programas, kuriose vyrauja seksualiniai dalykai.
★ Bendros maldos katalikamsir protestantams ruošiamos V. , . . - _____________Vokietijoje. Sudarytoje komisi- tas yra pilnas įspėjimų, esą ne- 
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gailos darbus ar apsimarinimus. Yra daug dalykų, kurie Advento ir Gavėnios laikui netiko anksčiau, netinka nei dabar. Ir dabar Advente ir Gavėnioje netinka pasilinksminimai, nereikalingos pramogos, visokis nesaikingumas. Praeityje tiko, tinka ir dabar apsimarinimas, didesnis pamaldumas, įvairūs atgailos ir labdaros darbai. Visuotinis Vatikano II susirinkmas ragina, ypatingai Gavėnios metu, net viešai.ir bendruomeninei atgailai.

VARDĄ IR ATSKLEIDŽIANT LIETUVIŲ KULTŪRI

NI PAJĖGUMĄ.

Kanados Lietuvių Bendruomenės krašto valdyba

J gilesnį krikščioniškumąBažnyčia mūsų laikais savo

kime prie daug gražesnių ir prasmingesnių praktikų, negu pasilinksminimai ar nebūtini susirin-

— Šv. Kazimiero Kolegiją, turime vienuolijas ir jų veiklą, savas mokyklas ir jaunimo organizacijas, kad reikia pagalbos mūsų lietuviškai liturginei, reli-
KANADOS ŠIMTMEČIO IŠVAKARĖSE SVEIKINAME 

VISUS TAUTIEČIUS ŠV. KALĖDŲ IR NAUJŲJŲ ME

TŲ PROGA, LINKĖDAMI GAUSIAI DALYVAUTI ŠIO 

KRAŠTO IŠKILMĖSE, KARTU KELIANT LIETUVOS

KALĖDŲ ŠVENČIŲ PROGA

NUOŠIRDŽIAI SVEIKINAME VISUS 

KANADOS GEROS VALIOS LIETUVIUS IR LINKIME

LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ.

Lietuvos Generalinis Konsulas Kanadai ir 
H. Žmuidzinienė

Tautos Fondo Atstovybė 
Kanadoje

joje iš katalikų ir protestantų dalyvavo ir vyskupas F. Hengs- bach.
★ Airija duoda daugiausia mi- sijonierių. Per pastaruosius 16 mėnesių pasiuntė Į misijas 130 vyrų bei moterų. B. M.

būtų įvykę daugybės nelaimių, jeigu žmonės būtų laiku atgailoje; kad nusidėjusiam žmogui nėra išganymo be atgailos. Perinai dauti Dievą už savo ir kitų kaltes, išprašyti malonių, žmogui pačiam išsilaikyti deramam tobulu-
ANTRASIS KANADOS VEIDAS

Primindamas šiuos Dievo ir Bažnyčios reikalavimus, drįstu paraginti jus, Mylimieji Kristuje, nesiduoti ir neleisti, kad pagoniškos įtakos iškreiptų Dievo ir Bažnyčios reikalavimus bei patarimus, gadintų mūsų krikščioniškas ir prasmingas "tradicijas. Reikia atsiminti, kad Advento ir Gavėnios rrfetS katalikams netinka ruošti pasilinksminimus, nebūtinas pramogas, netinka dalyvauti kitų ruošiamose, netinka to laiko neatžymėti jokiu asmeniniu apsimarinimu. Daugelyje vietų įsigali tradicija, kad katalikiškų mokyklų vaikučiai bei jaunimas Advento ir Gavėnios metu atsižada nebūtinų skanėstų, o sutaupąs skiria kokiam nors labdaros darbui. Dar būdami tremtinių stovyklose Europoje ir čia nekartą esame gavę iš tokių mokyklų aukų mūsų kaliniams Sibire^ vargstantiems Lietuvoje ir kitokiems geriems darbams. Užaugusieji galėtų panašiu būdu padaryti daugiau gero sau ir ki-

savarankiškesnį, gilesnį Kristaus Mistinio Kūno narių dvasinį atsinaujinimą ir gyvenimą arčiau su Kristumi. Bažnyčios vadovybė mano, kad mūsų laikų kataliko sąmoningumu galima daugiau pasitikėti, negu praeityje. Mūsų subrendimo laipsnį parodys mūsų elgesys. Advento ir Gavėnios pramogas teisinantieji tautinio labo motyvais turėtų prisiminti religinių praktikų ir" tradicijų vertę žydų tautos ištvermėje ne 20 ar 100 metų, o kelis tūkstančius metų.Mūsų tautos ankstesnės kartos sukūrė daug krikščioniškų papročių, tradicijų, supintų su tautos charakteriu. Jos yra vertingos ir dabar. Už krikščionišką religiją ir gyvenimą tiek iškentėjusios ir dabar kenčiančios tautos nariai v. - „ v vesame įpareigoti visai žmonijai čių paplotėlis dar laužomas. Pries nepasimesti klaidingose nuotai- Į keletą dienų laiške iš Lietuvos

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

linki jiems linksmų Šv. Kalėdų ir laimingų 
Naujų Metų.

RŪTOS KALĖDŲ PAPLOTĖLYJETITAS NARBUTASIr pavergtoje Lietuvoje Kū-
kose ir aplinkoje, o gyventi savu krikščionišku gyvenimu ir kitus jo pamokyti.Suminėti žmogiški motyvai, sujungti su dieviško įstatymo reikalavimais, tepadeda susiorien- duoti naujų laikų naujuose potvarkiuose, kad išlaikydami senas krikščioniško gyvenimo vertybes pajėgtumėm sukurti ir naujų.Visada prisiminkime ir gyvenime taikykime pranašo Izaijo paraginima: “Jieškokite Viešpaties, kol jis randamas; šaukitės Jo, kol jis yra arti. Nedorėlis tepalieka savo kelią ir niekadėjas savo kėslus; tegrįžta į Viešpatį, kuris jo pasigailės; į mūsų Dievą, kuris yra didžiai atlaidus” (55. 6 . . .). (Antraštės — “TŽ” redakcijos).(Tęsinys iš pr.. numerio) Milžiniška užtvankaProjekto pareigūnai salėje parodė reljefinį užtvankos vaizdą ir porą filmų. Po to autobusais nugabeno mus į augščiausias vietas, iš kurių geriausiai matyti bendras vaizdas viso projekto Manic 5. Vieni gėrėjomis rudens gamtos grožiu, kiti — pačiu projektu, kurį vykdo Kvebeko Hydro. Daugiau nusimaną technikoje teiravosi įvairių detalių, bet tokių buvo mažai. Dauguma redaktorių pasitenkino bendro pobūdžio informacija ir stebėjo, kaip vykdomas darbas.Valgom su darbininkaisMūsų vadovai Manic 5 tarnautojai — R. Valliere ir L. Rioux pakvietė visus pietų į valgyklą. Salė didžiulė — keliolikai šimtų darbininkų. Stalai apytušti, nes jau antra valanda. Dar kur-ne- kur matyti grupės darbininkų, traukiančių dūmą. O vienas darbininkas visu ūgiu išsitiesęs guli kniūbščias ant cementinių grindų. Priėjęs prie jo draugų klausiu, kas atsitiko — kodėl jis taip guli? Jie nusijuokė, o ant grindų gulėjęs greit pašoko ir atsikėlė.Kadangi tai kafeterija, visi apsiginklavom padėklais, įrankiais ir išsirikiavom į eilę. Tarnyba sparti, ir mes greitai buvom aprūpinti maistu. Atsisėdau prie vietinių darbininkų ir užkalbinau prancūziškai. Pasirodo, pataikiau ant inžinieriaus. Sužinojau, kad ir inžinieriai valgo kartu su darbininkais. Maistas geras, gausus ir pigus. Bekalbant iškilo ko nori Kvebeko dėstė:

Kalbas mes galime išmokti, ir tai daugiau nei dvi, bet tai nereiškia, kad tuo būdu tapsime prancūzais ar anglais. O tokių Kanadoje dabar yra apie 5—6 milijonus.Inžinierius į tai neturėjo aiškaus atsakymo, šalia jo sėdėjęs vienas vadovų (irgi prancūzas) išreiškė abejonę dėl dviejų kalbų ir kultūrų įgyvendinimo:"— Tai galima buvo padaryti prieš 100 metų, kai Kanadoje buvo tik anglai ir prancūzai. Bet dabar, kai krašte atsirado tiek daug kitų tautybių, dviejų kultūrų formulė vargiai galima.Inžinierius tai nuomonei neprieštaravo, bet toliau dėstė, kad anglai prancūzus skriaudžia. Kaip pavyzdį jis nurodė įstatymą, draudžiantį malti Kvebeko provincijoj kviečius, jeigu jie yra atgabenti iš kitų provincijų. Esą panašių dalykų yra daug.Atsirišo liežuviaiVadovai apnakvino mus dviejuose barakuose. Kambarių nedaug, tad teko įsikurti po du. Aš buvau kažkodėl laimingesnis — gavau atskirą kambarį. Apsitvar-

kę ir pasidairę po apylinkę, rinkomės iškilmingam priėmimui jau nebe valgykloje, o specialioje patalpoje. Vyriausias užtvankos inžinierius pasveikino ir kvietė vaišintis. Pavargusius keliauninkus pradėjo veikti šiaurės vynas: prasidėjo prakalbos, dainos, anekdotai. Net vyriausias mūsų grupės dalyvis — švedų laikraščio redaktorius Andersonas iš Winnipeg© — atgijo: solo padainavo švedišką dainą. Geros nuotaikos pagauti redaktoriai nuvyko į antrą priėmimą, daugiau privataus pobūdžio, pas vyriausiąjį inžinierių. Čia buvo progos tęsti prakalbas bei pasikeisti nuomonėmis įvairiais klausimais. Rimouski miesteSekantį rytą grįžtame į savo lėktuvą “Nordair” ir pakylame į padanges. Lėktuvas apsuko ratu, kad dar kartą galėtume pamatyti statomą užtvanką, ir ėmė skristi Rimouski miesto link. Vos spėjome įšilti, kapitonas pranešė, kad netrukus pasieksime Rimouski aerodromą. Nusileidę matome atvykusius mūsų pasi-

tikti laikraštininkų ir miesto atstovus, bet negalime išlipti iš lėk- kuris yra vartai i gražiąją turistinę Gaspesie sritį, nėra pramonės. I, j r nę; viaoMcoiu daili, iiuia uiauivxico.S?~ [0™^ ne čia vyrauja krautuvės, įstaigos'

klausimas:prancūzai? Inžinierius prancūzai kovoja už lygias teises Kanadoje. Kol nebus įg; dintas dviejų kalbų ir ku lygiateisiškumas, tol pran nenurims.— Bet kaip bus su mumis, kurie nesam nei anglai nei prancūzai?— klausiu inžinierių. — Konodos etninės spaudos redaktorių grupė prie Manic 5 užtvan
kos Kvebeko provincijoj

lėktuvo augščio laiptų. Pagaliau atsirado motorinė platforma, kurią aerodromo mechanikas pakelia iki lėktuvo angos, palaukia kol užlipa keletas keleivių ir tada nuleidžia žemyn. Užtruko keliolika minučių, kol visi buvo iškraustyti iš lėktuvo.Autobusas atgabeno mus į miesto rotušę, kur jau laukė pareigūnai: burmistras advokatas Maurice Tessier su miesto valdybos nariais, policijos viršininkas, vietiniai laikraštininkai ir kt. Priėmimų salėje burmistras tarė sveikinimo žodį, o mūsų grupės atstovas trumpai kalbėjo keliauninkų vardu. Po šių formalumų buvo progos pasikalbėti privačiai su įvairiais pareigūnais. Viena kalbi ponia labai mielai aiškino prancūziškai.— Iš kur toks slaviškai skambąs miesto vardas Rimouski? — paklausiau.— O jis neslaviškas, bet indėniškas; reiškia — briedžių rojų. Mat, kadaise čia buvo daug briedžių. Dabar jau reikia pavažiuoti tolokai, kad galėtum jų rasti.— Ar daug tautybių turite mieste?— Bus pora šimtų asmenų. Yra lenkų, vengrų, ukrainiečių, šiek tiek prancūzų...— Kaip tai? šiek tiek prancūzų... O jūs ar ne prancūzai? — Mano pašnekovė ir aplink stovėjusieji ėmė juoktis iš posakio, kad prancūziškame mieste tėra šiek tiek prancūzų. Tada ji susigriebė ir paaiškino: Aš turiu galvoje prancūzus iš Prancūzijos!Pasirodo Kvebeko provincijos gyventojai save laiko ne prancū-
kurie jau yra kitokį nei Prancū
zijos gyventojai.

Telefonų bendrovės priėmime
Atrodo, kad Rimouski mieste,

radau baltą paplotėlį su įkepta rūtų šakele.Kūčių paplotėlio laužymas ir tarpe savųjų dalinimasis yra labai reikšmingas. Tai meilės pareiškimas. Tai Kalėdų didžiojo džiaugsmo atspindys. Užgimdamas Kristus-Dievas žmonijai parodė didžiausią meilę — tapo žmogumi, kad matoma auka išlaisvintų žmogų iš nuodėmės vergijos, pakeltų jį į kilnesnį žmogiškumą. Didžioji Dangaus Meilė atnešė visai žmonijai visiems šimtmečiams Kalėdų džiaugsmą. Tą džiaugsmą išgyvendami ir mes norime parodyti meilę visiems. Pradedant Kūčių vakarienę savo šeimoje, stengiamės linkėti tos meilės džiaugsmo visiems kitiems, net ir savo priešams.žinodami, kad Kristaus atneš- i toji pasauliui dvasinė taika ir meilė pakeitė pagoniškojo pasaulio neapykantą ir kerštą, lengviau suprantame, kad ir šių dienų baisaus komunizmo atneštuo-ir Quebec Telephone didžiulei bendrovė. Jos vadovybė surengė mums pietus viešbutyje. Bendro- sius žiaurumus ir priespaudą teves pareigūnas atėjo pas mane, į galės nugalėti tik dieviškosios nusivedė į salę ir nurodė vietą, meilės šiluma, kuri pirmiausia Pasirodo, tai būta lyg ir garbės stalo, prie kurio sėdėjo b-vės vicepirmininkas M. Martin, miesto burmistras ir kiti pareigūnai. Priėmimo šeimininkas, laikydamasis vietinių tradiejų, paprašė mane sukalbėti maldą. Besibaigiant pietums, grupės pirm. Do- jack paprašė mane visų vardu tarti padėkos žodį. Po 12 metų teko viešai prabilti prancūziškai. Kad ir aprūdijusia kalba, savo pareiga, atrodo, atlikau. Po mano žodžio burmistras paklausė, iš kur esu. Iš Toronto — atsakiau.Tada jis tarė:— On parle bien francais a Toronto.Telefonų b-vės rūmuose turėjome progos pamatyti filmų apie Gaspesie srities gamtos grožį. Čia jo daug, bet tik turistams, nes vietiniams žmonėms pragyventi iš grožio nėra lengva. Tos srities vadovybė sudaro planus pakelti ekonominei būklei.
(Bos daugiau)

turi rastis mūsų pačių širdyse. Tai jaučia priespaudą "ir persekiojimus kenčią mūsų broliai, tai turi įsisąmoninti ir kiekvienas laisvųjų kraštų lietuvis. Jausdami, kad Kalėdų prakartėlė yra vienintelė mūsų ir mūsų tautos viltis, dėstydami savus prašymus, pirmoje eilėje turėtume ryžtis rodyti daugiau artimo meilės ir tarpe savųjų ir tarpe svetimųjų. Jei Sibire kenčiančiųjų lietuvių kalėdinėj maldoj iškaitome suledėjusias lūpas, bet karšta meile degančias širdis, tai mūsų kalėdinė malda tesutirpdo pirmiausia mūsų širdžių ledus, kad didžiau-

šia krikščionies žymė — meilė būtų ryški kiekvieno lietuvio gyvenime.Didžiai prasminga lietuviams ir rūtų šakelė. Tai bendras simbolis nekaltybės. Rūtų šakelė lietuviui primena, kad, "kur jis bebūtų, su kokiais svetimais papročiais besusitiktų, visur jis turi iš- ' laikyti tradicinį" lietuvio tikėjimą ir sielos šventumą. Juo didesnis sielos tyrumas, juo pilniau ir prasmingiau pajuntamas šventas Kalėdų džiaugsmas. Tad ir mūsų troškimai, sveikinant Prakartėlės Kūdikį, turėtų būti linkėjimais jaunimui ir senimui turėti to nekaltumo, kuris pridera krikščionies širdžiai. Tada padidėtų laimė ir ištikimybė šeimose, o jaunimas širdies nekaltumą brangintų labiau už visa kita ir pavojuose nebijotų net aukos.Kūčių paplotėlis ir rūtų šakelė yra itin reikšmingas simbolis Kalėdų dvasiai išreikšti. Rūtos žalumas ir paplotėlio baltumas šią šventą naktį mus veda prie paties šventumo, nekaltumo ir meilės šaltinio — prakartėlės Kristaus. Iš to šaltinio semiamės gaivinančių malonių savo širdims ir jas daliname taip pat kitiems. O milijonai, tuo pačiu krikštu paženklintų, mus ragina aukotis ir ryžtis naujiems mūsų gyvenimo žygiams.* Apaštališkasis delegatas Kanadai arkivyskupas S. Pignedo- li kviečia visus dirbti pasaulio vienybei. Dievas sukūrė pasaulį, kurio visi esame nariai. Tad privalome glaudžiau susijungti — pareiškė arkivyskupas.* Anglikonų ir katalikų pokalbis prasidės sausio 9-13 d. Gazzados mieste, Italijoj. Dalyvaus 11 anglikonų ir 10 katalikų. Jie nežvelgs f praeitį, bet į ateitį, siekiant vienybės.

MOHAWK
FURNITURE LTD

★ Muzikų grupė buvo priimta popiežiaus, kuris savo sveikinime pareiškė: muzika turinti galią sujungti įvairias žmonių klases į harmoningą vienetą. Tai ekti dvasinėmsinstrumentas vertybėms, vedančioms arčiau 

 

Dievo, kuris pfats yra harmo

 

nija.

* Popiežiaus Pauliaus VI pastangos taikai įgyvendinti tauto-

kad iš mūsų pusės yra dedamos

žmonių bei tautų.”
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PRAEITIS DABARTIES AKIMIS
(Atkrito ttlpO

mas paskutinės gėlės, kurios ilge
singa daina atskambėjo per amžių 
glūdumas, nuo pat jos šaknies iki 
stiebo ir pagaliau pumpurų. O 
kam sukurtos šios šaknys ir kam 
stiebas, jei ne gaivinti ir nešti 
šiai dangaus išrasotai gėlei? Visas 
stiebas ir šaknys buvo skirtos šiai 
gėlei, kurios pražydėjimas yra 
poetiškas reiškinys, nuostabesnis 
už anksčiau buvusius, net už jo 
visą paruošimą, irgi labai giliai 
poetišką. Juk kas yra nuostabes
nio pasaulyje, kaip tas pranašiš
kas laukimas, išskyrus jo išsipil
dymą? Nuo pranašysčių iki jų iš
sipildymo galima įžiūrėti stiliaus 
išlaikymą, kuris rodo to paties 
autoriaus ranką. Mes čia turime 
reikalo su dinamika — stebuklų 
ir pranašysčių. Toji dinamika, 
kurią bandžiau parodyti, yra pa
naši į poemą. Tai Dievo poema, 
tai Jo apreiškimo bei išganymo 
poema.

Tomas Akvinietis, tasai didžio 
griežtumo šventasis, nepalygina
mas dievybės suvokimo pirmū
nas, savo veikale “Summa Theo- 
logica” išaiškina, kad nuo to mo
mento, kai Dievas panoro, kad 
žmogus Jį suprastų, Jis turėjo pa
naudoti metaforas (palyginimus) 
ne tik savo žodžiuose, bet ir dar
buose. Jeigu tad sutinkame, kad 
Dievas yra poetas, tai nesunku 
suprasti, kad ir Jo išsireiškimo 
priemonės yra žymiai elastiškes- 
nės, gausesnės ir reikšmingesnės 
kaip betkurio kito poeto pasauly
je. Ir ištikrųjų, kodėl Jis neturėtų 
jų panaudoti visame savo įvairu
me ir gausume, ypač žinodamas, 
kad Jis ateis gyventi tarp žmonių, 
kaip vienas iš jų?

TAIP PASAKOJA
§V. RAŠTAS
Kai Dievo Sūnus tapo žmogu

mi, dangus ir žemė buvo sujudin
ti: dangaus skliautuos sušvito 
nuostabi žvaigždė ir pamažu slin
ko iš rytų į vakarus; virš tyrų, 
padangėje, suskambo angelų gies
mė, Jeruzalės šventykloje apsi
reiškė angelas Gabrielius, tas 
pats, kuris į kuklųjį Galilėjos na
melį atnešė Mergelei Marijai dan
giškąją žinią. Didi nuostaba ap

ėmė ano krašto gyventojus. Jie 
traukė pečiais ir kuždėjosi apie 
nepaprastus įvykius.

Jauna moteris, kiek pavargu
si, bet džiaugsmu spindinčiomis 
akimis, keliauja dulkėtais vieš
keliais, nusidriekusiais per Ju
dėjos kalnus ir lygumas, aplan
kyti savo puseserės, kuri, nepai
sant senyvo amžiaus, laukia sū
naus. Dar užmarštin nenugrimz- 
dus džiaugsmingo pokalbio žo
džiams, toji pati jaunutė moteris, 
stebuklingų būdu pati tapusi nėš
čia, jau keliauja į karalių mies
tą Betlėjų ir toli nuo savųjų na
mų, prakarte, pagimdo sūnų. Ne
toliese atbunda miegūsti pieme
nys, purto savo juodas garbanas 

! ir, iš angelų patyrę linksmą žinią, 
skuba į prakartėlę — suklumpa 
prieš naujagimį.

Netrukus sugirgžda Jeruzalės 
vartai ir keleivių vilkstinė įslen
ka į miestą. Tai Trys Išminčiai 
mandagumo sumetimais aplanko 
karalių Erodą, tuo metu posė
džiaujantį su įstatymų žinovais, 
teisių daktarais, kurie, pasitikė
dami savo išmintimi, spaudžia 
pirštais lūpas ir nekeičia savo iš
tarmės. Po trumpo vizito tolimų 
svečių vilkstinė iš lėto driekiasi 
Betlėjaus link, kur jo valdovai 
nori išvysti ir apdovanoti Kūdikį. 
Sapne angelo įspėti, saugumo su
metimais išminčiai grįžta atgal į 
savo šalį kitais keliais.

Pagal ano meto žydų papročius, 
mažasis Jėzus nugabenamas Jeru
zalės šventovėn, kur JĮ pranašiš
kai atpažįsta du seneliai. Erodą 
gi, taip pat helinkusį keisti savo 
nuomonės, staiga apninka baimė 
ir neapykanta. Paskubomis jis iš
siunčia kareivius į Betlėjų, Įsa
kydamas išžudyti visus jaunus
berniukus. Kareiviai uoliai vykdo 
savo uždavinį, bet berniukas, ku
rio jie jieško, jau seniai yra pa
keliui Egiptan, į tremti. '

RAMU NAZARETO KAIME
Daugybės nusikaltimų apsun

kinta Erodo širdis netrukus nu
stoja plakusi. Vaikelis su šeima 
grįžta į Galilėjos Nazaretą. Čia 
jie gyvena ramiai, net gerokai 
motoniškai, be jokių ypatingų 
įvykių, išskyrus tik tą vieną at
vejį, kai Jėzus, jau dvylikos metų

berniukas, Jeruzalės šventovėje 
pasimeta nuo tėvų. Taip, jau ne
besirodo angelai, ir Trys Išmin
čiai savo brangiuose rūmuose gal 
ilsisi ant minkštų kilimų ir 
sprendžia slėpiningas problemas. 
Tik piemenys dar vis gano savo 
bandas ir kartas nuo karto pri
simena aną tylią nakįį. O žvaigž
dė, ak ta nuostabioji žvaigždė! Ji 
tikriausia dar ir šiandien kur, 
nors keliauja paslaptingais erd
vių plotais. Jei kartais kas ją iš
vysta, jau nebeatpažįsta ir neži
no, kokią didelę misiją ji atliko 
Didžiojo Kūrėjo planuose ... Tai
gi, ramu Nazareto kaime. Jis 
dunkso toli nuo didžiųjų vieške
lių, ir gal tik vaikai bei paukš
čiai sudrumsčia jo tylą. Jo gyven
tojai skęsta savuose rūpesčiuose, 
o nuo jų neišsiskiria ir švento
ji šeima.

Nutyla visi erzeliai, sulėtėja 
žingsniai, nublanksta nuostabieji 
ženklai ir įvykiai, tarytum kokie 
atminimai ar sapnai, ir niekam 
turbūt nė į galvą neateina net 
paklausti: kažin, ar čia iš viso 
buvo kas nors įvykę? Tik šven
tąją šeimą ištinka gilus sielvar- 
tas: miršta rūpestingasis jos glo
bėjas Juozapas. Marijos širdį už
tvindo ne tik liūdesys, bet ir šei
myniniai rūpesčiai, kurie turbūt 
buvo nemažesni, kaip dar netaip 
senų dienų pilnai nesuvokiami 
pergyvenimai. Ir kas žino, gal tai 
buvo įvadas į kančias, kurios ne
trukus turės viršyti kalavijo smū
gių sopulius.

JERUZALĖS ŠVENTOVE — 
CENTRAS
Mintis, į kurią šis pasakojimas 

atsiremia, yra reikšminga tuo, 
kad ji liečia Jeruzalės šventovę. 
Dar ir šiandien žydų religija be 
jokių svyravimų yra pagrįsta To
ra. Man atrodo,* kad čia ir glūdi 
senosios Izraelio religijos silpny
bė. Mat, Jeruzalės šventovė anuo
met buvo svarbiausias šios religi
jos centras. Ji buvo tarytum koks 
regimas ženklas, sakramentinė 
Dievo buveinė išrinktosios bei 
numylėtosios tautos tarpe. Neto- 
kios buvo graikų šventovės, ap
suptos marmuro* kolonomis, ku
riose graikai mėgdavo jieškoti sa
vo įsivaizduotų dievų, tokių gra

žių ir meniškų, kokius tik žmo
gaus vaizduotė pajėgė sukurti. 
Tos gausios šventovės, pastatytos 
ant kalvų ir jūros pakraščiuose, 
rodo senovės graikų palinkimą į 
politeizmą (daugelio dievų garbi
nimą). O Žydai savajame Siono 
kalne turėjo tik vieną šventovę, 
pradžioje paprastutę, veikiau pri
menančią klajoklių palapinę nei 
šventovę. Tiesa, anos palapinės 
nebuvo panašios į mūsų skautiš
kąsias. Tai tarytum kokie kilno
jami namai, kartais labai dideli, 
kartais prabangūs, kur turėjo 
tilpti visa klajoklių šeima...

Labai galimas dalykas, kad 
skubančio skaitytojo akyse šis 
simbolinių dalykų sugretinimas 
atrodo sauvališkas, dirbtinai su
darytas. Literatūroje aš nepa
kenčiu neaiškumo ar sąmoningo 
painiojimo. Dėlto labai stengiuo
si būti suprantamas. Tačiau da
lykas yra sunkus, o jo tikrovė 
kartais sudėtinga. To aš, deja, 
negaliu pakeisti. Vienintelė prie
žastis, dėl kurios ši knyga para
šyta ir, manau, vienintelė, dėl 
kurios ji bus skaitoma, yra ta, 
kad ji siekia geresnio Evangeli
jos supratimo ir ypač paties 
Kristaus įžvelgimo. Minėtasis 
simbolinis dalykų sugretinimas 
buvo padarytas paties Kristaus. 
Pagal Jį, ta pati Dievo garbė, 
kuri lydėjo izraelitų tautą per vi
są jos istoriją ir pirmiausia glū
dėjo virš šventosios Įstatymo pa
lapinės dykumoje, buvo perkelta 
į Jeruzalės šventovę, pagaliau — 
į gyvąjį kūną, gimusį iš Merge
lės Marijos.

GYVOJI ŠVENTOVE — 
KRISTUS
Tai buvo ta šventovė, kurioje 

įvyko šis Kristaus susidūrimas su 
žydais, išvijus pinigų maininin- 
kus. Jėzaus išvaikymas vaizbū
nų iš Jeruzalės šventyklos žy
dams nepatiko ir tuojau pat Jį 
paklausė: “Kokį gali parodyti 
ženklą, kad tu išdrįsti šitaip elg
tis?” Jėzus jiems atsakė: “Su
griaukite šitą šventovę, o aš per 
tris dienas ją atstatysiu.” žydai 
nustebo: “ši šventovė buvo stato
ma 46 metus, o tu sakai ją atsta- 
tysiąs per tris dienas.” Sunku bu
vo žydams suprasti, nes Jėzus kal
bėjo apie savo kūno šventovę. 
Apaštalai tačiau, Jėzui po trijų 
dienų prisikėlus iš numirusių, 

prisiminė šį pokalbį ir suprato 
J Toks buvo Jėzaus Rūdijimas 
apie save (panaudojant palygini
mą). Dievas iš Jeruzalės švento
vės tarytum persikėlė į žmogiš
kąją Jėzaus prigimtį, kaip kad 
seniau Jis persikėlė iš palapinės 
į Saliamono šventovę. Taigi, ma
tyti, kad Evangelija gali būti tiks
liai suprasta tiktai iš vidaus ir 
Izraelio tradicijų šviesoje. Dabar 
dar aiškiau matyti, kad mūsų 
krikščioniškoji religija, kuri tel
kiasi apie tabernakulį, apie eu
charistinį Kristų, realiai esantį 
Sakramente, yra nenutraukiamai 
susijusi su klajoklių hebrajų pa
maldumu tyruose, kur jie, grįž
dami iš karo ar medžioklės, savo 
stovyklose matydavo prieblandos 
metu šviesą, tarsi kylantį stulpą, 
virš savo Dievo palapinės, pasta
tytos savųjų tautiečių tarpe. Da- 
bargi žydai nebeturi* šventovės, 
nes toji Jeruzalės šventovė yra 
eucharistinis Kristus, jau nebe- 
sunaikinamas.

SENELIO KUNIGO VIZIJA
Anuomet Jeruzalėje gyveno 

kunigas, vardu Zakarijas, kuris 
vieną vakarą šventovėje turėjo 
deginti smilkalą. Pašvęstoje vie
toje jis buvo tik vienas, bet dau
gybė žmonių meldėsi šventovės 
nuošalyje. Staiga Zakarijas išvy
do angelą, stovinti dešinėje alto
riaus pusėje, ir jį apėmė baimė. 
Tai buvo angelas Gabrielius, čion 
atvykęs su gera žinia Zakarijui.

Zakarijas jau buvo senas, o ir 
jo žmona taip pat nejauna. Betgi 
angelas jiems pranešė, kad jie 
pagimdysią pasauliui sūnų, kurio 
vardas būsiąs Jonas ir kuris vie
ną dieną vaikščiosiąs Dievo aki
vaizdoje su “Elijo dvasia ir jė
ga”. Elijas buvo didžiausias iš 
Izraelio pranašų ir jo buvo lau
kiama sugrįžtant dar prieš Mesijo 
atėjimą, idant paruoštų tautą pri
imti savo Viešpatį.

Naujasis Testamentas mums 
suteikia žinių apie šį seną kuni
gą, visų pirma kaip jis buvo išsi
gandęs, kaip suabejojo žiniomis 
iš dangaus, kurios jam lėmė šei
myninę laimę, ir kaip jį ištiko su
pykusio angelo bausmė, atėmusi 
jam galią kalbėti.

Į šį įvykį žmonės pažiūrėjo 
kaip į Zakarijo viziją. Betgi, ką 
angelas buvo sakęs, viskas išsi-l
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Kalėdinis atvirukas, pieštas indėnės dailininkės Betttie. Paveiksle 
vaizduojama ponia D. Steinbergienė su dukra Liza. Ponios D. 
Steinbergienės motina buvo indėnė, o tėvas — prancūzas. D. 
Steinbergienė prieš vedybas perėjo į žydų tikėjimą. Dabar ji dir
ba Temple Emmanuel sinagogos moterų organizacijoj Toronte ir 
kartu indėnų centre. Telegram Photo

pildė: senutė Elzbieta netrukus'Galilėjos miestelį Nazaretą pas 
tapo nėščia, ir džiaugsmas skli- mergelę Mariją, pažadėtą Dovy
do jos namuose. Taip buvo paša- do giminės ainiui Juozapui. Įžen- 
kojama apie paskutinįjį Izraelio gęs į Marijos namus, jis tarė: 
pranašą Joną, vėliau tapusį krikš- “Sveika, Malonės pilnoji, Vieš- 
tytoju ir Jėzaus pirmtaku. pats su Tavimi, Tu pagirta tarp

O žmonės, žinoma, daugiausia moterų...” Toliau angelas pra 
tie, kurie gyveno netoliese, kai- nešė Marijai, kad ji pagimdys 
mynai, visokie tinginiai ir smal- sūnų ir kad jo vardas bus Jė- 
suoliai, kuriem atrodė, lyg tai jų žus. Tai buvo pats įsakmiausias 
pareiga buvoti netoliese nuo šios ir įspūdingiausias apreiškimas' 
vietos, nuo kalbų k davimo pa- visoje Izraelio pranašų tradicijo- 
tarimų, nuo įvykių komentavimo, 
ir kurie net per visą Jėzaus gy
venimą vaidino tragišką triukš- pataus Jokūbo ainiams per am- 
mautojų rolę, — šie žmonės vis- 
dėlto savo širdyje svarstė ir save 
klausė: “Kas išaugs iš to vaiko?”

AR TIK MESIJO MOTINA?
Po to, kai Elzbieta buvo jau 

šeštame nėštumo mėnesyje, Die
vas pasiuntė angelą Gabrielių į

pats su Tavimi, Tu pagirta tarp 

visoje Izraelio pranašų tradicijo
je. “Viešpats Dievas Įteiks jam 
jo protėvių vainiką, ir jis vieš- 

žius, nes jo valdymui nebus ga
lo.” Vadinasi, jis turės būti Izrae
lio tautos karaliumi, kunigu ir 
teisėju. O tai kaip tik ir atitiko 
religingai nusiteikusių izraelitų 
valstybės sampratą, kai jie laukė 
Mesijo atėjimo. Dėlto angelas Ma-

(Nukelta | 5 psL)
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Gruodžio dienos sniegas krito į mišką, nie
kur nesusitepdamas, tiktai ten, kur pušys ir 
eglės dar nevisai buvo užklotos, jis sekun
dei tapdavo žalias.

Taip atrodė vyrui, kuris sėdėjo susirietęs 
po viena labai pluskota egle ir pro jos spyg
lius žiūrėjo: tartum per antkapio žoles iš ka
po — pagalvojo jis, nes čia jis atsirado ne 
iš gero.

Jis seniai buvo medžiojamas po vi
są gimtąjį kraštą, jis ir tūkstančiai brolių, 
vistiek, ar jie laikėsi būriais, ar pavieniui.

— Mes esame kaip pienės .pūkai vėtroje, 
nors kitiems yra saulėta ir ramios žvaigždės; 
mus gaudo vasarą ir pūgojant, — niūriai gal
vojo jis dabar. — Mes esame juntami, kaip 
magnetas. '

Buvo atėjęs metas, kada jie pradėjo 
suprasti, jog kova turi būti atidėta iki pras- 
mingesnio laiko ar vedama iš kitur, kitaip, 
tačiau iki tokios vietos ar laiko reikėjo kaip 
nors prieiti. Praktiškai, ne tiktai nutarimu. 
Ir tai buvo taip sunku, kaip basam pabėgti 
iš pragaro — juokavo vyrai.

Jam buvo pavykę: viskas buvo paruošta, 
kad galėtu pabėgtų etapais, per kelias vals
tybes, keičiant pagalbą teikiančius, kaip ka
raliaus žinios nešėjui buvo parūpinami žirgai, 
nes tie, kurie rūpinasi tuo, tikėjo, jog jis 
yra vertas pagalbos. Jis buvo atsiplovęs čia 
per didžius nuotolius, vos ne per visą Lietu
vos ilgi. Štai dabar jo vijikai buvo nelabai 
toli, kai sukrito po egle.

Jis džiaugėsi, kad buvo pradėję snigti — 
beveik staiga ėmė kristi sniegas, ir jo kojų 
žingsniai, kurie visa keliavimo naktį ir ryt
metį buvo išduodančiai aiškūs, nūnai buvo pri
pildyti sniego, kaip marmuro, užklojančio jo 
pėdas.

Tiktai ar iš tikro galėjo būti taip gerai? 
Ar įmanoma apgauti ilgam prityrusius gau
dytojus?

O, ne! štai ir balsai! Jo širdis nutirpo, kaip 
ranka, kuri nepakeisdama ilgai nešė sunkų 
daiktą — pavojų. Bet tuojau norėjo susijuokti: 
kaip greitai žmogus išsigąsta be reikalo — tai 
tiktai varnos krankia!

Tačiau ka jos čia veikia, ko pasitraukė iš 
šventormedžių, iš miestelio pakraščiu, ko at
lėkė i kaima. i mišką? Jis pakėlė eglės šaką, 
lyg nubraukė kasas: kodėl jų tiek daug, tų 
sutvėrimu, kodėl jos tokios bjauriai juodos? 
Ir kodėl tain skrieja aplinkui jo medį — jo 
pastoge? Kartais jos nusileisdavo žemvn, ir 
ju pėdos sniege atrodė kaip slaviškas raštas — 
galvoto jis. Argi niekur neįmanoma pasi
traukti nuo maskoliško ženklo?

Su kiekvienu atsikvėpimu varnos darėsi 
vis drąsesnės, jų balsas karkė vis klaikiau. 
Jis vos įveikdavo isterišką geismą šauti ir 
nuvaikvti jas. nors niekuomet nebuvo pakė
lęs ginklo prieš sparnuočius. Ir ne laikas » * # •

buvo dabar tai daryti, nes jis negalėjo išsi
duoti gaudytojams — turėjo susivaldyti.

Ūmai pasigirdo traškėjimas. Linko žemė 
— tas pats žemės sklypas, į kurį jo eglė buvo 
suleidusi tiek šaknų; iš už eglės nugaros 
maurodama žengė meška ir kur tik prisilietė 
medžių, byrėjo sniegas.

O žmogus taip pradžiugo, tarytum jam at
sidarė gelbstinčios durys: kaip nuostabu! 
Ačiū Tau, Dieve, jo tėviškės miškas tebebuvo 
nepaliestas — jis nebuvo spėjęs nieko dau
giau apžvelgti, kai pasislėpė po egle, bet da
bar girdėjo, kaip meška išlindo iš eglynų, iš 
tankmės, kur buvo kitas eglės struobrys, iš
rautas su šaknimis. Po jomis buvo duobė, be
veik urvas — tenai žiemomis meškos turėjo 
savo guolį.

Seniai buvo kalbama, iš kartos į kartą jo 
tėviškėje. Nors niekas nebuvo regėjęs meš
kos ir patys skelbė, jog tai prasimanymas, 
kad nebėra mūsų žemėje, tačiau tą vietą tebe
vadino Meškine. Ir niekam nebuvo leista, net 
vasarą, lįsti į urvą.

Visą savo vaikystę jis ir broliai kalbėjo 
apie tai ir svajojo nors kartą pamatyti meš
ką, bet nematė. O dabar jis žiūrėjo pro eglę 
į milžinišką gauruočių, pasišiaušusį, tarsi jis 
būtų išsivoliojęs meduje, paskui vartęsis pie
voje ir aplipęs rudens lapais. Klausė save: 
nuo kada meška pravardžiuojama rusu? Varg
šas nuskriaustas gyvis!

— Kodėl jūs, nelabosios, sugadinot man 
miegą? — suriko meška. — Niekuomet negir
dėjau tokio alaso, tokio šlykštaus!

— Ne aš! — cyptelėjo balsas, ir vyras su
sijuokė, kai pamatė, jog prabilo balsas iš ru
dų voverytės kailinių. Ji susidėjo savo uodegą, 
kaip vėduoklę, ant nugaros ir, kai žengė pa- 
kratydama kojas, jos letenėlių padai atrodė 
ružavi nuo miego. Ji atsisėdo toliau nuo meš
kos, pradėjo viena koja trinti akis ir žiovauti.

— Vargšai bičiuliai! — sušnibždėjo zui
kis, nedidelis ir liesas. —Aš miegu atidaro- 
mis akimis, ir tai išsigandau. Ko jūs baidyk
lės atlėkėt pas mus? Negana, kad miestelyje 
per jus negalima prieiti nė prie sušalusios 
morkos — imat klykauti, kaip skundikai. Ko
kios naudos čia jieškot?

— Naudos? — plonai prabilo lapė, stovė
dama savo urvo angoje, gerai sušukuota, bliz
ganti. — Ar galiu prisidėti? Juk ir aš turiu 
teisę.

— Mes tau galim užleisti viską — susi
gaudyk tas varnas! — tarė barsukas. Jis sto
vėjo labai rimtas ir, kai žiūrėjo į lapę, aiškiai 
rodė panieką. — Tu niekuomet nepavėluoji į 
dalybas!

— Ko skubėti? —- pasigirdo balsas ir vie
noje vietoje sniegas lėtai sukosi, kol išsivertė 
žalios kerpės. Pasirodė sraigė. Ji visada švep
lavo kalbėdama, bet dabar buvo tokia susty- 
rus, jog vos žiopčiojo, o jos kiautas braškėjo, 

lyg kalentų dantimis.
— Tai ne apie tave, mieloji, — tarė vove

rytė. — Toji pataikūnė skuba kur reikia ir ne,
— ji parodė į lapę uodega ir su koja, lyg skai
čiuodama varnas.

— Neišsakomai šlykščios, — tarė sraigė, 
įsitraukė į kiautą ,ir iš ten pridėjo: — Bijau, 
kokios juodos!

— Net sniegas jų nenubaltina, —suniurz
gė meška, o varna sukrankštė:

— Aš nebūčiau varna, jei būčiau balta!
— O jau prie kolchozo morkų, kad ir lau

kuose sušalo, tai nesiartinkit, — sukarkė ant
ra ir taipgi visos kitos. Atrodė, kad jos juo
kėsi, ir taip nedorai, kad visi gyviai užsikim
šo ausis, tiktai lapė pasakė: -

— žinoma, kad taip, ir aš sakau, negeisk, 
kas ne tavo!

— Lįsk į urvą! — suriko meška, ir lapė 
pasitraukė. O varnoms ji sumaurojo: “Bet 
mes klausiam, ko jūs čia? Niekuomet iki šiol 
neregėjom' jūsų!” — Staiga susiėmė pilvą ir 
atsisukus į zuikį graudžiai pratarė: “Kai tu 
prisiminei morką, tai sužadinai mano alkį. 
•Nėra gera pabusti nelaiku, nes ką gi rasi ėsti? 
Net bitės, ir tos išsislapstė.

— Aš pavaišinsiu, — cyptelėjo voverytė.
— čia kažkur rudenį užkasiau tris riešutus ir 
penkias giles. — Ji sumirksėjo ir pradėjo 
kasti sniegą į visus šonus, laikas nuo laiko 
pauostydama ir pakratydama galvą. — Ne 
čia! — Ir vėl kasė, naujai pasišokėjus 
žingsnį.

— Aš palikau pusę baravyko, — sušnerėjo 
sraigė, — jeigu tik atsiminčiau kur, būtų 
puota visiems.

— Dėkui, dėkui už gerą širdį, pasakė 
meška. — Jeigu nieko nerasit, galėsit visi 
truputį pačiulpti mano leteną, nors aš ją 
gerokai nudrengiau per pusžiemį. Ir kaili
niai padidėjo, — sukikeno ji linksmai, — 
galima dvigubai susisupti, taip taukai išlin
do per tą leteną. Gerai, kad vaikai negirdi — 
perplyštų iš juoko. 1

žmogus klausėsi ir jo širdis šokinėjo iš 
džiaugsmo, tarytum mažas žvėrelis, kuriam 
yra gera. Jis suprato kiekvieną garsą, dar 
iš kūdikystės pažino kiekvieno medžio žie
vę, kiekvieno uogienojo kelmelį.

štai kodėl jis dabar negalėjo išbėgti į lais
vę, dar kartą nepabuvojęs tėviškėje. Nė vieno 
namiškio nebebuvo gyvo, ir jis negalėjo įženg
ti i buvusius namus, dabar užgrobtus, jis net 
nežinojo ar beatras ir savo mylimą mišką, kur 
vaikščiojo vaikystėje žaisdamas ir dideles 
mintis augino jaunas klajodamas. Jis tu
rėjo ateiti čia, pabūti nors trumpą akimirką, 
pailsėti prieš tolimą, lemtingą kelią — jis 
negalėjo kitaip.

O pasirodė, jog yra mirtinai pavargęs, be 
to, dabar save išdavė per savo neprotingą 
meilę. Jis žino, kaip ir jo miško žvėrys ir gy
viai, jog varnos nėra tikri paukščiai — jos 
tarnauja priešams, yra išdavikės, viso krašto 
nedoros dvasios. /

Bet kaip jis gali suprasti žvėrių kalbą?
Atsimena jis, kad Kūčių naktį žvėrys ir 

gyvuliai kalba taip, kad žmogus supranta. Ir 
jeigu yra taip, jeigu jie namuose, tvartuo
se kalba, tai jiems leista ir miškuose visą 
šventąją Laukimo dieną. Tai buvo dovana, 
nes mažam būnant niekuomet nepavyko nuei
ti pusiaunaktyje į tvartus — visada nugalė
davo miegas, paaugęs prarado galią tikėti, jog! 
tokie dalykai vyksta.

Dabar jam buvo parodyta teisybė.
Ūmai pasigirdo balsai žmonių, gimusių 

žmonėmis, nes joks žvėris taip nesikeiktų nei 
grasintų. Jie jieškojo ir turbūt pamatė jį, nes 
pasigirdo šautuvai.

Voverė įsliuogė į eglę, virš vyro galvos. 
Zuikis nubėgo taip greitai, kad nespėjo pa
likti sniege nė pėdų. Tiktai sraigė nepajėgė 
įsikasti, ir meška nepasitraukė — į ją įsmigo 
šūvis.

Penki gaudytojai ėjo, supo. Vyras po eg
le matė, laikydamas savo revolverį delne, ir 
skaičiavo, kiek gali iššauti šūvių, kad viena 
kulka pasiliktų jam pačiam.

Ir ūmai jis pamatė, kaip meška atsistojo 
ant dviejų kojų ir kaukdama iš skausmo ėjo 
į tuos penkis — didelė ir grūmojanti.

Drebėdamas žmogus po egle baimingai 
laukė naujų šūvių, kada visi penki puls meš
ką. Jis pasijuto kaltas, kad neišbėga ir ne
gina savo ginklu vieno iš savo paskutinių 
draugų, savo miško, savo giminės pasakoji
mų žvėries. Jis pakilo, praskleidė šakas la
biau, kad galėtų išlįsti, ir sustingo: pakilo 
didis šauksmas. Tai buvo ne tiktai meškos 
šauksmas, kurio negalėjai priskirti kam nors 
vienam, žmogus klausėsi, jo kūnas šalo, nes 
nebuvo niekuomet girdėjęs tokio dalyko pats, 
nei kitiems taip nutiko, šauksmas dėjosi prie 
šauksmo ir jis galėjo išskirti mešką, ir zui
kio ūbavimą, ir vilkų kaukimą, ir iš po že
mės, iš šaknų, augo medžių balsai, ir maži 
balseliai vasaromis giedančių paukščių prisi
dėjo, ir vovers cypterėjimas ... Jam atrodė, 
jog girdi net sraigę.

Jis girdėjo: žmonių balsus, dvasių bal
sus, sužeistųjų, išduotųjų — visų brolių, visų 
motinų raudas... čia telkėsi ir atsiteisimo 
šauksmas į dangų, ir nežinoma, galinga gies
mės gaida, pridengianti, kaip angelų sparnai.

Jis matė, kaip penki sustojo: jie stovėjo, 
kaip nudžiūvę stubriai, vienas kitam rodė į 
mešką, bet paskui pajuto tikrąjį šauksmą, ne 
tiktai žvėries, ir ėmė bėgti.

O, kaip jie bėgo!
Jis atsimena, kaip prieš daugelį metų, vie

ną viltingą birželį maskolių kareiviai ir savi 
išdavikai bėgo nuo kiekvieno, kas tiktai tu
rėjo rankoje ginklą, ir bėgdami žudė begink
lius.

Penki bėgo su bjauriausiu riksmu. Jis už
sikimšo ausis. Nuskrido varnos paskui me
džiotojus, gal jie atrodė kaip dveselienos.net 
tiems nelabojo paukščiams.

Pagaliau jis pamatė, kaip meška susvyra
vo ir griuvo.

O, ji turėjo būti išmintinga, — sakė jis 
sau. — Juk yra žinoma, kad sužeisti didie
ji žvėrys yra labai pavojingi.

Jis neklauso pats savęs, pribėga prie 
meškos ir nori verkti matydamas ant sniego 
jos kraują. Jis paglostė ją, o ji krustelėjo.

— Tu nebūtum dabar čia, — kalbėjo 
žmogus, — jeigu aš būčiau suvaldęs savo il
gesį. Man atrodė, jog aš plyšiu, kaip riešuto 
kevalas, jeigu neįkelsiu kojos į tėviškės že
me. Paskui mane atlėkė giltinės vaikai ir pri
kėlė tave.

Ir jis padarė tai, ko neleistų kitam, jei 
reeėtų toki pavojingą dalyką: pradėjo vilkti 
žvėri į urvo puse. Juk jis pažino savo miš
ką, ir tai buvo jo meška.

Nebuvo žvėries urvas toli, bet vyras pra
kaitavo, visom jėgom jis tempė. Jis vilko 
savo drauva i jo guoli, kad tenai miegotų ta
sai savo paskutini Šaltą miegą.

Jam pavyko. Ir kai jau buvo tamsioj oloj, 
i kuria taip norėjo pažvelgti vaiku būdamas, 
jis pajuto, jog nevienas jis Čia su savo at

vilkta našta. Neišdrįso iš pradžių, bet paskui 
jam pasidarė vistiek — jis įžiebė degtuką: 
du meškiukai sukrutėjo, suniurzgė, bet ne
pabudo. Didžiausias meškinas nė nepasiju
dino. — Tegu gerai sekasi tinginiams ir mie
galiams — sušnabždėjo jis.

Aš taipgi truputį pailsėsiu tiktai kelias mi
nutes čia prie negyvo žvėries. Aš juk nelie
sto vaikų, ir senis nepabus

Jis atsišliejo truputį ir paskui... nieko 
neatsiminė.

Jis neatsiminė nė pabudęs, o kai atsimi
nė, jis vėl tarė, kad jau vistiek — jis yra 
žvėryne, kas dar gali atsitikti? Bet jam bu
vo gera, jis gulėjo labai šiltai, ir jam pasiro
dė, jog buvo atėjęs į trobą, kur mama ap
klostė jį patalais.

Jis ištiesė ranką ir pajuto gaurus — bu 
vo šilti. Meška alsavo, o jis buvo miegojęs 
prisiglaudęs prie jos sprando.

Jį suėmė kvaila baimė: kaipgi jis pats iš- - 
liko gyvas? Gal jis nėra žmogus, o tiktai srai
gė ar žvėris, kuris yra medžiojamas ir kuris 
užmiega žiemai su savais?

Jis pabraukė sau per akis — taip, jis tebe
turi veidą, jis yra žmogus, ir gyvas.

Kaip gali būti, kad jis stebisi, — tarė sau 
vėl, — ar nebuvo^jis pradėjęs gyventi Ste
buklų Naktį dar nesutemus? Ar neatėjo į že
mę Kūdikis, kuris taipgi neturėjo prieglau
dos kitur, kaip tik su gyvuliais? Ar Jis ne
buvo gaudomas priešų?

Iš už tūkstančių Kalėdų vyras pajuto Kū
dikio Ranką ir po daugelio liūdnų metų džiu
giai, atsiklaupęs žvėrių urve, sukalbėjo Ka
lėdų maldas savais žodžiais.

Paskui dar kartą palietė savo draugą- 
mešką. šiltą, ir girdėjo jos niurzgimą — ne
piktą ir pasakė:

— Dėkui už nakvynę, kaimynėle, susitik- - 
sim geresniais laikais — saugok iki tol tėviš
kę, juk ji yra ir tavo namai.

Ir išėjo į žiemą, į Kalėdų Dieną, į mišką.
Galėtumėte sakyti, kad čia išgalvota, jei

gu viename laisvame krašte nebūtų to papa
sakojęs žmogus, kuris tikrai žinojo tą įvykį, 
kuris išgyveno tai. Tikrai.

Aš pats esu tasai žmogus.

dveselienos.net


VLIKo viršūnėse pasireiškusi

junga), dr. A. Budreckis (R. Lie-

ŠV. KALĖDOMIS IR

NAUJAIS METAIS

Pasaulio įvykiai Prisikėlimo parapija Toronte

Nauja VLIKo valdyba pradeda darbą ~ “ -
VLIKo viršūnėse pasireiškusi ku — dr. Kęstutis J. Valiūnas 

krizė liko gana greitai nugalė- (Liet. Ūkininkų Sąjunga), nariais: 
ta. Politinių grupių vadovybės, jg.’
pamačiusios visuomenes nerimą, tuvos Rezistencinis Sąjūdis), R.

VISUS PARAPIJIEČIUS,
PRISIKĖLIMO BAŽNYČIOS IR VIENUOLYNO

GERADARIUS BEI RĖMĖJUS IR
VISUS KOLONIJOS LIETUVIUS

paskubėjo užgydyti žaizdą, kuri 
nebuvo gili. Gruodžio 7 d. susi
rinko posėdžio VLIKo taryba, ku
rios 6 nariai prieš tai buvusiame 
posėdyje buvo pareiškę protestą 
dėl dviejų VLIKo narių dalyva
vimo “Šviesos-Santaros” susirin
kime, kur pasirodė ir sovietinis 
L. Vladimirovas, šiame posėdyje 
dalyvavo visi tarybos nariai ir pa
reiškė apgailestavimą dėl VLIKo 
žmonių dalyvavimo minėtame su
sirinkime. Tas apgailestavimas 
nutiesė kelią į VLIKo seimą, ku- 
rį sudaro 45 asmenys (po tris nuo 
kiekvienos VLIKą sudarančios 
grupės). Gruodžio 10-11 d. buvo 
sušauktas seimas Maspethe (prel. 
J. Balkūno tvarkomos parapijos 
patalpose). Jame buvo išrinkta 
nauja VLIKo valdyba: pirminin-

Kezys (Lietuvių Fronto Bičiulių 
Sambūris), dr. B. Nemickas (Liet. 
Tautinis Sąjūdis), J. Sonda (Liet. 
Socialdemokratų Partija), Pr. Vai
nauskas (Liet. Krikščionių De
mokratų Sąjunga). Visai naujas 
veidas yra dr. K. J. Valiūnas, iki 
šiol žinomas kaip stambus Niujor
ko verslininkas, ekonomistas, 
stambiausias Lietuvių Fondo na
rys, įnešęs keliolika tūkstančių 
dolerių. Tai asmuo, kuris turi pla
čius ryšius JAV ir visame lais
vajame pasaulyje. Aktyvioj poli
tikoj ligi šiol nedalyvavo, bet ja 
nuo seno domėjosi. Jis yra, paly
ginti, jaunas, energingas, ir tiki
masi, kad Lietuvos laisvinimo 
darbai pajudės iš komitetinės ru
tinos.

VLIKo seimas, atrodo, išgirdo

Naująjį VLIKo pirmininką dr. K. J. Valiūną (kairėje) sveikina bu
vęs VLIKo pirmininkas V. Sidzikauskas Nuotr. Ged. Naujokaičio

spaudoje keliamus nepasitenkini- & 
mo balsus, ypač dėl ryšių stokos 
su visuomene, ir priėmė šiuos nu
tarimus.

Seimas sveikina naują VLIKo pir
mininką ir valdybą ir kviečia juos su 
nepalaužiamu tikėjimu bei ryžtu tęs
ti kovą dėl Lietuvos nepriklausomybės 
atstatymo.

Lietuvių tautos valia, ilgus šimt
mečius reikšta būti laisva ir nepri
klausoma valstybe, pakartotinai pa
skelbta 1918 m. vasario 16 d. dekla
racijoj, vienbalsiai patvirtinta Steigia
mojo Seimo, krauju atpirkta nepri
klausomybės kovose, 1941 metų suki
lime ir partizanų žygiuose, — teska- 
tina visus i vieningą darbą iki nepri
klausomos demokratinės Lietuvos at
statymo. Šios kovos pasisekimas pri
klausys ne tik nuo besikeičiančių tarp
tautinių sąlygų, bet taip pat ir nuo 
pačių lietuvių pasiryžimo ir susidraus- 
minimo šioje kovoje.

Seimas kviečia VLIKo valdybą jung
ti visas vyresniosios ir jaunesniosios 
kartos pajėgas šiam pagrindiniam 
tikslui — Lietuvos nepriklausomybei 
atstatyti.

Seimas pritaria Klevelande priim
tai rezoliucijai dėl santykiavimo su

SVEIKINA

TĖVAI PRANCIŠKONAI

SU

Pavergėjas negali būti laisvės talkininku
Ištraukos iš buvusio VLIKo pirmininko V. Sidzikausko 

pareiškimų 1966 metų VLIKo seime Niujorke
“Amžinieji mūsų tautos idea

lai ir visiems lietuviams bend
ras siekimas atstatyti Lietuvos 
nepriklausomybę ir laisvę suvedė 
mus į vieningą ir pajėgų kovos 
junginį, kurio poveikį jaučia ir 
mūsų tauta ir Lietuvos okupan-

BOMBARDAVIMŲ METU HANOI PRIEMIESČIUOSE BUVO 
PALIESTI KINIJOS IR RUMUNIJOS AMBASADŲ PASTATAI. 
Amerikiečių aviacija praėjusią savaitę du kartus bombardavo kari
nius taikinius 5-6 mylių atstume nuo miesto centro. Pentagonas 
teisinasi, kad miestas nebuvo paliestas, tačiau prancūzų žinių agen
tūros koresp. Jaques Moalic yra kitokios nuomonės, nes jam teko 
aplankyti gatvę, kurioj buvo sugriauta 15 namų. š. Vietnamo vy
riausybė sužalotus ambasadų pastatus parodė tarptautinės komisi
jos nariams — Indij'os, Kanados ir Lenkijos atstovams. Amerikiečių

i bos priešlėktuvinės raketos. Nepataikiusios į lėktuvus, jos, girdi, 
nukrito ir sprogo miesto ribose.®--------------- -----------------------

tė, kad jis nėra gavęs jos sutiki
mo knygai išleisti. Pasak J. Ken- 
nedienės, knyga esanti perkrau
ta sensaciniu ir komerciniu ele
mentu. Komentatoriai betgi yra 
linkę manyti, jog W. Manches
ter's perdaug išgarbino Robertą 
Kennedį ir nupigino prež. L. B. 
Johnsoną. Tas galėtų sukelti po
litinę trintį, kuri būtų žalinga R. 
Kennedžiui, norinčiam tapti JAV 
prezidentu.

ir. JOS IiaiiaUlS ---- Aliulius, rvauauus u uciuujvo awvuvaiiw. mucuiucuų
k nemalonaus Tnddento VLIKas • aviaciJos pareigūnai perša mintį, kad kaltos yra sovietinės garny-

incidento VLflKaS|Krxc, MpnataTkiiisin.ą i lAktiiviis ins ai rd i
išėjo tik dar labiau suglaudinęs , .. . ,__ - t
savo gretas ir paryškinęs savo, nukrito ir sprogo miesto r bos .
principingumą. j Sov. Sąjunga padidino bilijo-

Savo organizacinio kelio VLI- nu rublių biudžetą kariniams rei- 
Kas dar nėra išėjęs iki galo. Gy-(kalams. Finansų min. V. Garbu- 
venimo dinamika reikalauja ir ZOVas pareiškė, kad šį žingsnį pri- 
feikalaus naujų jėgų, naujų pa- vertė padaryti JAV agresijos 
stangų ir posūkių tame kelyje, veiksmai, gali iššaukti visuotinį 
Jaunesnioji mūsų išeivijos kar-. karą. Tikroji priežastis, tenka ma
tą nenoriai jungiasi į atsineštus nyti, yra karinė parama Š. Viet- 
iš nepriklausomos Lietuvos mū- namui — ginklu siuntos padidi-

Poštalininis laikotarpis, šiek 
tiek kilstelėjęs nuo laisvojo pa
saulio Lietuvą skiriančią geleži
nę uždangą ir pravėręs duris šio
kiam tokiam laisvųjų lietuvių 
bendravimui su okupuotos Lietu
vos gyventojais, pažadino ir mū
suose, ypač jaunesniosios mūsų 
kartos, iliuzijas dėl vadinamo 
kultūrinio bendravimo apimties 
ir galimybių bei dėl tokio bend
ravimo poveikio tautos kamienui 
sovietų okupacijoj. Atsirado ini
ciatyva sąjūdžiui su šūkiu “Vei
du į Lietuvą”, tartum lig šiol 
mes būtume nuo Lietuvos nusi
sukę. Atsirado, sakyčiau, naivus x jv ________ _______ r__ j—

tikėjimas, kad Lietuvos paver- mūsu kovai. Tatai pasireiškė ir mirė Vašingtone, sulaukęs 65 m 
gėjas ir jo pareigūnai gali būti. Niujorke 1966 metu balandžio amžiaus. Nuo 1944 m. jis vado, 
musų kovos del laisvės talkinm-;- - -- - ----- - • - •• - —

sUv politinius susigrupavimas ar n0 išlaidas. Oficialus karinis Sov. 
ryškiausius kovos sambūrius, gąj ungos biudžetas dabar bus 
Nuolat didėjantis jaunų pajėgių apie $16 bilijonu, kai tuo tarpu 
musų tautiečių — neabejotinų Į jAv jau . yra peržengusios $60 
patrijotų — kiekis atsiduria ša- bilijonų. Be abejonės, sovietai 
lia VLIKą sudarančių organiza- dali išlaidu stengiasi nuslėpti, 
cijų. Bręsdami ir subrendę jau bef skaičiai visdėlto rodo, kad

pavergtos Lietuvos gyventojais ir V”AMADOR ĮVYKIAI 
kviečia visas lietuvių organizacijas de- L

SOVIETAI KALTINA KANADIEČIUS
Sovietinis dienraštis “Izvesti- kalams. Nuolatiniai šio komi- 

ja” apkaltino Kanadą nedrau- teto, nariai bus JAV, Britanija, 
giškumu. Straipsnyje nusiskun
džiama, kad nežinomi asmenys 
apgadina sovietų piliečiams pri
klausančius automobilius, svai
do sniego gniūžtes į ambasados 
duris Otavoje. Pasak “Izvesti- 
jos”, Kanadoje skleidžiama min
tis, kad kiekvienas atvykėlis iš 
Sov. Sąjungos yra šnipas. Ota
vos policija prisipažino, jog lap
kričio 26 d. ambasada tikrai 
buvo “apšaudyta” sniego gniūž
tėmis, bet šį incidentą netikslu 
būtų vadinti sąmokslu prieš 
Maskvą, nes tai padarė kaimy
nystėje žaidę vaikai. Premj’eras 
L. B. Pearsonas federaciniame 
parlamente atmetė “Izvestijos” 
kaltinimus, motyvuodamas fak
tu, kad Sov. Sąjunga nesupran- nėję kalėdinių eglučių rinko

je didelę paklausą turi škotiš
ka pušaitė, nes jos spygliai il
giau išsilaiko ant šakų.

Sveikatos ir viešosios gero
vės ministerio Allan J. Mac- 
Eachen paskelbtais duomenimis, 
dėl plaučių vėžio pavojaus mi
lijonas kanadiečių metė rūky
ti. Nikotino mėgėjų Kanadoje 
vis dar yra apie 5V2 milijono, 
kurių 21/2 milijono bandė mes
ti rūkyti, bet neįstengė ište
sėti.

rinti savo veiksmus su joje nustaty
tais principais.

Seimas ragina VLIKo valdybą ir ta
rybą išsamiau informuoti visuomenę 
apie VLIKo uždavinius bei darbus ir 
palaikyti glaudesnius ryšius su visuo
menės organizacijomis, rengiant po
kalbius Lietuvos laisvinimo klausi
mais.

Seimas ragina VLIKą sudarančias 
organizacijas siekti savitarpinio jun
gimosi ir jaunimo įjungimo į Lietu
vos laisvinimo darbą.

Seimas pritaria VLIKo valdybos pa
ruoštoms gairėms reikšmingai minėti 
Lietuvos nepriklausomybės atstatymo 

I sukakti ir kviečia valdybą jas išryš
kinti bei, suderinus su kitų veiksnių 
programomis, paskelbti visuomenei.

Seimas reiškia pasitenkinimą Tau
tos Fondo, jo pirmininko ir valdybos 
darbu ir ragina VLIKą sudarančių or-

Š. Vietnamo bombardavimai ganizacijų vadovybes uoliai remti Tau- 
Amerikai kasmet kamuoja apie tos Fondo pastangas sutelkti kiek ga- 
$2-3 bilijonus. Nuo 1965 m. va- Įima daugiau lėšų Lietuvos laisvini

mui.
Seimas reiškia nuoširdžią padėką 

Amerikos Lietuvių Tarybai už sveiki
nimą ir nuolat teikiamą moralinę bei 
materialinę paramą.

Seimas, augštai vertindamas JAV 
kongreso priimtąją rezoliuciją Balti
jos valstybių reikalu, reiškia padėką 
visoms organizacijoms ir asmenims, 
veikusiems, kad tokia rezoliucija bū
tų priimta.

(Kiti seimo pareiškimai bus pa
skelbti, kai tik bus pagal seimo 
nurodymus atitinkamai parengti).

V. Vokietija ir Italija, o kiti 
trys keisis kas pusantrų metų. 
Į komitetą Kanada įeina nenuo
latiniu nariu.

Kanados miškuose šiemet bu
vo nukirsta apie 16.000.000 Ka
lėdoms skirtų eglučių, kurių 
pusė eksportuota į Karibų jū
ros salas, Meksiką, P. Ameri
ką ir P. Vietnamą. Eglutes Viet
name kariaujantiems amerikie
čiams užsakė JAV karo laivy
nas. Niujorko Rockefėllerio 
centre pastatyta 65 pėdų augš- 
čio iš Petawawa miškų atgaben
ta kanadiška eglė, kurios pa
grindinis uždavinys yra ne Ka
lėdos, bet pasaulinės parodos 
Montrealyje reklama, šiemeti-$2-3 bilijonus. Nuo 1965 m. va

sario mėn. amerikiečiai virš Š.
nepriklausomos Lietuvos jįems labai tolimas kelias iki Vietnamo neteko 440 lėktuvu, ku- 

vaistybes gyvenimo, jie dairosi, Amerikos finansinio ir karinio riu kiekvieno vertė svyruoja tarpJrių kiekvieno vertė svyruoja'tarp 
j vieno ir penkių milijonų dolerių. 
iPer tą patį laikotarpį bombos su
naikino: 7.000 sunkvežimių, 3.000 
geležinkelio vagonų, 5.000 tiltų, 
5.000 įvairaus tipo laivų. Lakd

inai nusiskundžią, kad jie dažnai 
i yra priversti rizikuoti savo gyvy-j 
(be puolant nereikšmingus taiki
nus. Jie norėtų, kad Vašingtonas 
leistų bombarduoti pagrindinius 

sušaukusi Klevelande Lietuvos • Todėl neatsitiktinai į VLIKo vą, 1945 m. tapo Lenkijos prem- taik^us Hanoi ir Haifonge.
Imr’Tri ttzx'w nnn Iri n AC ttai w i it 1-AM-pAf An A, 1 Af ' 11 T C* C111 TAOT'OlCTlI T Oil CO-

naujų laisvės kovos ir veiklos' jpgnTnf>- 
priemonių bei metodų, jie kitaip H 
vertina ir nepriklausomybės lai S. Mikolajczykas, lenkų politi- 
kotarpį bei jo reikšmę šių dienų kas ir ūkininkų partijos vadas,

16-17 d.d. įvykusiame, Lietuvos vavo Lenkijos tremties vyriausy- 
Laisvės Komiteto suorganizuota-; bei, tarėsi su’prez. F. D. Roose-

Kad užkirstume kelią žalin- me, jaunimo simpoziume ir vė- veltu ir diktatorium Stalinu, 
giems nukrypimams, VLIKo vai- liau Čikagoje surengtame Pašau-stengdamasis atgautu nepriklau- 
dyba 1966 m. sausio 22 d. buvo;lio Lietuvių Jaunimo Kongrese, somybę Lenkijai. Grįžęs į Varšu- 
< 
laisvinimo veiksnių konferenciją,kaukiamos veiksnių konferencijos,'jeru, bet jį iš šių pareigų jau se- 
kuri nustatė laisvųjų lietuvių lai- j kuri, tikiuosi, įvyks kitų metų kanciais metais išstūmė Maskvos 
kysenai šiuo opiu ir svarbiu klau-; sausio viduryje, darbotvarkę esą- , vadovaujami lenkai komunistai. S£ 
simu principines normas. Kai vi-'me numatę ir tokį klausimą:'S. Mikolajczykas 1947 m. buvo 
sai neseniai Niujorke susidūrė- “Jaunimas Lietuvos laisvinimo priverstas slapta išvykti iš Len- 
me su reiškiniais, nesiderinan- darbe: koncepcija ir organizaci- 
čiais su Klevelando konferencijos ja.”... 
išvadomis ir konferencijos nusa- “Akivaizdnie šin dionu tarn- 
kyta tautine drausme

kijos ir įsikurti JAV.
Tautinio Išlaisvinimo Fronto kZ-Lūe VĖS taut?nėš“p7dėJtL; raider «LiKaPs ^0 Hantd g

reagavo. Kaikam gali atrodyti, i turės kreipti didesnį negu iki Vfetnam“ “ene-S
kad tas reagavimas buvo perdaug šiol dėmesį į mūsų pačių, atseit a PO J ' e amo 
sudramatintas. Aš tačiau esu tik- tautinį, veiksnį. Turėsime ypač ^ 7 -f P s slaįs nu r. w

Akivaizdoje šių dienų tarp-

ras, kad tas reagavimas buvo ne- glaudžiai surikiuoti savas po vi- 
išvengiamas, būtinas ir tikslin- są laisvąjį pasaulį išblaškytas jė
gas, kad jo rezultate bus išlygin- gas, sustiprinti jų užimtus kovos 

barus. Daugiau dėmesio turėsime

ta kanadiškos. demokratijos. Jo 
vyriausybė negali uždrausti ka
nadiečiams kritikuoti sovietinį 
komunizmą, skelbti antisovieti- 
nius straipsnius spaudoje ir net
gi rengti antisovietines de
monstracijas, kol jos yra tai
kaus pobūdžio ir negriauna vie
šosios tvarkos.

Kanada buvo išrinkta nariui 
Šiaurės Atlanto Sąjungos nau
jai sudarytą septynių valstybių 
komitetą atominių ginklų rei-

% &&

Nuoširdus sveikinimai ir linkėjimai Šv. Kalėdų ir Naujų Metų

proga St. Catharines, Wei lando, Port Colborne ir Niagara Falls

lietuviams. Kristaus meilė ir viltis telydi jūsų gyvenimą.

T. BENEDIKTAS BAGDONAS, OFM, vienuolyno vyresnysis

T. BARNABAS MIKALAUSKAS, OFM, klebonas

■■m.
.-r

Vietnamą ir ten sudaryti laiki- 
nąją vyriausybę. Suvažiavimo || 
metu buvo paskirtas specialus W 
atstovas ryšiams su S. Vietnamo 
vyriausybe. Spėjama, kad komu- 
nistai ruošiasi paskelbti “trem- W 
ties” vyriausybę P. Vietnamui.

Komunistinės Kinijos proble-

tas mūsų kovos frontas ir pasta- 1-------------o---------------------------
tyta užkarda panašiems įvykiams' skirti ir mūsų tautos sveikoms jė- 
ir sovietinei infiltracijai ateityje, goms okupuotoje tėvynėje. Tin- 
Esamomis aplinkybėmis yra bū- karna tam proga — jubilėjiniai 
tina, kad mūsų principinį ir be- 1968 metai, kai minėsime Lietu-

■ kompromisinį nusistatymą pa- vos valstybės atstatymo 50-tąją mą svarstė Maskvoje” susirinkęs 
grindiniu Lietuvos valstybingumo sukaktį. Tiems metams jau pra-; sovietinės kompartijos c. komi- 
klausimu nedviprasmiškai pa- dėjome ruoštis. Jų programai su- tetas. L. Brežnevas, matyt, yra. 
brėžtų politiškai organizuotoji, tarti ir suderinti šaukiama veiks- pasiryžęs šaukti kompartijų kon- 
mūsų tautos dalis laisvame pa- nių konferencija. Jubilėjinių me-' ferenciją Kinijai pasmerkti, šiai 
šaulyje ir kad tatai žinotų Lietu- tų programa turės apimti ir vie- i minčiai nesusilaukus pritarimo

karna tam proga — jubilėjiniai

vos okupantas. Reikia tik pasi-jšas manifestacijas, ir informaci- 
džiaugti, kad priešo užmačioms nį, politinį bei propagandinį pa- 
nepavyko sukelti nedarnos mūsų sireiškimą. Laiko turime, paly- 
tarpe ir pažeisti VLIKo vieniri- ginti, nedaug.”

Čikagos vaizdai ir vargai
EDVARDAS ŠULAITIS 

šokėjų atžalynas. Tai senųjų ateivių, 
kurių dauguma yra šokę toje taut, 
šokių grupėje, vaikai — trečios ar 
ketvirtos kartos, pamėgę lietuvišką 
šoki ir dainą. Stebint vakarinę pro
gramą muzėjuje, kuri sutraukė apie 
500 žiūrovų, užliejo malonus jausmas, 
matant mažus pipirus traukiančius 
kalėdines giesmes ar šokančius tau
tinius šokius.

Šiemet lietuvių pasirodymas muzė
juje buvo jubilėjinis — 25-sis iš ei
lės. Aplamai, lietuviams šių progra
mų išpildyme teikiama daug reikš
mės, kadangi parenkamas patogus 
laikas — daugiausia savaitgalis, kai 
gali atvykti daugiau žmonių, o taip 
pat duodamas didesnis pasirodymų 
skaičius. Tą pati šeštadieni buvo Ir 
norvegų pasirodymas, tačiau jiems te
buvo skirta tik viena programa.

Taip pat buvo malonu matyti ir 
lietuvišką eglutę, kuri yra pastaty
ta muzėjaus koridoriuje prie pat ta
ko, tuo būdu galinti i save atkreipti 
didesnio būrio praeivių dėmes}- Si eg
lutė, kaip ir {vairių tautų pasirody
mai muzėjuje, vyks visą gruodžio mė-

KALĖDINIAME SEZONE, kuris 
JAV prasideda nuo Padėkos šventės 
(lapkričio mėn. paskutinio ketvirta
dienio), Čikagos lietuviai turėjo du 
viešus pasirodymus kalėdinėse progra
mose. Pirmasis jų buvo lapkričio 27 
d. Tai kalėdinis paradas didžiąja Sta
te Street gatve. Jame dalyvavo ir lie-x 
tuvių vežimas, ant kurio “Ateities” 
nariai šoko tautinius šokius. Vežime 
buvo pastatyta ir lietuvių kalėdinė 
eglutė su lietuviška trispalve. Publi
kai patiko pats vežimas ir šokiai, nes 
pravažiuojant pasipildavo gausūs plo
jimai. Gaila, jog pasitaikė gana šal
ta diena ir beveik visą parado laiką 
pylė lietus, kuris gerokai sugadino 
parado dalyvių ir stebėtojų nuotai
ką. Todėl ir žiūrovų šiemet nebuvo 
labai daug, tačiau tie, kurie liko na
muose, paradą galėjo sekti televizi
joje.

Nei lietus, nei sniegas negalėjo pa
kenkti lietuvių kalėdiniam pasirody
mui Mokslo ir Pramonės muzėjuje 
gruodžio 10 d., kur lietuviai davė 4 
programas. Šeštadienio popietę sceno
je turėjo progos savo talentus paro-

Sofijoje ir Budapešte, dabar ini
ciatyvos griebiasi pati Maskva, 
kalbėdama ne apie Kinijos pa
smerkimą, bet apie reikalą su
stiprinti bendrąjį kompartijų 
frontą.

Australija ruošiasi papildyti P. 
Vietnamo džiunglėse kovojančių 
savo karių gretas iki 6.000 vy
rų sekančiais metais, šiuo metu 
jau ruošiami daliniai, kurie pa
keis pirmuosius į P. Vietnamą at
vykusius australų kariuomenės 
vienetus.

Gen. F. Franco konstitucijos 
pakeitimus referendumo keliu 
patvirtino 96% balsavime daly
vavusių ispanų. Naujoji konsti
tucija sudaro sąlygas grąžinti mo
narchijai po gen. F. Franco mir
ties. Ji taipgi vykdomajai krašto 
valdžiai įsteigia du postus — 
valstybės vado ir premjero.

Kalėdų švenčių proga dviem 
parom bus sustabdyti karo veiks
mai Vietname. Amerikiečių duo
menimis, pernai panašias paliau
bas komunistai sulaužė 84 kar
tus. Tada per Kalėdų šventes žu
vo 58 amerikiečių ir jų sąjugi- 
ninku kariai, sužeistų buvo arti 
100.

Prez. J. F. Kennedžio žmona 
teisminėm priemonėm stengiasi

is” išleidimą
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Latviai vaidino lietuvio veikalo Toronte

Scena iš Anatolijaus Kairio veikalo “Diagnozė", kurį vaidino Čika
gos latvių mėgėjų teatras Toronte

DAILĖ PAVERGTOJE LIETUVOJE
PRANYS ALŠĖNAS

džiais: mūsų kaimo daktarė. Jai 
viskas aišku kaip ant delno. Ir 
mokytojo šeimoje jai nėra mįs
lių — ji žino negalavimus ir kal
tes, o jei nežino — atspėja.

Uldis levans yra nepavaduo
jamas čikagiečių aktorius, ypač 
apsukraus agento vaidmenyje.

Konstanciją vaidino Rūta Jost- 
sone. šis • vaidmuo jai svetimas, 

raižgyti..." Gerai, kad Čikagos tačiau aktorė parodė, kad iš jos 
teatro sambūryje yra Agita daug ko galima laukti. 
Strautniece. Ji turėjo vaidinti) Senbernis Budrys (Laimonis 
sunkią Birutės rolę — subtiliai Lapins) yra asmuo, užtinkamas 

neviename veikale su jam būdin
gom savybėm. A. Kairio senber- 

Inis karštai myli banko knygutę 
— ta pačia širdimi, kuri plaka

yra A. Kairys. Čia pateikiame būdingesnių recenzijos vietų atpasako-

Latvių teatrų sąjungos pirmą 
kartą surengtose teatro dienose 
Toronte latvių teatras iš Čikagos 
lapkričio 25 d. suvaidino lietuvio 
rašytojo Anatolijaus Kairio vei
kalą “Diagnozė”. Autorius lietu
viams žinomas'iš jo literatūri
nių kūrinių ir straipsnių spaudo
je apie teatrą ir pedagogiką. 
“Diagnozė” yra vaidinta beveik 
visose šio žemyno scenose ir su
silaukusi gerų atsiliepimų.

Savos tautos išlikimas yra vie
na aktualiausių temų išblašky
toms Europos tautoms po visus 
žemynus. Apie tai kalba laikraš
čiai, romanai ir teatro veikalai. 
Rodos, ką naujo galėtų pasaky
ti A. Kairys? Naujas yra jo pri

patys ateis, kad bus ir diagnozė, 
ir vaistai. ...

“Diagnozė” nėra lengvas vei
kalas, Sunkiausias yra režiso- 
riaus uždavinys, nes santykiai 
taip įvykių ir asmenų yra su-

ELENOS KEPALAITES skulptūros I meta kritišką žvilgsnį į netolimą pra- 
irbų parodą, kuri buvo surengta 'eitį: “Savo metu dekoratyvinė skulp- 
uodžio 34 d. Maspetb lietuvių pa- 
pijos salėje Niujorke, aplankė apie 
0 meno mėgėjų. Ta proga dail. V.

Jonynas “Darbininke” rašo: “Jos 
eninis subrendimas, o taip pat šių 
enų avangardinių skulptūrų proble- 
ą pasisavinimas ir sprendimas Ele- 
į Kepalaitę lietuvių skulptorių šei- 
oje įrikiuoja kaip pažangiausią at-

dvilypę.
žiūrovai laukė, ar mergaitė pa

sirodys, ar ne. Kitaip su tėvu, 
kuris mokytojo amžiuje nieko 
nėra užmiršęs. Toks yra Petras 
Naujokaitis, kurį vaizdavo pats 
režisorius Artūras Gaikis. Jis ve
dė autoriaus suregztą dvilypį žai
dimą, kuris nėra lengvas. Pas A.

ėjimas: rimtis balansuojasi lyg'Gailų nėra to lengvo perėjimo 
ant įvairių peilių ašmenų^ kris-, iš vienos nuotaikos į kitą, kaip 
dama draminiuose momentuose pas Strautniece, nors jo uždavi- 
iki pajuokos, siekiančios sarkaz-|nys yra daug sunkesnis: turi at- 
mą, o situacijos vingiuoja tarp vaizduoti “sergantį” patrijotą. 
dramos ir komedijos. Pabaigoj—Jis turi parodyti savo silpnapro- 
laimingas sprendimas, lyg dova- tiškumą, nes tokiu laiko jį jo 
na vaikams Kalėdų eglutės pro- žmona Konstancija. Be to, jis 
ga... turi nešti sunkiausią ir gražiau-

Visi veikalo veikėjai serga kaž- šią naštą — meilę savo dukrai, 
kokia liga, nors patys apie tai Vietomis atrodo kaip reportažas, 
nežino. Sveika tik daktarė. Jai bet jį galima priimti, jeigu pe- 
niekas neprilimpa. Tai daktarė, dantišką mokytoją imame pa
kini visais atžvilgiais stovi abiem grindų asmenų schemoje.
kojom ant žemės. Ji ir nejieško Daktarę Kaunaitę (Mara Ante- «Fx 
diagnozės, nes žino, kad įvykiai (na) galima apibūdinti trimis žo- karnos.

turi nešti sunkiausią ir gražiau-

ir Konstancijai. Labiausiai įtiki
mos vietos buvo tos, kur senber
nis sutinka atiduoti savo tūkstan
čius, kad tik galėtų būti po vie
nu stogu su Konstancija. Bud
rys sukelia šiltą juoką. Tai tipas, 
kuris yra bendras ir lietuviui, ir 
latviui, ir estui... Viena ranka 
trina skaudančią nugarą, kita — 
net sekmadieniais kala seną tvo
rą... Bet prie krūtinės — ban
ko knygelė.

Miglotas autoriaus asmenų san
tykių ir charakterių supynimas 
sunkino režisoriui eiti nustatytu 
keliu. Visdėlto, ko režisorius no
rėjo, pastebimai atsiekė. Tai 
svarbiausia.

Ojarso Jegenso dekoracijos sa
vo išplanavime šykščios, bet tin- 

V. Zęntins

Rusai gaudo knyga< apie Amerika
Toronto dienraščio “The Tele

gram” koresp. Maskvoje Peter 
Worthington paskelbė porą dė
mesio vertų rašinių apie sovie
tų žurnalistų akiplėšiškus meto
dus niekinti Amerikai ir Kana
dai. Vienas jų mums ypač įdo
mus, nes jis liečia okupuotos Lie
tuvos žurnalisto Alberto Laurin
čiuko knygą “Trečioji dolerio 
pusė”, kuri neseniai buvo išleis
ta rusų kalba Maskvoje,

Kreiva plunksna
P. Worthington teigimu, ket

verius metus Amerikoje gyve
nusio A. Laurinčiuko atsimini
mų knyga susilaukė didelio pasi
sekimo jau vien dėlto, kad kiek
vienas rusas nori gauti daugiau 
žinių apie Ameriką. Deja, skaity
tojams teks nusivilti, nes didžią
ją knygos dalį sudaro seni anek
dotai, sovietinės propagandos iš
kreipti įvykiai, komunistine ne
apykanta grįstas grubus melas. 
Kanadietis korespondentas reiš
kia viešą užuojautą Sov. Sąjun
gos piliečiams, kad jie yra pri
versti žinias apie JAV semtis iš 
Laurinčiuko kreiva plunksna pa
rašytų eilučių.

Amerikiečiai nemoka juoktis
Per ketverius metus komunis

tas A. Laurinčiukas Amerikoje 
nematė nieko gero, bet jis pvz. 
įsitikino, kad didžioji dalis ame
rikiečių nemoka juoktis, ir drą
siai skelbia skaitytojams: “Hu
morą ir džiaugsmą iš jų gyveni
mo išstūmė kova su nuolatiniu 
skurdu ir neviltimi. Daugelyje 
Amerikos vietovių juokas jau yra 
miręs...” Iš knygos puslapių 
skaitytojas sužinos, kad Amenka 
yra fašizmo ir atgimusio naciz
mo kraštas, kur viešpatauja ban
kų remiamas nacių vadas G. L. 
Rockwell su savo gražiai apsiren
gusia ir visados besišypsančia 
gauja.

Apie demokratiją, aišku, ne
gali būti nė kalbos, nes kongre
so narius marionečių pareigoms 
nusiperka didieji monopoliai. Se
natoriai, tiesa, balsuoja, bet tas 
jų balsavimas neturi jokios 
reikšmės — visi sprendimai iš 
anksto padaromi kongreso rūmų 
užkulisiuose. Sovietinės diktatū
ros piliečiams A. Laurinčiukas 
aiškina: “Amerikietiškos demok
ratijos esmė yra ta, kad ji ne
mėgina vargšui pašalinti vargą 
ir alkaną apsaugoti nuo bado ...”

Pasaulyje išgarsėjęs amerikie
tiško gyvenimo būdas, A. Laurin
čiuko teigimu, tėra tik mitas ir 
kaukė pridengti amerikiečių tau
tos skurdui, kančiai, nevilčiai, 
žmonos, apdraudusios vyrų gy
vybę, juos nuo namo stogo nu
stumia į gatvę, norėdamos gau
ti apdraudos pinigus. Panašiai 
esą elgiasi ir automobilių vairuo
tojai, dėl apdraudos pinigų jieš- 
kodami susidūrimų. Vienas jų 
netgi mėginės stuktelti ir pa
čiam Laurinčiukui į šoną.

Pokalbis su indėnais
Sovietų žurnalistai niekada ne

užmiršta * Amerikos indėnų. A. 
Laurinčiukas indėnų rezervatus 
vadina amerikietiško stiliaus 
mirties stovyklomis, kartodamas 
praėjusio šimtmečio pasenusį po
sakį, kad geru indėnu gali bū
ti tik negyvas indėnas. Skaity
tojui jis nepaaiškina, kad tais lai
kais indėnai baltiesiems nulup
davo skalpus, žudydavo moteris 
ir vaikus.

Įdomiausia yra A. Laurinčiu-

kė amerikiečių turistu, bet jis pa
sisakė esąs lietuvis iš to “laimin
go” krašto, kuris dabar priklau
so Sov. Sąjungai. Indėnų akys 
staiga nušvitusios džiaugsmu, o 
vienas jam taręs: “Ar tiesa, kad 
Maskvoje nėra rezervatų indė
nams ir kad gerosios dvasios 
komunistams yra atidavusios 
dangaus raktus? Ar teisybė, kad 
rusai išrado atominį tomahauką, 
bet jį užkasė žemėje?”

Į tokią nevykusią propagandi
nę pasakaitę labai taikliai in
dėnų žargonu reaguoja kanadie
tis koresp. P. Worthington: “Me 
thinkum Soviet white man speak 
with forked tongue.” Belieka pri
durti pastabą kompartijos va- _ 
dams Vilniuje — perdidelė pro- nekasdien gali rasti progą grybš- 
paganda tampa pajuokos objek- teiti Kanadai. Atvykęs į Otavą, 
tu. Iš A. Laurinčiuko šiandien V. Ozerovas pareiškė: “Mano pa
juokiąs! visas Torontas, Kanada grindinis tikslas yra informuoti 
ir JAV, nors galbūt reikėtų verk-, Sov. Sąjungos piliečius apie ka
ti, nes juk yra graudu, kai žur- nadiečių kultūrą ir papročius,

do ir, tenka manyti, nepasirodys. 
Kompartijai, matyt, labiau pati
ko kliedinčio A. Laurinčiuko koš- 
marinės vizijos, doleryje suradu- 
sios trečią pusę.

Rusas Otavoje
Antrajame rašinyje koresp. P. 

Worthington kanadiečius supa
žindina su “Pravdos” atstovu 
Otavoje Vladimiru Ozerovu, ku
ris Kanadoje nieko daugiau ne
mato, išskyrus streikus, bedarbių 
minias, nuskurusius indėnus*, 
“bytnikus” ir Vietnamo “taikos” 
raudonuosius balandžius, burkuo
jančius Maskvai patinkančius šū
kius. Jo pranešimai “Pravdos” 
puslapiuose gana reti, nes juk

fikų, kaip Tel. Valius, Ratas, Pet 
ravičius, Augius ir daugybė kitų 
Okupacijoj grafija skurstanti 
nors prasiveržimų esama. Pažy 
mėtini — Makūnaitė, Skirutytė 
Valius ir kt.

Skaidrėse paskaitininkas paro
dė nemaža ir abstraktinės kūry
bos pavyzdžių, atsivežtų iš Lietu
vos, nežiūrint, kad tenai dailinin
kų veidai visą laiką kreipiami j 
“socialistinį realizmą”, o abstrak
tinė kūryba — peikiama. Daug 
abstraktinės kūrybos darbų paro
dė paskaitininkas jauno (34 m. 
amžiaus) dail. Pisarausko, kuris

Toronto Akademikų Dr-jos pa
kviestas, dail. Viktoras Vizgirda 
gruodžio 10 d. Prisikėlimo para
pijos muzikos studijoj skaitė pa
skaitą apie dailę ir dailininkus 
dabartinėj Lietuvoj. Į paskaitą at
silankė gana didelis klausytojų 
skaičius — torontiečiai lietuviai 
dailininkai, svečiai iš Kingstono 
— dailininkai Anastazija ir An
tanas Tamošaičiai ir šiaip daug 
besidominčių. Atidaromąjį žodį 
tarė Akademikų Dr-jos pirm. inž. 
E. čiuplinskas, pakviesdamas 
dail. Telesforą Valių pristatyti 
svečią paskaitininką. *

Paskaitininkas, neseniai lankę- sakosi esąs figūrinis ir literatūri- 
sis okupuotoje Lietuvoje, pabrė-1 nis menininkas.
žė, jog jam nelengva apie oku-| Tapytojas dail. Savickis, a.a. 
puotos Lietuvos dailininkus kai- rašyt. Jurgio Savickio sūnus, taip 
bėti, nes esą neaišku kur prade- ‘
ti. Tačiau esą reikia apie juos 
kalbėti, nes ten gyveną dailinin
kai yra kūrybingoji mūsų tautos 
dalis. Senoji dailininkų karta 
(Čiurlionis, Žmuidzinavičius, Var
nas ir kt.) išmirė ar Tėvynės ne- 
lemties metais išsibarstė po pa
saulį. Auga nauja dailininkų kar
ta, nors dar tebėra kūrybingų ir 
iš senesniųjų.

Dailininkai okųpuotoj Lietuvoj

1a. Pamatę jį su filmavimo ap 
▼atu rankoje, indėnai H pah

DAIL. LEONO URBONO tapybos 
inktinių darbų paroda gruodžio 5-16 
L įvyko Australijos orinio susisieki- 
no bendrovės Quantas patalpose Niu- 
orke. Dailininkas yra Australijos lie- 
uvis, abstraktinio meno atstovas, pra
tusiais metais laimėjęs 1.500 austra- 
iškų* svarų premiją — /‘Fabric Fa
shion Award”. Pirmoji jo paroda Ame- 
ikoje buvo surengta Čikagoje. Iš Niu- 
orko jis planuoja persikelti į Kleve-

pat kuriąs modernizmo įtakoj. 
Vitražuose ypač pasireiškia Mor
kūnas, Kazimieraitis, Stoškus ir 
kt. Tik jų vitražų kūrybos tech
nika ne tokia kaip čia — primi
tyvesnė.

Pavergtoj Lietuvoj gyveną me
nininkai turi labai mažai žinių 
apie mūsų, dailininkus, gyvenan-] ... 
čius ir kuriančius Vakarų pašau-samo 1S 
lyje. Juos nustebino ir sužavėjo 
skaidrėmis parodyti kūrybos pa-

DAIL. PRANO GAILIAUS graviu- 
rų paroda įvyko Paryžiaus “Galerie 
le Fal” lapkričio 22 — gruodžio 16 
d. Išstatytų kūrinių tarpe buvo ištisi 
grafikos darbų ciklai: “Metamorpho
ses”, “Intra muros”, “Profil Expres
sion”, “Gravures recentes”.

A.A. KUN. STASIUS BCDAVAS bu
vo paminėtas K. Grigaitytės-Graudie- 
nės ir F. M. Graudžio iniciatyva Ne
wark, N. J. Velionies kūrybą ir jo as
menį apibūdino Pr. Naujokaitis, N. 
Mazalaitė pasidalino atsiminimais iš 
Lietuvos, kur jai su kun. St. Būdavu 
yra tekę dayvauti literatūros vaka
ruose. Programa buvo paįvairinta jo 
kūrinių ištraukomis ir K. Grigaitytės 
eilėraščiais.

PROF. VLADAS JAKUBENAS su
kūrė trumpą kantatą “De Profundis” 
mišriam chorui su vargonais, pasi
naudodamas Bern. Brazdžionio tekstu. 
Ją turėjo pirmą kartą atlikti “Daina
vos” ansamblis Šy. Kryžiaus bažnyčio
je Čikagoje, laikant pamaldas prof. St 
Šalkauskio 25 m. mirties sukakties 
proga, bet šiam tikslui ji pasirodė 
esanti perilga. Apie naująjį kūrinį 
kompozitorius sako: “Jis prasideda, 
dramatiška trumpa instrumentaline 
įžanga. Toliau pagal žodžių turinį kai
taliojasi tragiškos, ilgesingos ar iškil
mingos nuotaikos. Baigiasi jis skaid
ria rezignacija, o gal prašvitimu...” 
Kantata, trunkanti 9 minutes, buvo iš

kleista atskiru leidiniu. “Dainavos” an- 
_____ > ją planuoja atlikti religinio 

(koncerto programoje. Prof. VI. Jaku- 
bėnas turi ir kitą panašaus pobūdžio 

i W W____________________________________________________________________________v

tūra buvo suvulgarinta, nupiginta, ji 
neatliko savo estetinės funkcijos. Ma
siniai tiražuojamos cementinės skulp
tūros “kūriniais”, tariamai meniniais 
akcentais, buvo nuženklintos pakelės, 
pionierių stovyklos, tikrai nesaikingais 
lipdiniais puikavosi visuomeniniai pa
statai. Visa tai žmonių atmintyje pa
liko negerą prisiminimą, kurį ne taip 
lengva užtrinti...” Jo teigimu, šiuo 
metu kuriami paminklai Žemaitei, Ja

noniui, planuojama Vilniuje pastatyti 
J. Mikėno skulptūrą “Pirmosios kregž
dės”, kuri bus rodoma Montrealio pa
saulinėje parodoje. Galvojama apie 
paminklus M. K Čiurlioniui ir. Ado
mui Mickevičiui. G. Jokūbonio žodžiais 
tariant, darbas pries jų buvo susto
jęs dėl neteisingai aiškinamo “nesai
kingumo”.

J. MARCINKEVIČIAUS poezijos va
karą Vilniaus Aktorių Namuose su
rengė Laimonas Noreika, padekla
muodamas pluoštą eilėraščių, poemą 
“Donelaitis” ir poemos “Siena” frag
mentus. Anksčiau jis buvo surengęs 
didelio pasisekimo susilaukusį V. My
kolaičio-Putino poezijos vakarą, kurio 
programa bus pakartota Vilniaus ope
ros ir baleto teatre. Dramos aktorius 
L. Noreika yra vienas geriausių dek
lamatorių Lietuvoje.

LIETUVOS MOKSLŲ AKADEMIJA 
sekančių metų pradžioje atidaro dvi 
naujas mokslinio tyrimo įstaigas — 
puslaidininkių fizikos ir biochemijos 
institutus. Pirmasis spręs puslaidinin
kių fizikos vystymo teorines ir prak
tines problemas, antrasis perims bo
tanikos instituto mikroorganizmų bio
chemijos, citologijos, citochemijos sky
rius ir vieną cheminės technologijos 
instituto skyrių.

ARCHITEKTŲ Č. MAZŪRO IR A. 
DANAUSKO paminklo projektas “Ran- 
kos-paukščiai” pripažintas geriausiu 
neseniai įvykusiame konkurse Kauno 
IX forto aplinkai sutvarkyti. Iš pir
mo žvilgsnio projektas primena du 
viens prieš kitą stovinčius paukščius, 
kurie, geriau į juos įsižiūrėjus, tam
pa iš žemės iškištomis žmogaus ran
komis, skelbiančiomis hitlerininkų 
įvykdytų masinių žudynių didžiąją 
tragediją.

VYT. MAŽIULIO fotografiniu bū
du sudarytą leidinį “Prūsų kalbos pa
minklai” išleido Lietuvos Mokslų Aka
demijos centrinė biblioteka. Jam tal
kino Dresdeno, Berlyno, Tuebingeno, 
Goetingeno ir Vroclavo bibliotekos.

xzaxxxxuxuvax s>Kdiarenin> parouyu Kuryuos pa-(] - . . «yk maidoie” narašv-:Leidinys skiriamas didžiojo prūsų su-pergyveno daug sunkiu ir skau- vyzdžiai (rodvta Vilniuie Kaune KU - vaxaro mamoje , parasy-• 1 aui “ .77 .SJ . — .? -- . yyzuziai įiuuyid Vilniuje, i\.dune,i. v toWn .> kilimo 700 m. sukakčiai atzvmeti. la-U, J.U1S. giauuu, iLu- xxuxxxxx^ XX p^x^vxxxo, F-SJ'-X- xxaug oux^u u onau vyzaziai uuuyia vuiuuje, luiune,^ Vokietij e K Bradūn0 tekstu ir kihmo 700 m. sukakčiai atžymėti, ja-
nalistas tampa viešu melagiu, siekti abipusio bendravimo tarpidzių metų. Dail V. Vizgirda pa-Palangoje). O tokių pavyzdžių: Jr i t įūetuviškaiai visuome----------° ----- -
įspūdžius iš Amerikos talentin- dvieju didžiųjų šiaurės kraš-i citavo dail. V. K. Jonyno pasisa- skaidrėse dail. V. Vizgirda Lietu- Q nePristauu- netuvissajai visuome- 
\ \ , • i- ._____M* • i____ x_' __ * Irvmn “T Unonne” Irnr___ 1_____ ___:__a -f r? Rd.gai ir, palyginti, nuosaikiai buvo tų'...” Galimas dalykas, kad ir 
parašęs J. Baltušis. Kuri laiką jis, kaip Laurinčiukas, kada nors 
jie buvo skelbiami “Liter, ir parašys knygą, kuri turbūt at- 
Mene”, žadėta juos išleisti atski- skleis ketvirtąją dolerio pusę.
ra knyga, bet... jis vis nepasiro-: V. Kst.V. Kst.

kymą “Lituanus” žurnale, kur von buvęs nusivežęs net 417. i 
sakoma, kad okupuotos Lietuvos Skaidrėse jiems buvo parodytas' 
dailininkai yra politinių temų menas abieju Tamošaičių, Galdi- mon°graflią> spaudai paruoštą Alg. 
iliustratoriai. Jie ilgesnį laiką ko, Jonyno, Valiaus, Kašubienės, ,ir Vyt- Sauliaus, planuoja-
vertėsi pamėgdžiodami rusų dai- Viesulo Bakio, Elskaus Vizgir- ma išIeistl sekančių metų pradžioje.
lininkų darbus, piešė kolūkiečius, dos ... Buvo parodytos taipgi mo
kamų melžėjos, kiaulių šėrėjas zaikos iš Vašingtone Įrengtos lie-

GRAFIKO PAULIAUS AUGIAUS

DŽIUGIŲ ŠV. KALĖDŲ
ir
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ir
visiems skaitytojams linki

LECH MOKRZYCKI

New Canadian Publications

ir t.t. Taip ir sukęsis užburtas 
ratas be jokių tikro kūrybingumo 
prošvaisčių. Kaip pavyzdys buvo 
parodytas Dilkos paveikslas — 
kolūkio steigiamasis susirinki
mas. Jame — nei piešinio, nei 
kompozicijos — nieko meniško.

Senieji mūsų dailininkų šulai, 
kaip Žmuidzinavičius, nors ir ati
duodami duoklę režimui kaiku- 
riais darbais, pasiliko kūrybingu
mo plotmėj, bet kiti nuėjo nuo
smukio keliu.

Skulptoriai — Mikėnas, Alek
sandravičius, Jokūbonis ir kt 
Pastarasis sukūręs monumentą 
lių ir puikių darbų, kaip Moti 
na Pirčiupyje, rašytojo Vaičiūno 
antkapis ir t.t.

Grafika neprikl. Lietuvoj kles-^vxxvoxw<xxxxjvo, uvumjuo xx r,x 
tėjo, nes buvo ypatingai gerų gra-:tur, kur menas yra laisvesnis.

tuvių koplyčios ir t.t. Jie esą bu
vo labai nustebinti ir sužavėti. 
Kaikurių darbus mėgino vertin
ti: Galdikas virtuoziškas techni
koj, Tamošaitienės ypač žavios 
spalvos, Igno darbų spalvose per- 
maža tautiškumo ir. pan.

Šiuo metu ir Lietuvoj jau kiek 
daugiau išdrįstama nukrypti nuo 
vadinamojo “socialistinio realiz
mo”. Dailininkai juokdamiesi sa
ko, jog tas “realizmas” — kaip 
guma. Jį patempei — ir atsiran 
da vietos kitokio stiliaus kūrybai 
Jau buvę abstraktinio meno re
produkcijų “Literatūros Baruo
se”, “Pergalėj”. Ypač jaunoji 
dailininkų karta esanti maištin
ga, besisemianti sau pavyzdžių iš 
Čekoslovakijos, Lenkijos ir *ki

Joje bus sutelkti prieš šešerius me
tus mirusio mūsų grafiko geriau
sieji darbai, pateikiami lietuvių ir 
anglų kalbomis T. Valiaus ir A. Ku- 
rausko išsamūs straipsniai.

Palaimintų Kalėdų dvasioje 
malonu man pareikšti Jums 

bei Jūsų šeimoms

Stephen B. Roman
President

DŽIUGIŲ KALĖDŲ

IR GĖRYBIŲ BEI LAIMĖS PILNŲ TAIKINGŲ, 

SĖKMINGŲ NAUJŲ METŲ

OKUPUOTOJ LIETUVOJ
KAUNO POLITECHNIKOS INSTI

TUTO 1966 m. laidos penkių jaunųjų 
architektų diplominiai darbai buvo 
atžymėti premijomis visuotinėje ap
žiūroje Sov. Sąjungoje. Pirmojo laips
nio diplomai paskirti: A. Aleknai už 
projektą “3500 vietų poilsio komplek
sas Vanagupėje”, A. Domereckui — 
už “Dailės parodų paviljoną Vilniu
je”, A. Lukšui — už “Vilniaus auto
busų stoties rūmus” ir A. Steponavi
čiui — už “Jurbarko miesto visuome
ninį centrą”. Antroji premija teko R. 
Valatkai už projektą “Klaipėdos mies
to centras”. Kauno politechnikos ins
titutas buvo pripažintas apžiūros nu
galėtoju.

SKULPTORIUS GEDIMINAS JO- 
KŪBONIS baigia lipdyti iš molio 4 m 
20 cm augščio Lenino statulą, kuri 
vasario pradžioje bus išsiųsta į Mask
vą. Lenino 100 m. gimimo proga bu
vo paskelbtas konkursas sukurti skulp
tūrai, kuri bus pastatyta Kremliuje. 
Vertintojų komisija atrinko G. Jokū- 
bonio ir dar penkių kitų skulptorių 
projektus. Galutinė atranka bus pa
daryta šį pavasarį, kai jie visi pri
statys iš molio nulipdytus savo dar
bus. “Liter, ir Mene” G. Jokūbonis

me paskelbti Elbingo, S. Grimavo žo
dynėliai ir 3 katekizmai. Įžanginėje 
dalyje pateikiamos istorinės žinios, ap
žvelgiami prūsų raštai ir jų rašyba.

KLAIPĖDOS DRAMOS TEATRAS 
rež. P. Gaidžio pastatyta Sofoklio tra- 

‘ gėdija “Karalius Edipas” atžymėjo po
karinės veiklos dvidešimtmetį. Teatro 

i pastato vokiečiai nesuskubo sunaikin
ti, nors šiaipjau Klaipėdoje visur bu
vo tik griuvėsiai. Muzikinio Klaipė
dos dramos teatro meno vadovu bu
vo paskirtas Klemensas Griauzdė, re- 
žisorium — Juozas Gustaitis, dailinin
ku — Juozas Jankus. Aktorius teko 
verbuoti iš visų Lietuvos kampų. Pir
mam spektakliui buvo pasirinkta L. 
Jurašūno pasaka-pjesė “Eglė žalčių 
karalienė”, kuriai muzika sukūrė J. 
švedas. Premjera ir Klaipėdos teatro 
atidarymas įvyko 1946 m. liepos 27 
d. Vėliau šiame teatre trejus metus 
vyr. režisorium dirbo Romualdas Juk
nevičius, paruošęs eilę spektaklių ir 

, išugdęs visuotinio pripažinimo susi
laukusius aktorius — Emiliją Platu- 
šaitę, Laimą Kerniūtę, Juozą Paplaus- 

iką, Eduardą Čepulį, Romualdą Grin- 
cevičių, Mykolą Petkevičių, Aleksand
rą žadeikį ir kt. Vyr. rež. Vlado Ei
manto vadovybėje rampos šviesą išvy
do K. Sajos komedija “Lažybos”, Šeks
pyro tragedija “Romeo ir Džiuljeta”. 
Prieš ketverius metus teatro kolek
tyvas buvo papildytas Marijampolės 
aktoriais, vyr. režisorium buvo paskir
tas režisūros studijas Maskvoje baigęs 
Povilas Gaidys. Jaunasis režisorius 
sucementavo įvairaus amžiaus ir įvai
rių mokyklų aktorius į darnų kolek
tyvą. Diplomais buvo atžymėti spek
takliai: A. Kanovičiaus “Kaip jums se
kasi, pramuštgalviai?”, K. Gocio “Ka
ralius Elnias”. V. Kst

PRAEITIS DABARTIES AKIMIS
Atkelta iš 3-čio psl. 

rijai ir pasakė, jog ji būsianti 
Mesijo motina.

Betgi net ir šiam didingam už
daviniui Marija buvo nepasiryžus 
aukoti savo nekaltybės ir apie tai 
ji labai aiškiai angelui pasakė. Ir 
tai ne dėlto, kad ji būtų turėjusi 
nesveiką pažiūrą į vyrą. Ne, nes 
jau buvo ištekėjusi už Juozapo. 
Vadinasi, jos skaistumo pažadą 
reikia suprasti kaip pasišventimo 
mostą Dievui. Savaime aišku, to
kiu pat skaistybės pažadu buvo 
įsipareigojęs ir Juozapas. Dėlto 
angelo pažadas, lygiai kaip ir 
Marijos skaistybės priesaika, toli 
pralenkia tradicinę mesianizmo

juos ne tik su kaupu išpildo, bet 
dar ir perviršija.

nes berniukas, kurį

iras savo 
ins” vyro, 
reikės pa-

gimdyti, bus ne iš žmogaus sėk
los, o iš §v. Dvasios, atseit, tie
siogiai iš Dievo. “Dėlto” — an
gelas ir tarė, kad — “jis bus va
dinamas Dievo Sūnumi” pačia pil
niausia prasme: jis turės šį titu
lą, vardą, teises, prigimtį ir as
menybę.

Kad Marija taptų Mesijo mo
tina, pakako būti dukra iš Dovy
do giminės, bet kad ji taptų Die
vo motina, reikėjo būti ir išlikti 
mergaite. Mat, iš Marijos, kaip 
Abraomo giminės ainės, gimęs 
Kristus taip pat priklausytų šiai 
giminei, o Jam, kaip Dievo Sūnui, 
reikėjo ir kilmę gauti tiesiog iš 
Dievo. Vadinasi, tūkstantmetis 
Dievo pažadas savo išrinktajai

kantriai laukė, turėjo būti ne tik 
Dovydo ainis, bet ir Dievo Sūnus.



Mann & Martel
Ateitininkų žinios

■ "Piruiyii Jaunime” — moksleivių
■■■■■■■■* ateitininkų laikraštis gruodžio 1$ bu-

vo platinami

REALTORS 
2320 Bloor St. W. Tel. RO 2-8255
DUNDAS — BROCK

dvie-
ras mūrinis namas, dvigubas gara
žas, 2 vonios, 3 gražios virtuvės, 4 
kamb. 1-me augšte, vandens alyva

QUEBEC — BLOOR
$10.000 įmokėti, 7 kambarių, 2-jų 

augštų gražus namas su garažu ir 
; moderniška di- 
ja krosnis, viena

Bloor ir High parko.-’
BLOOR — ST. CLARENS,
EL900 įmokėti, 9 didelių kambarių 
mūrinis namas, vieta garažui, 2 mo
dernios virtuvės, naujas šildymas, 
naujas tinkas, aluminiai 2-ri langai 
Ir durys, savininkas išvyksta Euro
pon. galima užimti už mėnesio ar 
greičiau.
JANE — ANNETTE, 
17-500 įmokėti, 8 kambariai per 2 
augštus atskiras mūrinis namas su 
garahi, 2 virtuvės, moderni vonia, 
arti krautuvių ir susisiekimo. 
WINDERMERE — BLOOR, 
$8.000 įmokėti, 10 kambarių atski-

delė virtuvė,____________,____
•Mm skola balansui; visai arti

BLOOR — CLENDENAN, 
$9.000 įmokėti, 8 metų senumo dup
leksas su 3-jų kambarių butu rūsy
je, abu butai po 2 miegamus, platus 
įvažiavimas, 2 mūriniai garažai, 
vandens alyva šildymas, 3 moder
nios virtuvės ir vonios, graži aplin
ka.
NEW TORONTO,
$15.000 įmokėti, 6 butų apartmenti- 
nis pastatas, privatus įvažiavimas, 
vandens alyva šildymas, arti krau
tuvių ir susisiekimo, viena atvira 
skola balansui, $7.500 metinių paja
mų, geras išnuomavimas.
TIKRAS DUPLEKSAS. Bloor - In
dian Grove, $7.000 įmoKėti, atski
ras, mūrinis, 10 kambarių per du 
augštus dupleksas, vieta — dviem 
automobiliam, šildomas vandeniu - 
alyva; viena atvira skola 10 metu. 
Visai arti Bloor požeminio trauki
nio. Viršutinį butą galima tuojau 
užimti.

B. SAKALAS
_______ Namų telef. LE. 6-1410

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

me naujo, nes mes gauname kas dieną naujų nuosavybių.

Darbo telef. RO. 2-8255

MAN&MARTEL
REALTORS

Tel. 249-7691
čius, $2.900 įmokėti, 7 dideli 
kambariai, garažas, privatus įva
žiavimas, kambarys rūsy; daug 
kitų priedų.

ST. CLAIR - JANE, $.900 įmokėji- 
mas, atskiras plytų namas, 3 di
deli miegamieji, moderni virtu
vė, naujas šildymas, arti centrų, 
$95 mėn. mokėjimai.

WESTON, $2.500, gražus 6 kamba
rių plytų namas, garažas, didelis 
sklypas, 2 prausyklos privatus 
įvažiavimas.

KIPLING — ORKNEY CRES, 
$48.900 liuksusinis namas, 7 kam-'

visuomenė jaunimo pastangas remia, 
nes laikraštėlis panMffst, prirašytas 
ir spausdintas pačių vyr. moksleivių. 
Redagavo Ramunė Sakalaitė, iliustra
cijos — Vyto Pranaičio.

Kalėdų atostogų metu vyr. moks
leiviai organizuoja rogučių iškylą — 
“Tobogganing party”, žinoma, jeigu 
bus sniego. Kviečiami visų būrelių 
berniukai ir mergaitės, taip pat skau- 
tai-ės ir neorganizuotas jaunimas. Ma
noma vykti į Albion Hills. Norintie
ji važiuoti, prašomi skambinti A. Paš- 
kauskui 535-8274.

Jaunimo Mišios praėjusį sekmadie
nį buvo paįvairintos vyr. moksleivių 
gražiomis giesmėmis, palydint gita
rom. Tai tur būt pirmas “Folk” Mi
šių bandymas iš visų lietuviškų kolo
nijų Amerikoje ir Kanadoje. Praėjo 
labai gerai. Visi stebėjosi gražiomis 
giesmių melodijomis, lietuviškais žo
džiais ir geru giedojimu. Pradžia bu
vo sunkiausia, nes nebuvo aišku, kaip 
visuomenė reaguos ir priims, nors tos 
giesmės buvo skirtos ne visuomenei 
bet Dievuk Vyr. moksleiviai kviečia 
prisidėti daugiau jaunimo prie to 
bendro giedojimo. Nuoširdus ačiū mu
zikei Daliai Skrinskaitei, išmokiusiai 
jaunimą visas giesmes.

Visi globėjai nuoširdžiai sveikina 
ateitininkišką jaunimą Kalėdų šven
čių proga ir linki užgimusio Kristaus 
palaimos. Taip pat nuoširdūs sveiki
nimai visiems jaunimo pastangų rė
mėjams, tėveliams ir ypač jaunimu 
besirūpinančiam ateitininkų tėvų ko
mitetui

le. Chatel Boise viešbuty rezervuota 
46 vietos (24 kambariai), valgomasis 
ir didelė salė. Stovykla truks nuo 
gruodžio 29 iki sausio L Slidinėto- 
jams yra ten pat keletas kalnų. Kai
na apie $4 dienai. Galima išsinuo
moti motorines roges (ski-doo) ar su
organizuoti pasivažinėjimą arkliais 
(sleigh-rides). Kaina visam stovyklos 
laikui yra $20 asmeniui. “First co
me, first served”. Rezervacijos mo
kestis — $10. Jis bus įskaitomas į 
stovyklos mokestį. Maistu rūpinasi 
kiekvienas atskirai.

įvairių rungtynių laimėtojams. Siam

jaunimo iš Montrealio. Tokiem sve-

Programa
Ketvirtadienį: stovyklos atidary

mas; vakare ~ susipažinimo vakaras,

skulptūros varžybos; po pietų — dis
kusijos straipsnio “Lietuviškos buities 
mitai”, kuris pasirodė “Ateities” nr. 
4, 1966 m. balandžio mėn. ir sukėlė 
daug triukšmo. Dalyvaus straipsnio au
torius kun. dr. F. Jucevičius ir dr. 
Petras Lukoševičius; vakare — talen
tų vakaras, šeštadienį po pietų: slidi
nėjimo rungtynės; “atmatų dubuo” 
futbolo rungtynės; sniego skulptūrų 
įvertinimas; vakare — N. Metų suti-

madienį po pietų: stovyklos uždary
mas. Viešbuty gyvenantiems įėjimas 
į visas pramogas nemokamas. KLB 
jaunimo sekciją pritarė ir finansiškai 
padėjo šią stovyklą suruošti. Kviečia
me kolegas, ypač iš artimesnių vieto
vių, šion stovyklon atvykti. Dėl ribo
to skaičiaus prašome iš anksto regist
ruotis arba pasitikrinti pas kolegę Da
ną Zubaitę: D. T. Zubas, 555 Gerald 
St, La Salle, P. Q. Tel (514) 365- 
0224. Torontiškiai tesikreipia pas 
Giedrę Rinkūnaitę.

Iki pasimatymo!
LSS Montrealio skyrius

Atitaisymas. Anelės ir Bro
niaus Rickevičių padėkoje “TŽ” 
50 nr. praleistos OJ.Dirmantų ir 
F. V. Urbonų pavardės. Marytės 
Genčienės ir Teklės Kareckienės 
padėkoje praleistos B. Agurkio 
(JAV), M. A. Daukšų, B. St. Pra- 
kapų ir K. Pajaujo pavardės. At
siprašome už šias techniškas klai-

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.PL
460 Roncesvalles Avė., Toronto. Tel. LE 3-8008

Realtors

Nuoširdžiausi linkėjimai 
visiems draugams

klientams
Šv. Kalėdų ir 

Naujųjų Metų proga

1928 Weston Rd.
WESTON, gražus, naujas 6 kam

barių namas su garažu, geroj 
vietoj. Galima užimti tuojaus. 
Prašoma kaina $30.000.

PRINCE EDWARD — DUNDAS, 
$27.900, 2 virtuvės, 2 prausyk
los, 2-jų augštų plytų namas, 7 
kambariai gražus kiemas, geras, 
švarus •nama-g-

WESTON ROAD - ROGERS, $1.300 
įmokėti, vienas atdaras mortgi
čius $13.500, atskiras 5-kių kam
barių, plius 2 saulės kambariai; 
$95 mokama mėn., arti prie krau
tuvių ir susisiekimo; užimti ga
lima tuojau.

MARTIN GROVE - DIXON RD., 
1% metų senumo, 6% % mortgi-

sklypas, naujas namas, viskas 
prabangiai padaryta,

St. Vaupšas
Darbo teL 249-7691 Namų tel 244-3519

Turime taip pat daug kitų nuosavybių parduoti.
Priimame namus pardavimui.

ST. CLAIR ST. W.

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

•namus

2 MULOCK 
AVE.

JUNCTION RD.

jav. B.. Saulėnas

780 Queen St. W. 
prie Gore Vale 

Tel. EM. 4-7994

‘ Vestuvinės nuotraukos
------  Meniškos vaikų nuotraukos 

Portretai ir kt.

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

Skautų veikla g
• “Šatrijos” tunto suruoštos skau- S 

tams-tėms, vadovams-vėms bendros S 
Kūčios įvyko gruodžio 18 Prisi- S 
kėlimo naujoje salėje, kuri vos tai- S 
pino dalyvius. Tėvas Placidas, OFM, g 
pasakė vakarui pritaikyta žodį, kun. 
A. Žilinskas sukalbėjo maldą prieš S 
valgį. Buvo giedotos visos populia- Ž 
riosios kalėdinės giesmės ir simboliš- g 
kai pristatyta išsiblaškiusi po pašau* g 
lį lietuvių skautiška šeima. Vakarui S 
vadovavo tunt. ps. L. Gvildienė. S

• “Šatrijos” ir “Rambyno” tuntų * 
vadovybės, tėvų komitetas ir Romu-

I vos valdyba šv. Kalėdų ir N. Metų 
| proga sveikina visus skautų-čių tėve- 
[ liūs, rėmėjus, bičiulius ir dėkoja vi- 
l siems už bendradarbiavimą per šiuos 
Į metus.
f • Jaun. skautų-čių dr-vės intensy- 
k viai ruošiasi Kalėdų eglutei, kuri 

įvyks sausio 8 d., 4 v. p.p. Prisikėli- 1 
mo par. salėje. Bus įdomi mažųjų 
programa, lietuviški žaidimai, rate
liai, dovanos, Kalėdų senelis. Kvie
čiame visus į šią vaikų šventę.

• “Rambyno” tunto L. K. Mindau
go dr-vės vadovai po gruodžio 12 d. 
sueigos turėjo pasitarimą. Sudarytas 
dr-vės sueigų kalendorius iki pat 
atostogų pradžios. Į sueigas numato-

; ma kviesti skautininkus pašnekesiams. 
I Draugovei vadovauja energingas ir 
| jaunas draugininkas s.v.sl. V. Augai- 
I tis, globoja — s. E. Kazakevičius.
b • “Rambyno” tunto vadovybė su- 
> planavo 8 valandų kursus jauniesiems 
į vadovams.

• “Šatrijos” tunto vyr. skaučių Bi- 
* rutės dr-vė ir jaun. skautės atliko

Kalėdų gerojo darbelio pareigą, įteik- 1 
damos savo pinigines aukas Vasario 1 
16 gimnazijos mokinių eglutei.

• Gruodžio 17 d. III vilkiukų dr-vė
aplankė Casa Loma. č. S.

Džiugių Kalėdų švenčių ir laimingų naujų 
metų visiems klientams, bičiuliams ir pažįs
tamiems linki —

Taupyk ir skolinkis
HOME OWNERS CENTRE —

savininkas B. Saulėnas

statybinių medžiagų krautuvė

PROGRESS
REAL ESTATE LTD

1072 Bloor Str. W.

LINKSMŲ KALĖDŲ

laimingų Naujų 
savo klientams ir

Tel. 534-9286

ŠVENČIŲ

Metu
visiems

lietuviams nuoširdžiai linki

Tel. 534-9286 — namų: 537-2869

PRISIKĖLIMO PARAPIJOS 
KREDITO KOOPERATYVAS

999 COLLEGE ST., TORONTO 4, TEL. 532-3400

DARBO VALANDOS:
Augštesni nuošimčiai už indėlius 

Geresnės skolinimosi sąlygos

100% saugumas..

Nemokama gyvybės ir pasWu drauda.

Visiems patogios kasos valandos.

Pirm. 10-1.30 Ir 4.30-7
Antr.lO-UO
Treč. uždarytas
Ketv.10-L40ir4.30-7
Penkt.10-L30ir4.30-8
Sešt.9-12
Sekm. 9.30 -1

Tapdami aktyviais nariais padedate sau, padedate 

lietuviškiems kultūriniams reikalams.
GREIČIAUSIAI AUGĄS LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVAS

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

Sv. Kalėdų ir Naujųjų Metų 
proga 

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

linkėdamas 
darnaus ir ramaus gyvenimo, 

kad gražios ir kilnios mūsų svajonės 
taptų realybe, 

Be to, geriausios sveikatos!

TORONTO
Moterų šalpos grupė “Daina” 

surinko aukų šv. Jono Kr. bažny
čioje $129, Prisikėlimo — $243.- 
36. Pinigai išsiųsti lietuviams se
neliams V. Vokietijoje.

W. Boyčuk, ukrainietis, kandi
datavęs į miesto tarybą septin
toj apylinkėj, nors nebuvo išrink
tas, bet gavo daug balsų. Jis dė
koja lietuviams už paramą rinki- 
fhų metu.

Dėmesio, slidininkai! Prie 50 
kelio i šiaurę nuo Loretto mieste
lio atidaroma nauja ir vienintelė 
lietuviška slidinėjimo vietovė — 
Loretto Ski Resort, šios vietovės 
savininkas yra P. Stripinis ir Co. 
ši vietovė yra ne tik patogi viso
kio pajėgumų slidininkams, bet 
ir lengvai pasiekiama iš Toronto 
— trunka maždaug 35 minutes. 
Šioje vietovėje rasime Įdomias ir 
natoeias archit. A. Banelio sųnro- 
iektuotas patalpas, T keltuvą, 
čiuožykla ir įvairaus pajėgumo 
nusileidimus. Kainos visiems kel
tuvams žymiai pigesnės nei kito
se vietovėse, ši slidžiu vietovė 
naujai atidaryta. Savininkai malo
niai kviečia atsilankvti visus tau
tiečius, besidominčius slidžių 
sportu.

Lankydami pasauline parodą 
1967 m nuo balan

džio 28 iki snalio 27 apsistokite 
“Motel Moulin Rouge”, Ste Ade
le o»e.. ^a^a^a. Tįię kalios de
šimtys minučių (42 mylios) nuo 
Montrealio. Tai viena eratiansiu

Margis Drug Store
JOHN V. MARGIS, PhmE.

408 Roncesvalles Avė. Tel. LE. 5-1944
CIGAREČIŲ KARTONAS visų rūšių —200 vienetų už $3.19 

Jeigu jums reikia vaistų pagal receptus ar kitų kasdienjnio 
betkokią problemą, paskambinkite mums, mes pasiryžę jums 
reikalingumo daiktų, paskambinkite, parašykite ar patys as
meniškai užeikite j MARGIS DRUG STORE. Jei jūs turite 

padėti geriausiai.
MES TURIME DAUGYBĘ EUROPIETIŠKŲ MIŠINIŲ, KAIP TRE
JOS DEVYNERIOS, RAMUNĖLĖS, ZUBRAŽOLE, “C” TERMO
METRAI IR KT.

GREITAS MOTORIZUOTAS PRISTATYMAS NEMOKAMAI 
VISĄ DIENĄ. NESIVARŽYKITE PASKAMBINTI 

TEL. LE. 5-1944.

TORONTO MIESTAS

Iki malonaus pasimatymo

J. KUDABA
Namų telefonas RU. 3-2105

nuošė. Motelių kainos: $8, $10,

binu ir šeimoms. Rašykite lietu- 

dyga. Pastaba: rugsėjo 2 ir 3 die-

Adresas: Hotel Moulin Rou-mos.

PIRMUTINIAME IR DIDŽIAU- n A n A mm m 
SIAME TORONTO LIETUVIŲ rAKA^VlA 
KREDITO KOOPERATYVE

MOKAME
4% % už depozitus
5!4% numatyta už serus

DUODAME 
mortgičius iš 6!4% 
asm. paskolas iš 7%

KAPITALAS SIEKIA DU SU PUSE MILIJONO DOLERIŲ. 
ASM. PASKOLAS duodame iki $5.000 ir MORTGIČIUS 
pagal valdžios nustatytą normą — 66% įkainuoto turto. 
VISŲ NARIŲ GYVYBE apdrausta santaupų dydyje, bet 
nedaugiau $2.000. Asmeninės paskolos mirties atveju ap
draustos iki $5.000.
Paramos nariu gali būti kiekvienas lietuvis, gyvenąs Kanadoje 
KASOS VALANDOS: kasdieną nuo 10 vai. iki 3 vai. p. p., išskyrus 
sekmadienius: Pirmadienį ir penktadienį vakarais nuo 4 vaL 30 min. 
iki 8 vaL 30 min. Šeštadieniais nuo 9 vai. iki 1 vai. p.p. (liepos ir 
rugpjūčio mėn. šeštadieniais uždaryta).
BŪSTINĖ: Lietuvių Namai — 1129 Dundas Street West, 
Toronto 3, Ontario. • Telefonas LE 2-8723

A L GARBENS
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.
KING - DUNN, 15 butų apartmentas, gerame stovyje, pajamos virš $18.000. 
Prašoma kaina $123.000. Įmokėti apie $30.000; lengvas išsimokėjimas.
INDIAN RD. - MARMADUKE, $5.000 įmokėti, atskiras, plytinis namas, 
per 3 augštus 8 kambariai, vandeniu'šildomas, vieta 2 garažam, švarus ir 
moderniškas namas. Prašoma kaina $27.900.
INDIAN RD. DUPLEKSAS, 33.900 pilna kaina, originalus pastatas, 12 
kambarių per 2 augštu, vandeniu šildomas, 2 garažai, privatus įvažiavimas. 
BLOOR ■ DUNDAS, 18.900 pilna kaina, atskiras mūrinis namas, per 2 augš
tus, 6 kambariai, gerame stovyje, arti požeminio traukinio, vieta dviem 
garažam. Įmokėti $.5.000.
OSSINGTON • DOVERCOURT, $3.000 įmokėti, balansui atviras mortgi
čius; 8 dideli kambariai per 2 augštus, 2 virtuvės, pigus.
MARMADUKE - RONCESVALLES, $10.000 įmokėti, balansui vienas at
viras mortgičius, gražus, atskiras 8 kambarių namas, vandeniu apšildy
mas, priešakinis įvažiavimas; kaina $27.900.

Dėl tolimesnių informacijų skambinkite A. GARBENIUI

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 BENDROVĘ 
ėtadžeto 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.

VIEŠAS PRANEŠIMAS ŠIUKŠLIŲ IŠVEŽIMO REIKALU 
Kadangi pirmadienis — gruodžio 26 ir antradienis — gruo
džio 27 diena yra paskelbtos viešomis nedarbo dienomis vie-__
toj Kalėdų pirmosios ir antrosios dienos, todėl tomis dieno
mis šiukšlės nebus surenkamos Toronto mieste.

Pirmadienio dienos išvežimas bus atliktos trečiadieni, 1966 
m. gruodžio 28 d., antradienio išvežimas bus atliktas ketvir
tadieni, 1966 m. gruodžio 29 d.

ŠALIGATVIŲ VALYMAS
Jūsų talka reikalinga snieko valyme nuo šaligatvią, esančių 
jūsų namo aplinkoje.
Saugumo sumetimais esate prašomi šaligatvius tuojau nuva
lyti sniego pūgai praėjus ir apledėjusj paviršių pabarstyti 
smėliu. Miesto prekybininkai bei namų savininkai neturi 
apleisti šios svariuos paslaugos piliečiams.

A. J. MORKIS
REAL ESTATE & MORTGAGE BROKER

1385 Queen St. W. (Prie Lansdowne Ave.i
Telefonai: LE. 4-8459; LE. 4-8450 Namų telefonas* BE. 3-5996

COLLEGE ■ DUFFERIN, $2.000.00 
įmokėti, pusiau atskiras, 6 švie
sūs kambariai, 2 modem, virtu
vės, nauja visa šildymo sistema, 
privatus įvažiavimas, garažas, ba
lansui 10 metų mortgičius.

$1.500 įmokėti, 6 kambarių plyti
nis namas, 2 virtuvės, alyva ap
šildomas. Prašo $14.900.00. Balan
sui mortgičius 8 met. su 7%.

PELNINGA NUOSAVYBE, 5 atski
ri butai, naujos virtuvės ir prau
syklos. Visas namas taip pat nau
jai perdirbtas. Privatus įvažiavi
mas, užpakalinė gatvelė, vieta 
5-ioms automašinoms. Mėnesinių 
pajamų — $365.00. Prašo $29.500.

VALDŽIA PARDUODA MIRUSIO 
NUOSAVYBĘ Parkdale apylin
kėj; plytinis 9 kamb. namas, nau
ja šildymo krosnis. Viduje rei
kalingas remontas. Parduodamas 
tik už visą įmokėjimą.

VIENAAUGŠTIS: ISLINGTON • 
WESTWAY, 6 šviesus kambariai, 
gerų plytų, alyva apšildymas, sve
tainė rūsyje, garažas, įmokėti $ 
7.000. Savinikas išvyksta iš To
ronto. Skubus pardavimas.

200 AKRŲ ŽEMES PLOTAS su se
nu namu ir daržine; 40 akrų dir
bamos žemės, mažas ežeriukas su 
žuvimis, krūmai; tinka medžiok
lei ir kt. Pilna kaina $5.000.

a ir.xa.iu A ni:..4a:... al. Wktoakf

D.R.M.N.PL


S PORTAS Pakvietimas
Susitikęs pažįstamą, garsusis

su ūkininku

APDRAŪDA date į Sov. Sąjungos olimpinę rink-SPORTAS LIETUVOJE
Genė Valaitytė, gerai pasirodžiusi 

moksleivių varžybose šuolyje į van* 
denį Tbilisyje, buvo pakviesta kandi*

pijada — Azijada, kurioje daugu
mą pirmų vietų laimėjo japonai Iš 
galimų 126 aukso medalių jie gavo
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' GYVYBES • AUTOMOBILIŲ • NAMŲ 
VASARVIEČIŲ • BALDŲ • VAGYSČIŲ • VERSLO • PER
SONALO IR DAIKTŲ (BONDS) • NELAIMINGŲ ATSITI
KIMŲ • MOKSLAPINIGIŲ TAUPYMAS VAIKAMS • MĖ
NESINES INVALIDUMO PAJAMOS IR KT.

B. ir V. MASKELIŪNŲ AGENTŪRA
LUA NARYS (14 METŲ PATIRTIS)

Tel. 251 - 4864; namų tel. 277-0814

4 141K 8ALFA RADIO & TV
Parduodam ir taisom televizijos ir radijo aparatus. Taisom 
šaldytuvus, krosnis, skalbimo mašinas.

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

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.
K. STRIAUPIS

Res. tel. LE 6-5363

CLEAR-VISION T.V.-Hi-Fi
TAISOM IR PARDUODAM T.V. ir HiFi 

STATOM IR TAISOM T.V. ANTENAS.
532 - 7733

1736 Dundas St. W. Sav. R. Stasiulrs

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

lempos ir batarejos. Prityręs specialistas su ilga praktika.
1000 College St., • LE. 1-3074 • Sav. P. Uzbalis

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 IS “SSgiLTaSi-Sž

Lietuvis LAIKRODININKAS
F. B O C H U LIS

280 QUEEN ST. W. • TORONTO • TEL. EM 6-0100 
Taisau laikrodžius ir žiedus. Pageidaujantiems paimu ir pristatau į 
namus. DARBAS GARANTUGTAS. Parduodu su nuolaida laikrodžius, 
jungtuvinius žiedus ir kt Skambinti 9—11 v. ryto; 6—9 v. vakaro.

VYRŲ IR JAUNIMO MODERNIŠKA 
’ DRABUŽIŲ KRAUTUVĖ

A&B TAILORS
343 Roncesvalles Ave.z Toronto 3

(tarp Grenadier Rd. ir Neepawa Ave.)

531-1432 a. b. Beresnevičius

| Sov. Sąjungos jaunąją plaukikų 
rinktinę buvo pakviesti Kauno plau
kikai — S. Rudokas ir B. Užkurai-

ČIKAGOS VAIZDAI...
Atkelta iš 4-to psl. 

vyko lietuvių pasirodymas ir kuria* 
me yra išstatyta lietuvių eglutė, taip 
pat yrą ir kitas lietuvius dominan
tis dalykas — lenkų mokslo ir tech
nologijos paroda, surengta ryšium su 
Lenkijos tūkstantmečiu. Ši paroda 
neišvengiamai liečia ir lietuvius ar 
Lietuvos miestą — Vilnių. Iš senų
jų mokslininkų čia daug vietos ski
riama Kopernikui ir Marijai Sklo- 
dowskai-Curie, kurių didžiulės gipsi
nės statulos yra šios parodos centri
nėje vietoje. Visas skyrius yra skir- 
tas Amerikos lenkų atžymėjimui. čia 
nurodoma, kad pirmieji lenkai Ame
rikon atvažiavo 1608 m. spalio mėn., 
kai į Jamestown atplaukė keli lenkai 
stiklo gaminimo specialistai. Daug 
eksponatų yra skilta Amerikoje iš
garsėjusiems lenkams: Kosciuškai (jį 
mes laikome lietuviu), Pulaskiui, Pa- 
derewskiui, Modrzejewskai ir kitiems.

Taip pat yra atžymima ir šių dienų 
Lenkija bei jos laimėjimai parodos 
leidinėlyje. Ten rašoma, kad šian
dien Lenkijoje yra 77 augštojo moks
lo institucijos, kurių tarpe 7 univer
sitetai. Lenkų Mokslo Akademija va
dovauja 107 tyrimų centrų tinklui, 
šios institucijos moko 270.000 stu
dentų. Iš gamtos mokslų srities pir
moje vietoje eina matematikos ir 
teorinės fizikos laimėjimai, o po jų — 
astronomijos, chemijos, geologijos ir 
minerologijos. Yra parodyti ir moder
nieji anglies kasyklų įrengimai, pažy
mint, jog Lenkija dabar yra šeštoji 
pasaulyje anglies iškasime. Yra išsta
tytas plaukiojantis žuvies apdirbimo 
fabriko modelis, kuris pavaizduoja 
Lenkijos laivų statybos laimėjimus 
praėjusių 20 metų laikotarpyje. Su
minima, kad laivų statyboje Lenkija 
yra devintoji pasaulyje, o žvejybos 
laivų — antroji.

šia parodą surengė Čikagos komi
tetas Lenkijos tūkstantmečiui paminė
ti kartu su Varšuvos Technologijos 
Muzėjumi ir Amerikos Lenku Muzė- 
jumt Ją galima apžiūrėti dar iki 1967 
m. sausio mėn. pabaigos.

tytė.
Kauno Žalgirio rankininkės pradė

jo žaisti Europos pirmenybių rungty
nėse. Pirmose rungtynėse jos įveikė 
stiprią Restoko Emporos komandą 9:8. 
Antras rungtynes teks žaisti Rostoke, 
tad abejojama ar lietuvaitės pajėgs 
atsilaikyti prieš šeimininkes.

šalia Sov. Sąjungos rinktinėje žai
džiančio M. Paulausko, Lietuvoje ky
la naujas gabus krepšininkas — Sov. 
Sąjungos profsąjungų rinktinės kapi
tonas R. Venzbergas.

Jonas Jonaitis — Unitas vėl pasi
žymėjo gražiu sviedinio perdavimu ir 
prisidėjo prie komandos laimėjimo 
Amerikos futbolo pirmenybėse.

ŽINIOS

SPORTAS VISUR
Fukuokoje įvyko tradicinis Asacbi 

maratoninis bėgimas, kuri nelauktai 
laimėjo ne šeimininkai japonai, bet 
naujazelandietis M. Rajanas. Kelią 
vandenyno pakrante jis nubėgo per 
2 vai. 14 min. 4,6 sek.

Turkijos Istambule įvyko krepšinio 
turnyras, kurį laimėjo čekoslovakai, 
baigmėje įveikę turkus 83:79. Jugo
slavai buvo treti nugalėję rumunus 
88:71.

Naujai kylanti Australijos plaukikė 
K. Wainwright vėl pasiekė naują pa
saulio rekordą. 18 metų plaukikė 400 

'imtr. 1. s. nuplaukė per 4:41,7. Seną, 
l' jai pačiai priklausantį rekordą, ji pa-

Berniukai (16 mt) Church lygos 
pirmenybėse nesunkiai įveikė St. 
Chris komandą 71:22. žaidė: Duliū- 
nas 15, Juzėnas 35, Pevcevičius, Igna
tavičius 2, Vitkus 12, Kaknevičius 7.

Berniukai (14 mt) tos pačios ly
gos pirmenybėse irgi nesunkiai įvei
kė Aušros krepšininkus 52:30. žaidė: 
Kaknevičius 18, Vanagas, Nacevičius 
16, J. Užupis, A. Užupis, Ramanaus
kas 4, Plačiakis 14, Ivanauskas.

Mergaitės (14) CYO lygos pirme
nybėse' gerai atsilaikė prieš augštes- 
nės klasės Aušros krepšininkes, pra- 
laimėdamos rungtynes 12 taškų skir
tumu — 18:30. žaidė: Balsytė 2, Žu
kauskaitė 2, Nacevičiūtė _11, Jurkevi
čiūtė 1, Zubrickaitė 2, Underytė, 
Stonkutė.

VIENAS RETESNIŲJU ĮVYKIŲ 
Čikagos literatūrinėje srityje buvo 33 
metu drąsaus sovietų poeto Euge
nijaus Jevtušenko poezijos rečitalis 
gruodžio 6 d. Čikagos universiteto 
Mandell salėje. Jis sutraukė nepapras
tai didelį klausytojų skaičių. Pritrū
kus kėdžių, nemaža žiūrovu turėjo 
klūpoti (stovėti salėje neleidžiama), o 
ir tu skaičiui išsisėmus, buvo įves
ti garsiakalbiai į dvi šonines saliukes. 
Savo poezijos skaitymo pradžioje poe
tas perdavė sveikinimus Amerikos stu
dentams nuo Rusijos studentų. Prieš 
kiekvieną eilėraštį vertėjas perskai
tydavo to eilėraščio vertimą anglų kal
ba. Pabaigoje poetui buvo duota klau
simų. Vienas net užklausė — ar ru
sai nori karo? čia jis atsakė trumpai 
— ne. Taip pat paklausus, kuriuos 
poetus, be savęs, dar jis mėgsta, Jev
tušenko išsitarė: “Poetiškiausia knyga 
žmonijos istorijoje yra Biblija”.

POVILAS TAUTVAIŠAS, įpratęs 
laimėti Įvairius amerikiečiu šachmatą 
turnyrus, laimėjo dar vieną pergalę. 
Dalyvaudamas Hlinois-Iowos valstiją 
atvirose pirmenybėse, nepralaimėjo 
nė vieno žaidimo ir baigė pirmuo
ju. Po 4 ratu jis turėjo 4 taškus, tik 
penktame susitikime buvo priverstas 
atiduoti pustaškį, tačiau tas jam ne- 
sukliudė tapti čempijonu. Į pirmąjį 
šešetuką .pateko dar du kiti Čikagos 
lietuviai
nas Šalkauskas, kurie surinko 3% taš
ko. Be ją rungtyniavo Vladas Kar- 
puška, laimėjęs tris taškus.

Aleksandras Zujus ir Pra-

- Užeikite rytoj pas mane pa
pietauti. Bus profesorius Smit- 
sonas.

— Bet juk aš ir esu profeso
rius Smitsonas.

— Tai nieko, nepakenks, atei
kite ir jūs

merkiasi ir nebegalite pasimels-

ki Jums?
— O, be jokios abejonės!
— O kodėl verandoje stovi 

šautuvas?
— Tai draugiškumui sutvir

tinti

Gailutė Kemiūtė išvyko į Floridos 
Fort Lauderdale, kur kartu su kitais 
Kanados plaukikais dalyvaus svar
biose plaukimo rungtynėse.

Sveikiname visus vytiečiuš ir Vyčio 
klubo rėmėjus Kristaus gimimo šven
tės proga ir linkime sėkmingų naujų 
metų. LSK Vytis

Prieškalėdiniame laikotarpyje 
Niujorko pašte ilgoj eilėj, tarp 
daugelio kitų, stovėjo su siunti
nėliu ir kard. Spellmanas. Eilė 
buvo ilga ir laukti teko gana il
gai. Kardinolas atrodė pavargęs 
ir jam pradėjo merktis akys. 
Pastebėjęs tai vienas verslinin
kas, taip pat stovėjęs eilėj, 
tarė:

— Eminencija, matau, Jūs pa
vargęs. Duokite man tą siuntinė
lį — aš jį išsiųsiu, o jūs eikite 
namo.

— Ačiū labai tamstai, — atsa
kė kardinolas. — Aš palauksiu 
ir išsiųsiu.

Tuomet, kiek įsidrąsinęs, vers
lininkas vėl prakalbo į kardinolą:

— Eminencija, ar būtų gali
ma paklausti vieną klausimėlį?

— Prašau, prašau, — tarė 
kardinolas.

— Ką Eminencija darote vaka
re, kai esate labai pavargęs, akys

— O, aš tada trumpai sakau 
Augščiausiajam: Gerasis Dieve, 
šiandien sunkiai dirbau Tavajam 
vynuogyne — pavargau. Tebūna - 
man leista užmerkti akis ir pail
sėti, o detales rytoj aptarsime...

Sugadintas vyras
Žmona nutarė savo vyrą pa

taisyti ir privertė jį atprasti nuo 
rūkymo, gėrimo, keikimo, taba
ko kramtymo, lošimo. Ir kai to 
pasiekė, pabėgo nuo vyro, saky
dama: “Aš negaliu gyventi su 
tokiu bobišku, neįdomiu vyru.”

Pasekmės
Moteris teisme skundžiasi vy

ro žiaurumu.
— Ir kai vyras jus įžeidė ir su

griebė už plaukų, — klausinėjo 
teisėjas, — kas po to atsitiko?

— Po to atvažiavo ligoninės 
autovežimis ir išsivežė mano vy
ra... Parinko Pr. Al.

231-2661 2a33r.3b32;

P. BARAUSKO AGENTŪRA
38 CEDARCREST DRIVE, ISLINGTON, ONT.
(ROYAL YORK ir DUNDAS gatvių kampas)

Kodėl 1672 metai
buvo geri metai

degtinei?
Tai buvo

s
pirmieji metai!

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

dėjimas iš Howard Pork Avenue)
Priėmimo laikas: kasdien nuo 10 v.r. iki 1 
Antradieniais ir penktadieniais nuo 6-8 y.v. 
v.p.p. išskyrus treciadien. ir sekmadienius.

Įstaigos tel. LE 7-1708;
Namų — CR 9-6166

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

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

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

OKULISTAS
S. BROGOWSKI, OJ).

DR. E. ZUBRIENt 
DANTŲ GYDYTOJA 

1*77 BLOOR ST. WEST
(prie Dundas >

Telefonas LE. 24108

DR. J. MATULIONYT2 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

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

Telefonas RO. 6-1372

DR. V. J. MEILUVIENt
DANTŲ GYDYTOJA 

262 Roncesvalles Avė. *
(prie High Park Blvd.)

Tel. 535-7025
Priima pacientus pagal 

susitarimą.

DR. V. SADAUSKIENt 
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).

Jau beveik trys šimtai metų, kai ši puikioji degtinė atsirado 

saulėtuose Cape of Good Hope slėniuose. Šiandien ta aristo
kratiškos kilmės puikioji degtinė yra garsi visoje Kanadoje ir 

žinoma kaip "Paari Five Star, premium brandy", išsiskirtinės 
kokybės, pirmaujanti savo švelniu skoniu.

Importuota Paari Brandy degtinė yra skani, nes ilgai laiky

ta ąžuolinėse statinėse. Tai tikrai yra puiki degtinė. Pamė

ginkite ją tuojau.

412 Roncesvalles Avė. (prie How
ard Park Ave.). Telefonai: kabi
neto LE. 14251; namų CL. 9-8029. 
Darbo valandos nuo 10 vaL ryto 
iki 6.30 vai. vak. Šeštadieniais nno 

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

Kabineto telefonas LE. 444*1
DR. P. MORKIS 

DANTŲ GYDYTOJAS
Vakarais ir šeštadieniais 

pagal susitarimą.
1082 BLOOR ST. W^ Toronte 

(į rytus nuo Dufferin St)

AKIŲ SPECIALISTAS

L. LUNSKY, R.O

PRANEŠAMA APIE NAUJĄ 
gydomąją medžiagą — 
sutraukiančia 

hemorojus
Tai yra ypatinga gydomoji medžiagą 
Įrodžiusi galią sutraukti hemorojus ir 

pataisyti sugadintus audinius.
Pagarsėjęs tyrimų institutas atrado 

nepaprastą gydomąją medžiagą, suge
bančią sutraukti hemorojus be skaus
mo. Ji per kelias minutes sumažina 
niežėjimą ir nepatogumus bei pagrei
tina uždegimo pažeistų audinių gijimą.

Visais tyrimo atvejais švelnėjant 
skausmams, įvykdavo hemorojų susi
traukimas.

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

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

Dabar Bio-Dyne galima gauti tepalo 
bei lazdelės formose “Preparation H” 
vardu. Prašykite visose vaistinėse. Pi
nigai bus grąžinti, jei nebūsite paten
kinti.

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

470 COLLEGE ST, TORONTO 
Telefonas WA 1-3924

Dr. P. VYTt
DANTŲ GYDYTOJAS 

24 Calvington Dr, Downsviev.
(prie Keele į šiaurę

nuo Wilson Ave.) 
Priima pacientus pagal susitarimą 

TeL 633-1167

NAUDOKITĖS PATARNAVI-

Labiausiai perkama degtinė Kanadoje
B7-66M

Skambinkite LE. 34812.

M.LB74SU

VALAU FOTELIUS
IR (VAIRIUS kilimus. 

Automatinis etenn valymas. Šatai-

atskiro atlyginime • parūpina eismo priemones ekskursijoms
• agentūros išduoti bilietai galioja visame pašalyje o patarnauja atsikviečiant gimines

Skambinti telefonu 278-7261; vakarais 536-4681
1

SAFEWAY PLUMBING 
AND HEATING

DARBAS ATLIEKAMAS SĄŽININGAI 
IR NEBRANGIAI.

TEL 535-4579 MIKE BUCHAK 
129 MARION ST., TORONTO 3, ONT.

DR. N. NOVOŠICKIS 

dantų gydytojas 
794 BATHURST ST. 

(kampas Bloor & Bafh.nt) 

' Tol. 534-3370
Priima pacientus iš anksto susitarus

A.P. GARAGE
60 HOWARD PARK AVE.

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

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

Dėmesio namų 
savininkai!

Atlieku įvairias namą vidau 
bei lauko remontas. Darbas ge»

BALTIC MOVERS
VISŲ RŪŠIŲ PERVEŽIMAS, 

BALDAI ir kt.
Vežamas tartas pilnai apdraustas.

Skambinti teL LE 4-1403
30 Dewson St., Toronto, Ont.

MAIS TŲ, KURIE SKELBIASI 
“TĖVIŠKES ŽIBURIUOSE”

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

Metro. Lie. PH. 138 TeLLE. 2-5191
1 ALL SEASONS TRAVEL AGENCY 

323 Lakeshore Rd. East, Port Credit, Ont 
Savininkas V. BAČĖNAS

• telkia patarimus planuojantiems keliones • parūpina bilietus keliaujantiems autobusais,

d au d i m i
NAMŲ,AUTOMOBILIŲ 
KOMERCINIŲ IR KITŲ

draudimo įstaiga

769-4612
ATSTOVAUJAMOS KANADOS, JA.V-BIŲ 769-4131IR UtSIENIO DRAUDIMO K0MPAND08 1



Prisikėlimo parapijos Katalikų Vyrų Draugija

Bilietų kaina, įskaitant maistę, 6.00 doleriai
BILIETAI GAUNAMI: SEKMADIENĮ KAVINĖJE NUO 10 V AL. RYTO

ARBA PAS A. ŠTUIKĮ, 186 OAKMOUNT RD., TEL. RO 9-5602

Naujų 1967 metų sutikimo parengimas 
• » *

Jūsų laukia: išpuošta salė, skaniais valgiais apkrauti stalai, kietų 
bei minkštų gėrimų bufetai, fantų loterija ir D’Amico šokių orkestras. 
VISI MĖGSTAME SAVO SALĘ KODĖL SUKTI GALVĄ, KUR EITI KITUR, JEI GALIME ČIA 

PAT SUTIKTI NAUJUS METUS SAVOJE LIETUVIŠKOJE APLINKOJE?

1966 M. GRUODŽIO 31 D. , PRISIKĖLIMO PARAPIJOS SALĖJE
1021 COLLEGE ST., TORONTE

1967 NAUJŲ METŲ SUTIKIMĄ RENGIA
TORONTO ŠV. JONO KR. PAŠALPINĖ DR-JA IR T. L SPORTO KLUBAS "VYTIS" 
Puikus orkestras, šalti užkandžiai, šilta vakarienė. Sutikimas įvyksta Šv. Jono Kr. pa
rapijos salėje.

* Pradžia 7.30 vai. vakaro
* Bilieto kaina $5
* Bilietus galima gauti pas:

Kviečiame visus: senuosius ir naujuosius ateivius, sportininkus ir nesportininkus, jaunus ir 
senus. Vįsiems bus smagu įžengti kartu į naujus metus. Rengėjai.

* A. Čirūną EM 3-9990
ir

* J. Uogintą RO 3-3038

’J TORONT®«
šeštadieninės mokyklos kalė

dinė eglutė buvo surengta gruo
džio 18 d. Prisikėlimo didžiojoj 
salėj. Mokiniai suvaidino V. Fran- 
kienės kalėdinį vaizdelį “Vaikiu- 1_ • • T v* A

Grupė "Daina”, nuoširdžiai dė-Moterų Šalpos 
kodama abiejų parapijų kunigams ir duosniems 

aukotojams, sveikina visus šv. Kalėdų bei Naujų

jų Metų proga ir linki gausios Dievo palaimos —

"Dainos" valdyba

Šv. Jono Kr. par. žinios
— Gimusio pasaulio Gelbėtojo 

vilties žvaigždė tešviečia ir stipri
na visus brolius lietuvius, beke
liaujančius pasaulio plačiaisiais 
vieškeliais. Kalėdinio džiaugsmo 
ir Augščiausiojo palaimos.

— Kalėdų naktį Bernelių Mi
šios 12 vai. Sekmadienį, pirmą
ją Kalėdų dieną, pamaldos — 10 
ir 11 vai. Antrą Kalėdų dieną, 
šv. Stepono šventėje, pamaldos — 
8 ir 10 vai. ryto. Per Bernelių 
Mišias ir per 11 vai. ryto pamal
das gieda par. choras, 10 vai. ry
to pamaldose — jaunimo cho
ras.

— Palaikykime Kūčių papro
čius bei tradicinį Kūčių stalą — 
be mėsiškų valgių ir be svaigina
mųjų gėrimų. Kūčių vakare baž
nyčioje išpažinčių klausoma nuo 
10.30 v.

— Kalėdų atostogų metu vai
kams tikvbos pamokų nebus iki 
sausio 15 d.

— A.a. kūrėjas savanoris Jo
nas Kamenka laidojamas gruo
džio 21, trečiadienį, 10 vai. r. iš 
parapijos bažnyčios šv. Jono lie
tuviu kapinėse. Velionies duk
roms ir jų šeimoms nuoširdi 
užuojauta.

— Mirus a.a. Marceliui Gugiui 
ir a.a. Pranui Baronaičiui, velio
nių giminėms reiškiame gilią 
užuojautą.

— Parapijos choro valdyba 
nerrinkta ta pati: J. Kup- 

revWii<! a. Ramanauskienė ir V. 
Balčiūnaitė.

— Si šeštadienį. 7.30 v.r., pamal
dos a.a. Juozą Aleknevičių de- 
šimtųiu mirties metinių proga.

NedHdis orkestras Įvairiems paren
gimams n-iMnama Skambinti:

A. ZAREMBA 
Telefonas 767-7084.

Prisikėlimo par. žinios
— Mirus a.a. Pr. Baronaičiui, 

sūnus, dukrą, anūkus ir visus ar
timuosius giliai užjaučiame. Ve
lionis palaidotas gruodžio 19 d.

— Nuoširdi užuojauta L. Ka
linauskui, Lietuvoje mirus jo ma
mytei. Mišios už velionę — sau
sio 7, šeštad., 9 v.r.

— Ponios Kvederienės užpr. 
Mišios už a.a. J. ir E. Šileikius — 
šį šeštad., 8 v.r.

— Chorų repeticijos: studentų 
vyrų — antrad., 7 v.v., studen
čių mergaičių — trečiad., 7 v.v., 
suaugusių — ketvirtad., 7.30 v.v.; 
jaunimo choro repeticijos šį 
penktad. nebus.

— švenčių laikotarpyje lanko
mos šeimos iš anksto susitarus.

— Kalėdinės plotkelės gauna
mos par. raštinėje.

— Pirmosios išpažinties bei 
katachetinės pamokos vaikučiams 
ir religijos pamokos gimnazis
tams švenčių proga nutrauktos. 
Jos vėl prasidės nuo sausio 15 
d. (ne nuo sausio 8 d., kaip pa
skelbta par. biuletenyje).

Tradicinis Kūčių pasninkas — 
Kūčių dieną.

BERNELIŲ MIŠIOS — lygiai 
12 v. naktį bažnyčioje; par. salė
je Mišių nebus. Tradicinis kalė
dinės muzikos KONCERTAS 
prieš Bernelių Mišias — 11 v. 
Programą išpildys solistai — J. 
Liustikaitė ir R. Strimaitis, smui
kininkas Stepas Kairys ir vargo
nais kun. Br. Jurkšas. Iškilmin
gas Mišias laikys ir tikinčiuosius 
sveikins pranciškonų provincijo
las T. Leonardas Andriekus. Per 
Bernelių Mišias giedos par. cho
ras, vad. kun. B. Jurkšo, ir solis
tai. Išpažinčių pradedama klau
syti per koncertą. Priėmę Komu
niją per Bernelių Mišias, jei nori, 
ją vėl gali priimti Kalėdų diena.

PIRMĄ KALĖDŲ DIENĄ Mi-

Šeštadieninės mokyklos moky
tojų pobūvį — diskusijas' suren
gė tėvų komitetas gruodžio 17 d. 
Prisikėlimo par. naujojoj salėj. 
Dalyvavo beveik visi mokytojai, 
tėvų komiteto ir mokyklų tarybos 
nariai, Bendruomenės ir spaudos 
atstovai. Pobūviui vadovavo tėvų 
k-to pirm. L. šeškus, o diskusi
joms — mokyklos vedėjas — J. 
Andrulis. Diskusijoms temą da
vė mokyt. Tesecko paruoštas ir 
parodytas filmas apie šeštad. m- 
los ekskursijas, pažymėjimų įtei
kimą, taut, šokius, parodas ir 
pan. Darbo pačioje mokykloje ne
buvo matyti. Diskusijose dalyva
vo: A. Rinkūnas, J. Andrulis, L. 
Tamošauskas, p. Chvedukas, p. 

. Teseckas, p. Jankaitis ir kt. Mo
kai avinukai . Režisavo: D. Au- kyklų tarybos vardu mokytojus 
gaitytė ir K. Kaknevičius, deko-1 sveikino ir išreiškė padėką už jų 
racijas nupiešė Adelė Abromai- darbą pirm. kun. P. Ažubalis, o 
tienė, padedama seselių — Jo- kalėdiniais čekiais mokytojus ap- 
nės ir Viktorijos, šviesas tvarkė dovanojo tėvų komitetas. Mokyk- 
p. žadavičius, grimavo — p. Ja- los vedėjas padėkojo už ’ dova- 
gėla. Vaidino įvairių skyrių mo- nas jr pobūvį — tėvų komitetui, 
kiniai. Salė buvo pilnutėlė moki- šeimininkėms ir visiems talkinin- 
nių ir jų tėvų. Mokiniai ypač kams. b.
džiaugėsi, kai tėvu komiteto pirm. I _ ’ . .. ,' ., x.
L. šeškus pranešė, kad visi mo-' Taront<! ?antas .genčių 
kiniai gaus dovanas. Programa ProSa nudarė šalpos reikalingų 
buvo neilga ir gražiai paruošta.: seunų bei asmenų ir ligonių są- 
Ją pranešinėjo Jūratė čeponku- ras?-_ Caritas dėkoja aukotojams, 
tė, buvusi šeštad. m-los mokinė. jP^ėjusĮ sekmadieni suaukoju- 

........ , . i siems virs $100 šv. Jono Kr. baz-
Tarptautmė lėlių paroda ati- nyčioje, ir geradariams, atsiuntu-

daryta naujoj Toronto rotušėj 
gruodžio 19 d. Tautinės grupės 
atliko gražią ir Įvairią programą. 
“Gintaras” pašoko du lietuviš
kus šokius. Atidarymo iškilmėje 
dalyvavo ir kalbėjo naujasis 
miesto burmistras Dennison. 
Nors ir mažoj patalpoj, sutalpin
ta virš 400 lėlių iš 74 kraštų. Pa
roda atidaryta kiekvieną dieną 
nuo 9 v. r. — 9 v. v. Penktadie
ni — gruodžio 23 d. uždaroma 
12 v. Paroda Įrengta vakarinia
me pastate, trečiame augšte Lie. 
tuviškų lėlių yra gausus ir gra
žus rinkinys*. Tautiečiai kviečia
mi atsilankyti. St. D.

“Parama” praneša nariams ir 
visuomenei, kad š.m. gruodžio 26 
d. ir 1967 m. sausio 2 d. raštinė 
bus uždaryta. 1966 m. gruodžio 
27 d. ir 1967 m. sausio 3 d. raš
tinė veiks nuo 10 v. r. iki 3 v. p. 
p. ir vakare nuo 4.30 iki 8 v. v.

Dr. L. R. Kuolaitė savo kabi
netą perkėlė i naujas patalpas — 
1364 Islington Ave. N. Tel. 741- 
1670.

šios — 8, 9, 10, 11.15 v. bažny
čioje ir 11.30 v. pąr. salėje. Išpa
žintys ir Komunija — tik bažny
čioje. 10 v. Mišias gieda jaunimo 
choras, 11.15 v. — par. suaugu
siu choras.

ANTRĄ KALĖDŲ DIENĄ Mi
šios, išpažintys ir Komunija — 
7, 7.30, 8 ir 9 v. ryto. Vakare jo
kių apeigų nebus.

— Visiems linkime gražių ir 
malonės pilnų šv. Kalėdų!

LIETUVIŠKOS
“TĖVYNES PRISIMINIMU” 

radijo programos 3 KARTUS SAVAITĖJE! 
šeštadieniais 3.30 — 4.30 v.p.p. Oakville 

stotis CHW0, banga 1250
Sekmadieniais 9—9.30 vai. ryto Hamilto

no stotis CHJQ, banga 1280.
Sekmadieniais 2 — 2.30 v.p.p Niagara 
Falls, N.Y., stotis WHLD, banga 1270. 
žinias, sveikinimus, skelbimus 

įteikti “Dainos” dovanų-plokštelių 
krautuvėj, 111 Roncesvalles Avė,

Toronto 3, Ont. Tel. LE 4-1274.
Programų vedėjos J. R. SIMANAVIČIUS

Inte r national 
Driving School 

WALDI
Centrinė įstaiga 691 Z-.oatta St., 

Tol. R0 2-2100

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

Mokome su standartinėmis, 
automatinėmis transmisijomis 

siems aukų vietoje kalėdinių svei
kinimų šalpai: p.p. Girdzijaus
kams, Kalūzoms, Ščepavičiams ir 
Meiliūnams. Caritas rekomenduo
ja, kad jaunimo organizacijos at
silankytų į p.p. Plučų ir Minio
tų šeimas pabendrauti* su jų vai
kučiais.

Mirusieji, šią savaitę šv. Jono 
lietuvių kapinėse palaidoti: a.a. 
Pranas Bajoraitis, 84 m., miręs 
savo sūnaus namuose; a.a. Jonas 
Kamenka, 65 m., miręs Western 
ligoninėje, kūrėjas savanoris; a.a. 
Marcelis Gugis, 80 m., gyvenęs 
Hamiltone.

Neišmeskite naudotų kalėdinių 
atvirukų! Geriau juos pasiųsti mi- 
sijonieriui: Rev. Fr. Eugenio 
Petrin, Catholic Mission, P. O. 
Nagrakata, District Jalpaiguri, 
West Bengal, India. Išvengti mui
to mokesčiui reikią ant siuntinė
lio užrašyti: “No commercial va
lue — used Christmas Easter 
cards printed matter.” Norintie
ji gauti atsakymą, prašomi įdėti 
adresą siuntinėlio viduje. Be to, 
minėtasis misijonierius laiške “T 
Ž” priduria, kad reikalinga ir fi
nansinė parama jo šelpiamiems 
vaikams ir katechumenams.

Ligoniai. Žinoma Toronto vi
suomenininke, ypač veikli mote
rų organizacijose, šalpoje ir 
spaudoje Elena Stepaitienė gy
dosi Westono ligoninėje. Taipgi 
ten gydosi stud. R. Mažonas. šv. 
Juozapo ligoninėje po operacijų 
sveiksta — agr. V. Dailydė ir Pr. 
Dailydienė. Our Lady of Mercy 
ligoninėje tebėra J. Yokubynas. 
Western ligoninėje padaryta ope
racija Klemensui Meldažiui. Ge
neral ligoninėj, Scarboro, neat
gauna sąmonės Elė Kuzmickienė 
jau septinta savaitė. Besveikstan
čių poilsio namuose: M. Aušrotie- 
nė — Kipling Acres Home, Rex
dale, A. Slanina ir p. Skupskienė 
Queen Elizabeth ligoninėje, p. 
Bonikienė — Lambert Lodge, 
Christie St.

PADĖKA
“Varpo” choras nuoširdžiai dėkoja 

kun. klebonui P. Ažubaliui už nemo
kamai duotą parapijos salę choro pa
rengimui ir už finansinę paramą. Taip 
pat choras dėkoja p. J. Tumosai ir p. 
J. Strazdui už vertingas dovanas pa
rengimui. Valdyba

PARDUODAMAS tabako ūkis 150 a. 
47 37 M. B. R. — Rodney apylinkėje; 
2 gyvenami namai, 2 šiltadaržiai, 7 
džiovyklos, tabakui krauti daržinė, 
gyvuliams tvartas, du garažai, 3 trak* 
toriai, tabakui rišti ir kitos mašinos. 
Trobesiai ir mašinos, gerame stovyje. 
V. Dumčius, R. R. 2, Rodney, Ont 
Tel 7354M47.

KLB Toronto apyt valdyba 
svarstė Vasario 16 iškilmes To-
ronte. Vasario 16 d. vakare Pri
sikėlimo par. salėje numatyta su
rengti platesnio masto priėmi
mas; pakviesti kitataučių svečių 
bei viešnių ir Toronto kolonijos 
lietuvius. Į Vasario 16-sios iškil
mių programą pakviestas šešta
dieninės mokyklos choras ir To
ronto jaunimo tautinių šokių 
grupė “Gintaras”. Solidarumo 
įnašų vajus, vykdytas gruodžio 
mėnesį, bus tęsiamas toliau sau
sio mėnesį.

Prisikėlimo par. kredito koo
peratyvo darbo valandos švenčių 
metu: visą savaitę prieš Kalėdas 
atidarytas normaliomis valando
mis (žiūr. skelbimą); sekmadienį, 
gruodžio 25, ir pirmadienį, gruo
džio 26 — uždarytas; antradienį, 
gruodžio 27, atidarytas nuo 10— 
1.30 ir 4.30 —7 vai. Taip pat 
bus uždarytas N. Metų dieną ir 
pirmadienį po N. Metų,' tačiau 
bus atidarytas rytą ir vakare ant
radienį po N. Metų.

Spaudos balius — tai vienas 
didžiųjų Toronto lietuvių paren
gimų. Jis įvyks sausio 14, šešta
dienį, didžiojoj Prisikėlimo audi
torijoj. Mūsų dainininkai ir baleto 
šokėjai rengia tam vakarui spe
cialią programą. Kaip ir visuo
met, bus labai vertingų loterijos 
fantų. Dalyvaus tautiečiai ne tik 
iš Toronto, bet ir kitų vietovių. 
Rengėjai kviečia visus iš anksto 
ruoštis spaudos baliui. Netrukus 
galima bus jau rezervuoti stalus 
ar paskiras vietas.

MONTREAL, Que.
Sesutės skautės uoliai ruošiasi 

kalėdinei skaučių tunto sueigai, 
čia bus pavaizduoti kaikurie Kū
čių vakaro papročiai, meninė 
programa, pasidalinta dovanomis 
ir pasivaišinta pačių sesių pa
ruoštais valgiais. Visos sesės — 
paukštytės, skautės ir vyresnės 
skautės kviečiamos rinktis gruo
džio 23 d., 6 v.v., N. Pr. Marijos 
seserų namuose. D. Z.

“Litas” bus uždarytas abiejuo
se skyriuose Kalėdų ir N. Metų 
sekmadieniais ir pirmadieniais. 
Kitomis tų savaičių dienomis bus 
dirbama įprastomis valandomis.

“Lito” kalendoriai išsiuntinėti 
visiems nariams kartu su biule
teniu nr. 6. Jeigu kas jų negavo, 
prašomas pranešti.

Pakeliamos palūkanos ir divi
dendai. “Lito” valdyba nutarė 
nuo 1967 m. vasario 1 d. pakelti 
palūkanas už depozitus nuo da
bartinių 4% iki 4.4%. Dividendai 
už šėrus pagal statutą nustatomi 
metinio narių susirinkimo finan
sinius metus užbaigus ir patvirti
nus metinę apyskaitą. Tačiau są
matoje už šėrus 1967 m. numa
toma mokėti 5V4%, vietoje da
bar mokamų 5%. Priedu “Litas” 
duoda nemokamą gyvybės ap- 
draudą iki $2,000 bendros san
taupų sumos. Gyvybės apdrau- 
da verta dar vieno papildomo 
procento. Be to, iš depozitų sąs
kaitų “Litas, duoda pilnus čekių 
patarnavimus ir juos apmokėjęs 
grąžina savininkams, kurie labai 
praverčia kaip išlaidų dokumen
tai. Pr. R.

... ..................................................... ■—

Nelaukite poskutines dienos
EXPO 67

Visi, kurie iš Kanados arba JAV ruošiatės į EXPO 67, įsigy
kite įėjimo pasus ir bonų knygutes jau dabar. Nuolaida 25— 
55%. Visų rūšių pasus “Litas” mielai persiųs apdraustais 
laiškais arba C.O.D. Informacija siunčiama nemokamai. Ra- 
šykite: “Litas”, 1465 De Seve St., Montreal 20, Que.

Adresas: 1465 De Seve Street
Montreal 20, Que., tel. 766-5827

Pasų Suaugusiems Jaunimui Vaikams
rūšis Dabar Pilna 

kaina
Dabar Pilna 

kaina
Dabar Pilna 

kaina
1 dienos $ 2.00 $ 2.50 $ 2.00 $ 2.50 $ 1.00 $ 1-25
7 dienų $ 7.50 $12.00 $ 6.75 $10.00 $ 3.75 $ 6.00
sezoniniai $22.50 $35.00 $20.00 S30.00 11.25 $17.50

“LITAS"
MOKA už:

Indėlius 5%
Ein. s-tas 4%
Nemokamas gyvybės draudimas 
iki $2.000 bendros santaupų 
sumos.

Kasos valandos: 1465 De Seve St., sekmadieniais nuo 10.30 iki 12.30 v^ 1 darbo dienomis — nuo 10 iki 3 v., išskiriant pirmadienius ir šeštadienius, 
vakarais — trečiadieniais ir penktadieniais nuo 7 iki 9 vai.
3907 Rosemount Blvd., tel. 722-3545 dieną — penktadieniais nuo 1 iki 6 v. 
ir vakarais — pirmadieniais, trečiadieniais ir penktadieniais nuo 7 iki 9 v

APSIDRAUSK!
ADAMONIS INSURANCE AGENCY, INC.
GAISRAS - AUTOMOBILIAI - ATSAKOMYBĖ - GYVYBĖ

P. ADAMONIS
Chartered Insurance Broker

3907 ROSEMONT BLVD.

Tel. OFF.: 722 - J545 RES. 722 - 473S

S-to« "Life" nr. 7520 256*5355
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O MONTREAI?™
Šv. Kazimiero par. žinios 

3426 Parthenais St. Montreal 24, Que.
— Visus mielus parapijiečius 

ir visus Montrealio lietuvius nuo
širdžiai sveikina šv. Kalėdų ir 
Naujų Metų švenčių proga: kle
bonas kun. F. Jucevičius ir kun. 
J. Gaudzė.

Pamaldų tvarka Kalėdų 
švenčių laikotarpyje: gruodžio 23 
d., vakare nuo 7 v., bus klauso
ma išpažinčių; gruodžio 24 d. — 
Kūčios: išpažinčių bus klausoma 
vakare nuo 6.30 ir nuo 10.30. 
Bernelių Mišios — 12 vai. naktį; 
giedos kalėdines giesmes šeštad. 
mokyklos mokinių choras. Tuo 
pat metu, 12 vai. naktį, kitos Mi
šios bus atnašaujamos kun. kle
bono par. salėje. Gruodžio 25 d. 
Mišios: 8.30, 9, 10, 11 vai. Per N. 
Metus Mišios: 9,10 ir 11 vai. Sau
sio 6 d. — Trys Karaliai ir pir
masis mėn. penktadienis: Mišios 
9, 10, 11 ir 8 v. vak.

— Gruodžio 25 d. per radijo 
stotį CFMB banga 140 lietuviš
kos radijo valandėlės vedėjas L. 
Stankevičius 6 v. v. duos specialų 
kalėdinį pusvalandį, kurio metu 
išgirsite nuostabiai gražų kalėdi
nį muzikinį veikalą “Ketvirtasis 
Karalius”. ’ .

— Nuo gruodžio 17 d. šešta
dieniais per lietuvišką radijo pro
gramą kun. J. Gaudzė pradėjo 
serijinį supažindinimą apie gar
sėjančią Marijos pasirodymų vie
tą Garabandal Ispanijoje.

— 1967 m. parengimai: kovo 4 
d. — Kazimierinių vakarienė par. 
salėje, kur galėsite laimėti Kazi
miero Bubelio $100 premiją; ba
landžio 1 d. — vietoje tradicinės 
vakarienės bus Toronto studen
čių choras, vad. kun. B. Jurkšo.

— Daug žinių apie šv. Kazi
miero parapiją rasite “Tėviškės 
Žiburiuose”. Šį savaitraštį galite 
užsisakyti per.* kun. J. Gaudzę. 
Naujiems prenumeratoriams — 
tik 8 et. į savaitę arba $4 į me
tus.

— Praėjusio sekmadienio rink
liava — $207.15. K. J. G.

PADĖKA
“Baltijos” stovyklavietės komitetas 

reiškia nuoširdžią padėką visiems pri- 
sidėjusiems prie sėkmingo jaunųjų ta
lentų vakaro surengimo, o ypač Auš
ros Vartų par. klebonui Tėvui K. Peč- 
kiui, SJ, už salę, A. Tamošaitienei, A. 
Tamošaičiui ir R. Piešinai, padovano
jusiems po paveikslą vakaro loterijai, 
P. Buikai ir J. Gabrusevičienei už 
■fantus loterijai, J. Kęsgailienei už pa
galbą vykdant lėšų telkimą, visiems 
jauniesiems menininkams už progra
mos išpildymą, Lietuvos operos sol. E. 
Kardelienei, p.p. Nagiams, Z. Lapinui,
J. Žukauskienei ir J. Ladygai už pro- 

įgramos paruošimą, J. Blauzdžiūnienei 
ir P. Adamoniui už bufeto tvarkymą,
K. Lukui už padovanotus kalakutus, 
J. Šiaučiuliui ir A. Blauzdžiūnui už 
loterijos-pravedimą, visoms ponioms 
už valgių bufeto praturtinimą, lote
rijos bilietų platintojams ir vi
siems kitiems vakaro talkininkams, 
kurių visų suminėti čia nėra Įmano
ma.

“Baltijos” stovyklavietės komitetas

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

— Kalėdų pamaldų tvarka: 
Bernelių Mišios — 12 vai. naktį 
bažnyčioje ir salėje. Mišios sek
madienį, gruodžio 25: 8, 9, 10 ir 
11 vai. lyto. Išpažinčių klauso
ma: Kūčių dieną nuo 4 iki 6 v.v. 
ir 11.45 vaL prieš Bernelių Mi
šias. Kviečiame laikytis tradici
nio pasninko Kūčių dieną ir lie
tuviškų papročių. Priėmusieji 
Komuniją Kūčių naktį, gali ją 
vėl priimti per sekančios dienos 
Mišias.

— Katalikių moterų metinė 
šventė įvyko gruodžio 11 d. Na
rės dalyvavo su vėliava pamaldo
se. Po jų buvo surengta agapė 
salėje.

•— Kun. Alg. Kezio, SJ., me
niškų nuotraukų paroda buvo su
rengta gruodžio 17—18 d. AV 
par. salėje. Daugelis turėjo pro
gos pamatyti išgarsėjusio foto 
menininko darbus.

— A. a. Juozas Jotkus mirė 
gruodžio 7 d. po sunkios ligos.

— Seselės nuoširdžiai dėkoja 
visiems Montrealio lietuviams, 
kurie kuo nors prisidėjo prie jų 
naudai rengto bazaro pasiseki
mo. Pelno gauta virš $800.

Tėv. Algimanto Kezio, SJ, fo
tografijų parodą Montrealio uni
versiteto patalpose gražiai apra
šė universiteto laikraštis “Le 
Quartier Latin” lapkričio 17 d. 
laidoj, paskirdamas visą puslapį 
ir įdėdamas keletą nuotraukų*. 
Straipsnis Tėvą Kezį pristato 
kaip “poetą su foto aparatu”. Jo 
darbų paroda įvyko ir AV par. 
salėje, v.

Lietuvos prezidento dr. Kazio 
Griniaus šimto metų gimimo su
kakties paminėjimas gruodžio 10 
d. praėjo gražiai. Minėjimą pra
dėjo varpininkų klubo pirm. L. 
Girinis-Norvaiša, pakviesdamas į 
garbės prezidiumą parapijų ir or
ganizacijų atstovus. Paskaitinin
kui A. Kučiui nesuspėjus atvykti 
(sekmadienį turėjo dalyvauti to
kiam pat minėjime Detroite), jo 
paruoštą paskaitą paskaitė red. J. 
Kardelis. Paskaita buvo įdomi, 
nors gal ir permažai išryškino dr. 
K. Griniaus įnašą mūsų tautos 
gyvenime ir perdaug dėmesio pa
skyrė 19 š. pabaigos ideologinių 
apraiškų nagrinėjimui. Red. J. 
Kardelis papasakojo savo prisi
minimų apie velionį. Meninėj 
daly sol. E. Kardelienė, palydi
ma pianisto K. Smilgevičiaus, la 
bai gražiai atliko keletą liaudie 
dainų ir lietuviškų operų arijų 
Vaišių metu intymioj nuotaikoj 
buvo įsileista į diskusijas, tarp 
kitko paliečiant ir VLIKo krizę, 
kurios reikalu buvo pareikšta nu
sistebėjimo, kad 6 VLIKo na
riai sugebėjo krizę sukelti dėl 
vieno sovietinės Lietuvos piliečio 
dalyvavimo susirinkime. Taigi, 
mūsų laisvinimo veiksnių sujudi
mas * pagaliau pasiekia “grass 
roots”... v.

“Kiek Montrealio lietuvių ei
na iš ryto į darbą, grįžta iš dar
bo, pavalgo vakarienę, pažiūri te
levizijos ir eina gulti?” — klau
sė AV par. klebonas Tėv. K. 
Pečkys, SJ, savo pamoksle, skir
tame KLKM Dr-jos metinei šven
tei paminėti. Toks jų gyvenimas 
diena iš dienos: niekur nedaly
vauja, niekur nepasirodo. Nevie
ną klebonas sutinkąs savo baž
nyčioj tik per laidotuves. Lankan
tis mūsų parengimus ir organiza
cijų susirinkimus į klausimą kle
bonui gali atsakyti, kad labai 
daug, klebone, labai daug. v.

CBC International Service tu
ri trumpų bangų radijo translia
cijas, skirtas užsienio kraštams 
net 16 kalbų. Kaikurios translia
cijos yra skiriamos kraštams už 
geležinės uždangos. CBC tarnau
tojams skirtame žurnale “Clo
sed Circuit” lapkričio mėn. lai
doj skaitome, kad ukrainiečių

IMA už:
Nekiln. turto paskolas 7% 
Asmenines paskolas 7.6% 
Investacines paskolas 8.4% 
Pigus paskolų draudimas iki 
$10.000.

šios tarnybos sekcija 1967 m. lie
pos 1 d. minės savo 15 metų su
kaktį. Sekcijos vedėjas John B. 
Wesolowsky praneša, kad, be 
transliacijų, sekcija Kievo radi
jui pagal tarptautinio kultūrinio 
pasikeitimo programą siunčia 
juostas, kurios apima kultūrines 
programas, pasikalbėjimus su 
lankytojais ir artistais iš Sov. Są
jungos ir slavistikos studijas Ka
nados universitetuose, v.

Lietuviai jūrininkai iš sovieti
nių laivų yra nuolatiniai svečiai 
Montrealyje ir dažnai lankosi Vy
tauto Didžiojo Klube — išgirdo
me iš Klubui vadovaujančių as
menų prez. Griniaus minėjimo 
vaišių metu. Daugeliui tai buvo 
staigmena, nors šito galima bu
vo tikėtis, nes nemaža sovietinių 
laivų atplaukia į mūsų uostą, o 
Klubo patalpos yra netoli uosto 
rajono. Tai daugiausia gana jau
ni vyrai, kurių reto amžius prašo
ka 30 m. čia su jais susitinka 2 
skirtingos lietuvių grupės: komu
nistuojantieji, jų pačių žodžiais, 
daugiau išmaną apie dabartinį 
Lietuvos režimą, negu Jie patys, 
ir antroji grupė, kuri stengiasi 
juos “atversti”. Šie vyrai jaučia
si esą lietuviai. ▼.



Sveikinimai
mano bičiuliams

lietuviams
Kalėdųvisiems mano

Naujų Metųietuviams
progaWALTER GORDON

M.P. Davenport

Ontario provincijos Bellwoods apylinkės parlamento narys

1222 BLOOR STREET WEST

ŽIBURĖLIAIŠventiniai

sveikinimai
Sveikiname visus lietuvius su Šv. Kalėdomis irŠventa naktį

Naujaisiais Metais

laimingų

1129 Dundas Street West (Lietuvių Namai)THE. HON. ALLAN GROSSMAN, M.P.P
MINISTER

ONTARIO GOVERNMENT

Kalėdų senelio dovanėlės
LINKSMŲ KALĖDŲ

LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ
KALĖDŲ ŠVENČIŲ

REAL ES1AU and Ins. Ud
Hamilton's largest Realtor with 5 offices

HAMILTON, ONTARIO mielus klientusBranches

662 FENNELL AVENUE E. 383-2133

HAMILTON, ONTARIO

linkėdamas sveikatos ir sėkmės202 KERR STREET 845-7551

OAKVILLE, ONTARIO sekančiais metaisBURLINGTON, ONTARIO

ALL SEASONS TRAVEL AGENCY
323 Lakeshore Rd. E. Port Credit, Ont,REAL ESTATE & MORTGAGE BROKER

1385 QUEEN STREET WEST (prie Lansdowne Ave.)

LINKSMŲ KALĖDŲ

Pagalvokime
ŠVENTŲ KALĖDŲ

IR NAUJŲ METŲ PROGA

urmo sandėlis krautuvė
420 Bathurst St. 138 Euclid Ave

Karalaitė!
proga visiems klientams, bičiuliams ir pažįsta

miems

Real Estate A. P. GARAGEKatytės noras
Sov.A. PAŠKEVIČIUS

366 MAIN STREET E. 528-8492

442 BRANT STREET 637-3883

Žvaigždė 
virš Nemuno

— Mamyte, aš visai nenoriu 
miegoti! Aš noriu sėdėti prie 
lango ir laukti senelio. Noriu 
ji pamatyti. — Mamytė nusišyp
sojusi tarė:

— Senelis myli gerus vaiku-

Mylima 
Eglaitė,

Telefono! • v
LE. 6-2738, LE. 6-2664, vakarais — HU. 9-1543

Toronto vaikų ligoninė šiemet išleido šį kalėdinį atviruką, pieštą savo paciento Petro Razgaičio

Dainora Juozapavičiūtė, 
Hamiltono Vysk. M. Valančiaus 

. šeštad. mokykla

Kredito Kooperatyvas 
"Parama"

Onutė Erštikaitytė,
VIII skyriaus mokinė, 

Hamiltonas

Baltos snaigės švelniai apsu
po šaltą žemę, kuri jau darosi 
balta, balta, žmonės mieste sku
ba. Gatvės pasipuošusios elekt
rinėmis žvaigždėmis ir spalvo
tomis lemputėmis. Krautuvių 
langai Įvairiomis spalvomis mir
ga. Visur šviečia Kalėdų dvasia, 
žmonės su Įvairiomis dėžėmis 
eina, juokiasi, džiaugiasi. Ir vai
kai džiaugiasi Kalėdų dieną, 
gavę naują dovanėlę.

Mes Kanadoje nepagalvojame 
apie tokius kraštus, kaip Lietu
va ir kiti, kur žmonės negali 
džiaugtis taip, kaip mes. Lietu-

Kūčios Lietuvoje švenčiamos 
vakare prieš Kalėdas, šeima 
pasninkauja visą dieną, o vakare 
valgo bendrą vakariene. Stalas 
būna dengtas balta staltiese, o 
no ja padėta šieno prisiminti, 
kad Dievulis gimė ant šieno. 
Dvylika valgių dedama ant sta
lo prisiminti dvylikai apaštalu, 
šeima pradeda valgius su mal
da ir dalinasi plotkelėmis. Ta
da pradeda valgvti Kūčių val
gius. Po Kūčių ūkininkas šieną 
išdalindavo gyvuliams. Daugu
ma eidavo i Berneliu Mišias.

Marytė Sodonytė
Praėjusias Kūčias praleidome 

namuose. Pavalgėme vakarienę, 
kuria paruošė senelė. Po vaka- 
dienės uždegėme žvakutes ant 
eglutės. Pasidalinome dovano
mis. Pirmą Kalėdų dieną važia
vome pietums pas tetą, valgėme

SV. KALĖDŲ IR NAUJŲ METŲ PROGA 
SVEIKINU VISUS KLIJENTUS, 
DRAUGUS IR PAŽĮSTAMUS

Ten šiurpi, šalta žiemužė, 
Ten vis vargsta mūs seneliai, 
Ten dar Siaučia rūstūs vėlai, 
Tebemirga danguje žvaigždelė. Tviska!

S'"’ S"““*Viršum Nemuno pakilus,
RMyk taka j mūs šalj, .
Jėzau, laimink mūs tėvynę! Džiaugias musų

Stasė Slavinskienė Akys.

Tą pačią dieną atvažiavo Al
giukas ir Rūtelė, mano pusbro
liai ir jų šeima iš Kvebeko. Mes 
matomės tik du* kartu i metus. 
Už vienos dienos jau buvo Kū
čių vakaras.

Per vakarienę mes valgėme 
tokios plonos duonos, kaip ko
munija, ir buvo iš viso virš dvy
likos patiekalų. Po vakarienės 
skubėjome prie eglutės, kur ra
dome daug dovanų. Mano Ka
lėdų dovanos buvo: dvi didelės 
knygos, telefonas ir kiti daly
kai. Mano broliukas gavo daug 
mažų automobilių, didelę ma
šiną ir šautuvą. Aš savo mamy
tei buvau nupirkęs kvepalų, o 
tėveliui — skutimosi peiliuku. 
Jau buvo dvylikta valanda ir 
ruošėmės eiti Į Bernelių Mišias. 
Po Kalėdų mano pusbrolių šei
ma išvažiavo i Ameriką, bet Al
giukas pas mus pasiliko. Dieną 
prieš Naujus Metus jie atvažia
vo atgal pas mus švęsti Algiu
ko gimtadienio, kuris yra sau
sio nirmą dieną. Sekančia die
na jie išvažiavo namo, o aš pra
dėjau eiti i anglišką mokyklą.

Romas Ledas

čius. Ką jis pagalvotų pamatęs 
tave nemiegančią? Pagalvotų, 
kad tu esi neklusni ir praeitų 
pro šalį, neužsukęs pas tave. 
Visi vaikai šiuo laiku jau sal
džiai miega.

Onutė, patikrinusi, ar durys 
neužrakintos, nuskubėjo Į lovu
tę. Mamytė,- prieš užgesinant 
šviesą, pabučiavo ją, sakydama:

— Miegok, dukrele, rytoj jau 
Kalėdos, važiuosime i bažnytė
lę pasveikinti gimusio prakartė- 
lėj Jėzulio ir pagiedoti jam gies
mių.

Šiąnakt Jėzulis 
Gimė Betlėjuj — 
Ant šieno guli 
Mūs Atpirkėjas. 
Šviesi, lyg saulė, 
žvaigždė padangėj 
Rodė pasauliui 
Šią vietą brangią. 
Piemenys lauko 
Pirmi atėjo, 
Prie Jo suklaupę 
Dovanas dėjo. 
Ir aš galvelę 
Lenkiu prie kojų, 
Karštą maldelę 
Jėzui aukoju. 

A. Abromaitienė

Ontario provincijos 
viešosios gerovės ministeris

664-4477

ONTARIO

Rašo Maironio šeštadieninės 
mokyklos mokiniai Toronte

Kalėdos yra Kristaus užgimi
mo šventė. Tą dieną, žmonės ei
na Į bažnyčią melstis. Parėję 
namo būna linksmi ir valgo 
Įvairiausių valgių, eina vieni 
pas kitus Į svečius, vaišinasi ir 
kalbasi. Kristina Rovaitė

Puikiai žiba, 
Blizga - 
Visas medis

Jau ateina, atvažiuoja 
žilas senis su barzda. 
Visą žemę jis apklojo 
Balta sniego apdanga.
Siaučia vėjas po alėjas 
Maišo sniegą su žeme,

Baltų pūkų kepure.
Jau ir žvėrys visi miega 
Savo urvuose šiltuos, 
Tik kiškelis braido sniegą 
Sau jieškodamas naudos.

Visiems mūsų klientams linkime malonių Kalėdų, 

laimingų bei pelningų naujų metų

NAUJŲ METŲ PROGA 
nuoširdžiai sveikina

VISUS BUVUSIUS, 
ESAMUS IR BŪSIMUS 

MŪSŲ KLIJENTUS BEI

laimingų 
naujų metų

Telefonai: LE. 4-8459 ir LE. 4-8450
Namų telefonas BE. 3-5996

apie vargšus
voje vaikai retai gauna naują 
porą batu ar kitas dovanas. Jų 
tėvai sunkiai ir ilgai dirba, bet 
vistiek negali savo vaikučių ge
rai apdovanoti.

Yra daug labdaringų organi
zacijų, kurios stengiasi padėti 
vargšams. Ir mes per šias Kalė
das turėtume pagalvoti apie 
tuos žmones, jiems ką nors nu
siųsti ir prisidėti prie jų var
gų palengvinimo.

. Onutė atsigulusi galvojo:
—■ Aš vistiek nemiegosiu — 

išgirsiu senelio žingsnius ir ji 
pamatysiu. Įdomu, ką jis man 
atneš?

Deja, už pusvalandžio ji jau 
saldžiai miegojo, o kai pravėrė 
akutes, jau buvo Kalėdų rytas. 
Greitai nubėgo prie eglutės ir 
po ja rado dvi Kalėdų senelio 
dovanėles: šiltą megztini rau
donos spalvos ir “Eglutę”. Ne 
kalėdinę eglutę, augančią miš
ke, bet vaikų laikraštėli “Eg
lutę”, turtingą pasakomis ir ei
lėraščiais. Onutė nubėgo tėve
liams parodyti savo dovanėlių. 
Mamytė, matydama jos džiaugs
mą, pridūrė:

— “Eglutė” bus tavo gera 
draugė, ji lankys tave dažnai, 
atnešdama tau daug Įdomių 
naujienų iš vaikų pasaulio.

Gal kas iš vaikučių parašytų, 
kokias dovanas gavote Kalėdų 
švenčių proga? A. Abr.

Kūčių diena atrodė man labai 
ilga. Mano broliukas visą laika 
klausė mamą, “kada valgysim?” 
Jis. kaip ir aš, norėjo kuo 
greičiausiai pavalgyti ir važiuo
ti i bažnyčią, nes žinojome, kad 
po bažnyčios ateis ta lauktoji 
valanda. Bet mums dar ilgai 
laukti reikėjo.

Atvažiavus giminėms, sėdom 
prie Kūčių stalo. Pagal lietuviu 
tradicija, turėjome dvvlika val
giu. Pavalgė visi važiavome i 
bažnyčią. Bažnyčioje buvo labai 
iškilminga. Tada aš tikrai jau
čiau Kalėdas.

Paulius Tarvydas
Kai ateina Kūčios, stalas bū

na gražiai padengtas ir ivairaus 
maisto padėta. Po Kūčių yra 
geriausias laikas: dovanas atida
lyti! Gražus popierius greitai 
nuplėšiamas. Visa šeima žiūri, 
kai būna atidaromos dovanos.

i LAIMINGIAUSIŲ NAUJŲ METŲ 
lutės. Kunigas laiko pamaldas.
Ir visą dieną galvoji, kad Dievas 
buvo gimęs beveik prieš du 
tūkstančius metų.

Antanas Kiškis

Iš Onutės akių trykšta džiaugs
mas. Na, ir kaip ji nesidžiaugs? 
Jau atėjo ilgai laukiamos Kū
čios! Visą dieną, užsidėjusi pri
juostėlę, padėjo mamytei dirb
ti virtuvėje ir kartu atidžiai ste
bėjo, kaip ji ruošė Kūčioms 
Įvairiausius valgius: keptą ir 
kimštą žuvį, silkes, grybus, ko
pūstus, pupas, avižų kisielių, 
aguonini pyragą ir t.t. Onutė 
taip pat padėjo sudėti lėkštu
tes ant baltučio, lyg sniegas, 
stalo, Įmerkė tėčio parneštas 
gėles i gražiausią stiklini indą 
ir uždegė žvakutes ant puošnios 
eglutės. O kaip malonu buvo vi
siems drauge valgyti Kūčių va
karienę, dalintis paplotėliais ir 
ragauti Įvairiausius valgius. 
Onutė suskaičiavo — jų buvo 
net dvylika.

Dabar laikrodis rodo 9 vai. 
Mamytė jau taiso Onutės lovu
tę poilsiui. O jos širdelė smar
kiai plaka. Ne, jinai vis dar ne
benori miegoti. Jos akutės 
krypsta čia i spindinčią eglu
tę, čia i užšalusi langą. Ji ži
no, kad ši vakarą Kalėdų se
nelis lanko vaikučius su dova
nų maišu, o lauke siaučia snie
go pūga — užpustyti visi ke
liai. Pribėgusi prie mamytės, pa
šnibždėjo i ausi:

VISUS BIČIULIUS
SVEIKINAME

linki visiems lietuviams profesio
nalams, prekybininkams, pramo 
nininkams ir amatininkams

GREY 8 PLAZA

STONEY CREEK,

■



Mūsų maloniems klientams linkime
LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ

LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ

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

MARY ANNETTE MOTEL
Miami Beach, Florida, 8910 Collins Ave.

Telefonas LE 1-6165 672 Lansdowne Ave

Telefonas 535-9468

linkime savo maloniems klijentams, bičiuliams
ir visiems pažįstamiems

BALTIC EXPORTING CO
S. ir A. KALŪZOS

480 Roncesvalles Avė Toronto 3, Ont.

436 Roncesvalles Avenue, Toronto

KalėdomisNuoširdžiausiai sveikinu suFORKS ROAD CREAMERY
miems ir būsimiems klientams

Naujais Metais visus klijentus

bendradarbius

Sav. M. LIEGUS - LIEGIENĖ
Raimundas Stasiulis

Žydinčių švenčių lietuviams siunčia

MENSOUR'S FLOWER SHOP 1736 Dundas St. W

395 Roncesvalles Ave Toronto, Ont. BUVUSIEMS IR NAUJIEMS KLIENTAMSŠventiniai sveikinimai visiems lietuviams klientams
VYTAUTAS STOČKUS

PARIS FLORISTS 19 Edwin Ave
975 COLLEGE ST., TORONTO 4,

LIETUVIŲ BALDŲ KRAUTUVĖS

GĖLĖS ĮVAIRIOMS PROGOMSMOHAWK FURNITURE LTD

BALIO MASKELIŪNOlinksmų Šv. Kalėdų ir laimingų Naujų Metų

Acadian

SEVEN SEAS

PARKDALE FISH
Europietiška žuvų krautuvė

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

ASTRA MEAT MARKET

Sveikiname visus lietuvius šv. Kalėdų ir Nau 
jųjų Metų proga

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

Šv. Kalėdų ir Naujų Metų sveikinimai buvusiems, esą

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

Linksmų Šv. Kalėdų ir sėkmingų 1967 metų

turtingų naujų metų 
linki visiems lietuviams

LINKSMAS VIRŠININKAS IR 
PAVALDINIAI

736 Sears St., Toronto, Ont. Telef. H O 5-2607

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

Savininkai — V1SKONTŲ ŠEIMA

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

Daug laimės ir džiaugsmo linkime mūsų gaminių 
(lietuviškų sūrių ir sviesto) vartotojams, bičiuliams i 

pažįstamiems šv. Kalėdų ir N. Metų proga

Juodeikių—Mažeikių kelyje garsė
ja savo linksmumu “Ventos” sov- 
chozo motociklininkai Inspektoriai 
šiemet čia sulaikė visą eilę sovcho- 
zo darbuotojų, važiuojančių neblai
viame stovyje ir neturinčių leidi
mo: bitininką Antaną Sriubą, trak
torininką Leonardą žubiką, skyriaus 
valdytoją Antaną čepį, ūkvedį Kos
tą Mažoną, veterinarijos sanitarą 
Kazį Petrauską, suvirintoją Steponą 
Brazdauską, traktorininkus Joną 
Riauką, Albertą Gabalį, Stasį Liūlį 
ir Antanaą Vasiliauską. Nusiuntus vi
suomeninius inspektorius į sovcho- 
zą, direktorius Aleksandras Šeputa 
pareiškė: “Man rodos, kad jums čia 
nevertėtų gaišti Mes patys susitvar
kysime su eismo pažeidėjais.” Pasi
rodo, pats draugas direktorius, bū
damas neblaivus, Latvijoje su sov- 
chozo autovežimiu nuvertė paplen
tėje augusį medį. Linksmas viršinin
kas, linksmi ir pavaldiniai V. Kst.'

SPRINGHURST GARDENS 
RESTORANAS 

Wasagoje

PASILINKSMINIMAS JAUNIMUI 
įvyks antrąją Kalėdų dieną, gruodžio 
26, Šiluvos Marijos parapijos salėje, 
1414 Dundas St E. Pradžia 7 v.v. 
Kviečiamas visas Londono ir aplinki
nių vietovių lietuviškasis atžalynas šia
me grynai jaunimui skirtame links- 
mavakaryje dalyvauti. Nuo pat pra
džios gros jaunimo mėgiamasis gita
rų orkestras su muzikaliuoju Edvar
du Pronskumi priešakyje. Tikimės, 
kad pasilinksminime galės dalyvauti 
ir rungtynėms atvykęs Toronto jauni
mas.
"NAUJŲ METŲ SUTIKIMAS įvyks 
parapijos salėje, 1414 Dundas E., ir 
prasidės 8 v.v. Sumokėjusieji po tris 
dol. už asmenį galės ne tik pasilinks
minti, bet dargi gauti ir skanių už
kandžių. Iš anksto užsirašyti pas apyl. 
v-bos* narius. Jaunimo ansamblio da
lyviams įėjimas nemokamas. Apyl. v- 
ba kviečia visus Londono ir apylinkių 
lietuvius ir jų draugus dalyvauti.

D. E.

vaistinės pasukti į kairę 
ve Avė. Ja pavažiavus ilgą bloką kai
rėje pusėje prie Tecumseh alėjos 
kaip tik ir bus paminėta gimnazija. 
Wellington Rd. yra antrasis iš plento 
šiaurės Londonan išvažiavimas (at
vykstantiems nuo Toronto) ir pirma
sis — atvykstantiems nuo Detroito.

LIGHT 
RUM

R. R. 1, Wainfleet, Ont. 
Tel. 899-3745

LIETUVIŠKI GAMINIAI 
Į SIBIRĄ
Maskvos Sokolnikų parke neseniai 

buvo uždaryta sovietinė drabužių ir 
galanterijos gaminių mugė. Lietuvos 
įmonės čia buvo išstačiusios 211 dra
bužių modelių, kurių 20 pateko į ge
riausiųjų rūšį, o 2 buvo atžymėti 
augštos kokybės ženklu. “Tiesa” ra
šo: “Lietuvos rūbų prekybos bazės 
valdytojas I. Komogorovas pranešė, 
kad Lietuva mugėje pardavė dra
bužių už 23,8 milijono rublių 
— 1,5 milijono rublių daugiau, 
negu numatyta plane. Mongolija už
pirko iš Lietuvos prekių už 1,2 mi
lijono rublių. Apskritai Lietuvos 
prekių pirkėjai yra Sibiro, Tolimų
jų Rytų ir RTFSR šiaurinės dalies 
gyventojai. Trikotažo parduota už 
139 milijonus rublių, dirbinių iš kai
lio — už 50 milijonų rublių..Ge
riausio įvertinimo susilaukė “Leli
jos”, “Dubysos”, “Verpsto”, “Mas
čio” ir “Vilijos” įmonių gaminiai.

JOE BARBER. SHOP - kirpykla
Sav. J. Budrevičius

MAISTO KRAUTUVĖ 
1322 Dtmdos Str. W., 

Toronto

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

kos kaproninės kojinės — pardavi 
mo planui įvykdyti trūko 3,5 ®ŪL 
rb. vertės užsakymu. /

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

WHITE 
RUM

apdraudos agentūra
7 Superior Ave., Toronto 14, Ont.

Tel. 251-4864137 Roncesvalles Avė. TeL 537-1442
Atidaryta -nuo 10 vai; ryto iki 10 vai. vak.

vyriškų drabužių siuvėjas

' gatavų drabužių krautuvė

2448 Danforth Ave. Tel. OX. 94444 
Atidaryta nuo 9 vai. ryto iki 9 vaL vak.

0ARK 
RUM

ESTO BAKERY
F. KRABI

Turner and Porter Ltd 
Funeral Home

(DOMIOS KREPŠINIO RUNGTY- 
NES tarp Toronto “Aušros” jaunių 
ir Londono “Tauro” jaunių įvyks ant
rąją Kalėdų dieną, ty. gruodžio 26, 
South gimnazijos sporto salėje, esan
čioje pietvakariniame Londone prie 
Tecumseh ir Belgrave alėjų, sankry
žos. Pradžia 3.30 v. p.p. Londono, Rod- 
nės, Mt Brydges, Delhi, Ingersoll, 
Woodstock ir kt, apylinkių lietuviai 
kviečiami atvykti rungtynių pažiūrėti 
ir savo atsilankymu suteikti sportuo
jančiam jaunimui moralinę paramą. 
Atvykę nesigailėsite — rungtynių me
tu tikrai neteks nuobodžiauti: Toron
tas išvysto didelę spartą, o Londonas 
taip pat nenori pasiduoti, nes abi ko
mandos yra maždaug vienodo pajėgu
mo. Praeitas rungtynes Toronte lai
mėjo Londono “Tauras” 60:52. Toron
tas šį kartą norės savo mažą neap
dairumą žūtbūt atitaisyti: juk ir sa
vigarba neleidžia nusileisti mažam 
Londonui!

Į South gimn. salę važiuoti iš 401 
plento Wellington Rd. į šiaurės Lon
doną ir 200 jardų prieš upės tiltą pa
sukti į kairę — Grand Avenue. Šia 
alėja pavažiavus pustrečio bloko prie 
dešinėje pusėje esančios Turner’s 

į Belgra-

LAIVYNĄ
Jis plauks pas jus tiesiai iš 

NAUJOSIOS ŠKOTIJOS 
garsaus Anapolio slėnio 
patenkinti jūsų skonio 
geriausiu romu, 
kurio dar nesate mėginę.
“SEVEN SEAS”

Šv. Kalėdų ir Naujųjų Metų proga nuoširdžiai 
sveikinu visus savo pažįstamus, bičiulius ir 
klientus, linkėdamas daug laimės, sveikatos ir 
saugaus važiavimo.

Sveikina visus savo klijentus Kalėdų švenčių 

proga ir linki laimingų Naujų Metų.

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ IR LAIMINGŲ 

NAUJŲ METŲ 

linkiu

LONDON, ONT.
TRADICINĖS BENDROS KŪČIOS 

rengiamos K. L. Katalikių Moterų 
Londono skyriaus parapijos salėje, 
1414 Dundas St. E.; prasidės 9 v. v. 
Iš anksto užsirašyti pas v-bos nares. 
Didesniame lietuviškame būrelyje gi
liau išgyvensime Lietuvoje švęstų Kū
čių nuotaiką ir pasijusime vienos lie
tuviškos šeimos nariais.

ŠVENČIŲ PAMALDŲ TVARKA: 
Kūčių vakarą, po bendros vakarie
nės, 11 v. Mišios. Pirmą Kalėdų die
ną — 9 v. trejos Mišios iš eilės, daly
vaujant dviem kunigam. Tą dieną 11 
vai. Mišių nebus. 12 v. dieną bus lat
vių katalikų pamaldos. Antrą Kalėdų 
dieną Mišios 9 ir 10 vaL lietuviams, 
4 v. p.p. vokiečių kat. pamaldos. N. 
Metų dieną — pamaldos 9 ir 11 v. 
ryto. Trijų Karalių šventėje, sausio 
6 d., Mišios 9 v. ryto ir 7.30 v. vak. 
Negalintieji atvykti į lietuvių pamal
das, prašomi pasinaudoti latvių ar vo
kiečių kat. pamaldomis.

Sekdama maskvinės augščiausios 
tarybos prezidiumo įsaku, vilniškė ta
ryba baudžiamąjį kodeksą papildė 
235 straipsniu. Vyriausybės žiniose 
skelbiama: “Naujai išdėstytame 235 
straipsnyje sakoma, kad chuliganiš- 
kumas, tai yra, tyčiniai veiksmai, 
šiurkščiai pažeidžiantys viešąją tvar
ką ir rodantys aiškų visuomenės ne
gerbimą, taip pat nedidelis chuli- 
ganiškumas, jeigu juo nusikalto as
muo, kuriam per vienerius metus 
buvo pritaikyta administracinio po
veikio priemonė už nedidelį chuli- 
ganiškumą, baudžiamas laisvės atė
mimu nuo šešių mėnesių iki viene- 
rių metų arba pataisos darbais tam 
pačiam laikui, arba nuo 30 iki 50 
rublių.

Piktybinis chuliganiškumas, tai 
yra, veiksmai, pasižymintys nepap
rastu ciniškumu ar ypatingu 
įžūlumu, arba susiję su pasipriešini, 
mu valdžios atstovui ar visuomenės 
atstovui, einančiam viešosios apsau- 
kos pareigas, ar kitiems piliečiams, 
kurie užkerta kelią chuliganiškiems 
veiksmams, taip pat padaryti asmens, 
turinčio teistumą už chuliganiškumą, 
baudžiami laisvės atėmimu nuo 1 iki 
5 metų...” Stiliaus gremėzdiškumas 
rodo, kad vilniškė taryba pateikia 
nelabai vykusį vertimą iš rusų kal
bos. Chuliganai, panaudoję šaunamą
jį ginklą, peilius bei kitas kūnui su
žaloti pasirinktas priemones, bus 
baudžiami laisvės atėmimu nuo 3 iki 
7 metų. Griežtesni įstatymo dantys 
visdėlto nesudrausmina įsisiautėjusių 
chuliganų. Vilniuje 4 metus kalėjimo 
gavo J. Stelmochas ir A. Tkačenka, 
užpuolę ir taip sužaloję vieną pra
eivį, kad jį teko nuvežti ligoninėn.

DIDŽIAUSIA KIRPYKLA
Klaipėdoje pradėjo darbą di

džiausia Lietuvoje kirpykla, kurioje 
vienu metu aptarnaujami 27 klien
tai ir dirba 48 kvalifikuoti meistrai. 
Veikia vyrų ir moterų salonai. Spau
dos teigimu, pirmosiomis darbo die
nomis kirpyklos paslaugomis pasi
naudojo šimtai klaipėdiečių.

LAIMĖTA AR PRALAIMĖTA?
Mūsų spaudoje jau keletą kartų 

buvo rašyta apie Lietuvos kultūri
ninkų drąsų balsą, pasisakantį prieš 
kompartijos suplanuotą priestatą 
centrinio telegrafo rūmams Vilniaus 
centre. ‘Tiesa” dabar jau paskelbė 
galutinį sprendimą, kuris panašus į 
kompromisą, nes planų priestatui 
visdėlto neatsisakoma. Pirmiausia 
bus pastatyti nauji rūmai ryšinin
kams L. Giros gatvėje, į kuriuos iš
sikels centrinio telegrafo pastato mi
nisterijos ir telegrafo įstaigų tar
nautojai, padarydami vietos telefo
no įrenginių plėtimui. Kultūros mi
nisterijos darbuotojams atlikus isto- 
rinius-archeologinius aplinkos tyri
mus, bus suprojektuotas ir pastaty- 
tas mažesnis priestatas, geriau sude
rintas su Gedimino aikštės visuma. 
Taigi, priestatas visdėlto bus sta
tomas, nors šį kartą įsipareigoja
ma nekenkti Gedimino aikštei.

1181 QUEEN ST. WEST 
(prie Gladstone)

(baltas, šviesus ar tamsus) 
ĮRAŠYKITE ACADIAN ROMĄ 
į savo sąrašą dar šiandien. .
• Pirmasis Ontario sąrašuose 
(suprantantiems kokybę vartotojams)

ACADIANACADIAN



Hamiltono apylinkės valdyba rengia iškilmingų

nuoširdžiai sveikina visus savo mielus klijentus,JAUNIMO CENTRO SALĖJE
draugus ir pažįstamus

KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR NAUJŲJŲ METŲ PROGA

Apylinkės valdyba

Ed. Ko nd ratas
Vyriškų ir moteriškų drabužių siuvėjas

LAWRENCE G. ODETTE

NEPRITRUKITE
MARGIS DRUGS

Geriausi sveikinimai lietuviams bičiuliams

ESTŲ C1NKOGRAFIJA

Prano Barausko

Draudimo Agentūra

SAVAITGALIAIS2102 Dundas St. W

Parkside Meat Market

maisto krautuvė

Katalikų Laidotuvių Namai 
Moderniai įrengti. Ventiliacija

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

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

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

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

yra žinoma, kad “Delta” yra mėgina-

BALTICA
Clean, and Laundry 

966 Dundas St.W. LE 1-5688

Mieliems savo klijentams ir bičiuliams linksmų 

Šv. Kalėdų ir laimingų Naujų Metų linki

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

MOLSON'S - SAVARANKIŠKA 
ALAUS DARYKLA NUO 1786

Kalėdų ir Naujų Metų proga

Savo mieluosius klijentus ir draugus šv. Kalėdų 

ir Naujųjų 1967 Metų proga sveikinu linkė

damas sėkmės

Sveikinimai lietuviams Kalėdų ir Naujų Metų 
proga

SPAUSTUVĖ ESTOPR1NT
548 Front St. W. Toronto 2B, Ont.

MOLSON 

CANADIAN

Linksmų Šv. Kalėdų ir laimingų Naujų Metų 
linki lietuviams

DANRAY SHOE STORE
Scott McHale ir kitų žymių firmų 

avalynės krautuvė visai šeimai
1229 DUNDAS STREET WEST, TORONTO

1113 Dundas St. W., Toronto (prie Liet. Namų) 
Telefonai: LE 3-5454 ir LE 4-6648

PRADŽIA 7 VAL. VAKARO, PABAIGA — 2 VAL.

linkiu džiaugsmingų Kalėdų švenčių ir laimingų 
Naujųjų Metų

JULIUS MIUUŠAS
MONTROSE BUTCHER & GROCERY

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

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

Linksmų švenčių ir laimingų Naujų Metų 
lietuviams linki

Geriausi linkėjimai lietuviams švenčių proga

LAKEVIEW RESTORANAS
1132 Dundas St. W., prie Ossington 

PAUL ir TONY

Atlantic restoranas
SAVININKAI

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

European Meat & Delicatessen 
v *

maisto krautuvė

Geriausi linkėjimai lietuviams Šv. Kalėdų ir 
Naujų Metų proga

CITY DRIVING SCHOOL
JOE YURMAN

572 Bloor Str. W. Toronto 4, Ont.

Pasirūpinkite, kad turėtumėte užtektinai 
MOLSON CANADIAN LAGER alaus sa
vaitgaliui. MOLSON CANADIAN alus yra 
šviesus, švarus ir specialiai pagamintas 
jūsų skoniui. Atsigaivinkite MOLSON 
CANADIAN - gerų draugų alumi.

Irena ir Kazys Ardavičius 
siuvėjas

Gerbiamus klijentus, bičiulius bei pažįstamus 

Šv. Kalėdų ir Naujų Metų proga nuoširdžiausiai 

sveikiname ir linkime viso geriausio

Taupyk ir skolinkis 
kooperatiniame bankelyje "TALKA" 
21 Main Street East, Roam 203 — Telefonas JA 8-0511 
Duodamos asmeninės paskolos iš 8% iki $5.000, mortgičių 
paskolos iš 7% % iki 66% turto vertės. Už šėrus mokama 5% 
dividendo iš pelno, už depozitus — 4%. Nemokamas CUNA 
gyvybės ir paskolų draudimas. Pilnas čekių patarnavimas. 
Darbo dienos: pirmadieniais, trečiadieniais ir ketvirtadienias 9 vai. ryto — 3 vaL 
po Pietų# antradieniais ir penktadieniais 9 vai. ryto — 1 vai. po pietų Ir 5 vaL 
— 8 vai. vak.# šeštadienais 9 vaL ryto — 12 vai. .

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

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

SPARTON
Clean, and Laundry

1232 King St.W. LE 2-8715

CLEAN-RITE
1265 King St W.

Savininkai V. K. BLOCKIAI

Pa remsite Bendruomenės valdybos veiklų dalyvaudami šiame parengime, nes jo pel 

nas eina lietuviškų reikalų tvarkymui mūsų kolonijoje.

laimės staliukai, loterija, 
kepuraitės, Šampanas

t

{ėjimo bilietai tik 3 dol. asmeniui

P. SIŪLYS Kalėdų švenčių proga 
vietoje sveikinimo atvirukų savo pa
žįstamiems atsiuntė “T. žiburiams” 
auką $5. Laikraščio leidėjai jam dė
koja už paramą.

linkėdamas visiems stiprios sveikatos ir 
geriausio pasisekimo gyvenime.

GERULSKIS & DOBAT CO.
ROOFING-SIDING-EAVESTROUGHING 

Telef. 383-7512 M. L 83400 
1031 Upper Sherman, Hamilton, Ontario.

Visoje Ontario provincijoje dengiame, taisome stogus, namų šonus ir de
dame nuo stogų vandens nutekėjimo takus. Turime penkiolikos metų 
praktiką. Taip pat šiems reikalams* pigesne kaina parduodame medžią-

Stalai nerezervuojami.
Groja V. Babecko orkestras. 
Įvairūs užkandžiai ir gėrimai,

Lietuvių spaustuvė
TIME PRESS

6 OSSINGTON AVĖ 
LE2 - 2259

g HAMILTON
PARDUODAMA “DELTA”. Visiems,būti jaukus savo nuotaika. Be to, jis 

pasitarnaus kultūrinei mūsų veiklai.
ma parduoti jau keletą metų, bet ne
buvo pirkėjo su žmoniška kaina, 
šiuo metu yra atsiradęs pirkėjas, ku
ris duoda už “Deltą” $145.000, su 
$35.000 įmokėjimu. Likusi suma $110.- 
000 lieka 5 metams išmokėti pirmų 
mortgičių formoje iš 8% ir bus iš
mokama po $916 kas mėnesį kartu su 
palūkanoms. Pasiūlymo galutinis tvir
tinimas bus pateiktas šėrininkams 
1967 m. sausio 22, sekmadienį, 3 v. 
p.p., “Delta” kino patalpose. J. R.

SOLIDARUMO ĮNAŠUS galite mo
kėti mūsų kredito bankelyje. Aukos 
Šalpos Fondui ir Tautos Fondui taip 
pat ten priimamos.

Bendruomenės valdyba dėkoja rin
kėjams padedantiems surinkti solida
rumo įnašus; p.p. Tirkšlevičiui, Biki- 
nui, F. Rimkui, baigusiem rinkti taip 
pat nuošidus ačiū.

N. METŲ SUTIKIMĄ rengia apy
linkės valdyba ir kviečia visus tau
tiečius dalyvauti (žiūr. skelbimą).

Bendras N. Metų sutikimas žada
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TEL. 249-786846 COLVILLE RD. TORONTO 15,
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JONAS ir SOFIJA TUMOSA 
Nord Mende Sales 

Generalinė radijo atstovybė Kanadoje
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DIDŽIŲJŲ ŠVENČIŲ PROGA SVEIKINAME 

SAVO BIČIULIUS, KLIENTUS IR VISUS 

TAUTIEČIUS LAISVAJAME PASAULYJE IR 

PAVERGTOJ E TĖVYN ĖJE.LINKIMEVISI EMS 

TYRO KALĖDINIO DŽIAUGSMO, JAUKIOS 

NUOTAIKOS IR DVASINĖS ATGAIVOS. 

BETLĖJAUS ŽVAIGŽDĖ TERODO VISIEMS 

TAUTIEČIAMS LAISVĖS IR VILTIES KELIUS 

KARTU JUNGIAME ARTĖJANČIŲ 

NAUJŲ METŲ LINKĖJIMUS.

TEBŪNIE JIE NAUJOS SĖKMĖS, 

NAUJOS LAIMĖS IR NAUJŲ 

UŽSIMOJIMŲ NEŠĖJAI-

Prisikėlimo parapijos kredito kooperatyvas

taus sviesa

VADOVYBĖ IR BENDRADARBIAI

NUOSAVYBIŲ BEI DRAUDOS ĮSTAIGOS

R. CHOLKANAND CO. LIMITED

2232 Bloor Street West, Toronto 9, tel. 767-5454

naudodamiesi šia proga

nuoširdžiai sveikina savo klientus
draugus bei visa lietuvių bendruomenę,

linki linksmų Kalėdų

LAIMINGŲ BEI TURTINGŲ NAUJŲ METŲ

kyti arti eglutės. Šeimininkų pareiga yra parūpinti svečiams atitinkamą skaičių gilių peleninių. Pokyliui pasibaigus, geri šeimininkai patikrina visus kampus, kur kartais gali būti nukritusi ir užmiršta smilkstanti cigaretė. Eglutę geriausia būtų išnešti tuojau po Kalėdų. Nors niekas nesitiki ir nelaukia gaisro, apdairumas visdėlto reikalauja turėti prie telefono iš anksto užsirašytą numerį gaisrininkams iššaukti.

greit neišdžiūtų. Taipgi patartina atidžiai patikrinti eglutės apšvietimo laidus, ar nėra apsidė- vėjusių, neizoliuotų vietų. Niekada negalima palikti vaikų vienų, be priežiūros. Savaime suprantama, nuo jų reikia slėpti degtukus bei žiebtuvėlius. Eglutės dekoratyvinės šviesos turi būti užgesinamos einant miegoti ar išeinant iš namų.Pokylio metu nepatariama rū-
sveikina visus savo narius, draugus ir visa

kalė prie kryžiaus tarp dviejų nusi
kaltėlių. Jam mirštant, jo kankin

tojai dalinosi vieninteliu žemišku 
turtu, kurį jis turėjo — apdaru.

lietuviška Toronto visuomenę, linkėdamas

Praėjo 2000 metų, šiandien jis te

bėra visos žmonijos centrinė asme

nybė. Galingiausios pasaulio armi

jos, parlamentai ir betkada viešpa

tavę karaliai, kartu sudėjus, nėra 
palikę tokios žymės ir suteikę gyve

nimo prasmės šios žemės žmogui, 
kaip kad suteikė tas vienišas žmo
gus'.

Neužmirškime gaisro pavojausToronto ugniagesių departamentas prašo neužmiršti visiems būtino atsargumo Kalėdų švenčių metu. Gaisro grėsmę padidina kalėdinės eglutės, dekoratyvinis apšvietimas, dovanų Įpakavimo popierius, cigaretės ir alkoholis.Parsineštos eglutės kamieną patariama nupjauti 45 laipsniu kampu ir įstatyti į vandens pripildytą indą, kad spygliai per-

"Jis gimė vargingame kaimelyje. 
Jo motina buvo kaimietė. Užaugo 
jis kitame kaimelyje. Iki 30 metų 
amžiaus jis dažnai dirbo staliaus 
dirbtuvėje. Po to 3 metus jis saky
davo pamokslus. Jis neparašė jokios 
knygos, neužėmė jokios oficialios 
tarnybos, neturėjo savo namo, netu

rėjo šeimos. Jis nelankė jokios 
augštesnės mokyklos. Niekad nebu

vo dideliame mieste. Nėra buvęs to

liau, kaip 200 mylių nuo gimimo vie- 
tos. Nenuveikė darbų, kuriuos pa
prastai žmonės atlieka, norėdami už
sitarnauti garbės.

Jam dar jaunam esant, masės 

žmonių buvo nusistačiusios prieš jį. 
Jo draugai jį paliko. Buvo išduotas 
priešams. Jis buvo teisiamas. Jį pri-
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