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liktai dangui gimė

JiS NEBUVO GANDHI...
MALCOLM MUGGERIDGE

Kalėdos yra pavojinga ir krikščionis klaidinanti šventė. Dova
nos ir švelnūs Kūčių vakaro jausmai, prakartėlė ir žvakutės nu
stelbia šios šventės kietus reikalavimus. Daug žmonių, kurie savęs
nelaiko krikščionimis ir per visus metus šalinasi nuo tikinčiųjų
bendruomenės, Kalėdų proga slenka susijaudinę į “Bernelių Mi
šias” arba sėdi prie Kūčių stalo. Mes sveikiname šiuos “atska
lūnus” ir džiaugiamės juos tarp mūsų bent tų vakarą matydami.
Bet ir mes, “ištikimieji” krikščionys, save kiekvieną dieną apgau
dinėjame ir veidmainiaujame, jei tik per Kalėdas gražiais žodžiais
apie Kristaus gimimą švaistomės.
Džiugu, kad mes, lietuviai, ir svetimose šalyse dar tiek daug
jausmo ir kalėdinių papročių turime. Bet neužmirškime, kad
mūsų Dievas ne vien per Kalėdas ir ne vienąkart prieš 2000 metų
tapo žmogumi.
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Autorius yra garsus anglų žurna
listas, redaktorius, profesorius, gi
męs 19C3 m. Jaunystėje, kaip ir tė
vas, buvo linkęs Į socializmą, vė
liau jo atsisakė ir grižo krikščionybėn, nors formaliai nepriklauso jo
kiai organizuotai tikinčiųjų bend
rijai. Yra laikomas savitu protes
tantu. besidominčiu ir katalikybe.
Jo nusigręžimą nuo socializmo pa
skatino buvimas Maskvoje prieš II
D. karą. Ten jis pamatė, kad žemė
je neįmanoma sukurti dangų, čia
pateikiame ištrauką iš autoriaus
naujos knygos “Jesus Rediscover
ed”. Red.

*.

Dievo Įsikūnijimas yra viso mūsų gyvenimo metodas, prasmė
ir mūsų amžinasis likimas. Mūsų Dievas — neišsakoma, paslaptin
ga, visatą nešanti Būtis suvergino, suniekino, kaip šv. Paulius
sako, save pačią, t.y. tapo žmogumi. Tai Kūrėjo neapsakomas ne
savanaudiškumas ir atodaira žmogui. Dievas prisitaikė siauram
žmogaus protui ir jo ribotai širdžiai, kad joje uždegtų neribotą
troškuli tapti panašiu i Dievą, šiuo metodu turi gyventi kiek
vienas krikščionis. Mes pergreitai ir perdažnai kartojame tą žodi
“Meilė”. Šis žodis turėtų būti Dievui rezervuotas. Mūsų kasdieninė
meilė tebūnie atodaira — prisitaikinant kurti bendruomenę, būti
žmogišku. Tai yra paties Dievo metodas, kuri mes Kalėdų proga
prisimename.
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Mūsų gyvenimo metodas atskleidžia ir mūsų gyvenimo pras
mę — atodaira ir nesavanaudiškumu sudievinti pasauli! čia ir pra
sideda Kalėdų piktnaudojimas bei krikščionijos blogas pavyzdys.
Užuot pasauli sudievinę, krikščionys save ramina dangaus pavel
dėjimu, o jieškančius, dvasiškai ir medžiagiškai vargstančius guo
džia dausomis. Mūsų, kaip krikščionių, gyvenimo prasmė betgi yra
kasdienybės sudievinimas. Jei Dievas tapo “pasauliečiu”, tai ir
mums nėra kitos gyvenimo prasmės kaip nuolatinis Dievo Įkūni
jimas pasaulyje. Būti krikščioniu reiškia Kristų skleisti, Jo Įsikū
nijimą tęsti ligi jis pats nuspręs, kada “visa taps nauja”.

Kalėdos atidengia daug grožio ir daug jausmo lobių žmogaus
gelmėse. Tai džiugu ir verta pasigėrėjimo. Mes, lietuviai, turime
dar labai daug tokių gilių jausmų ir gelmės lobių. Neužmirškime
tačiau, kad giliausia Kalėdų esmė neatvaizduojama nei prakartėlė,
nei kūdikiu ant šieno. Tikra Kalėdų evangelija yra ta, kurioje
Teisėjas primena žmonėms ne tai, ką jie yra blogo "padarę, bet tai,
ko jie kasdienybėje yra nenuveikę: Kristus buvo tarp alkanų, sve
timšalių ir sergančių, bet jūs nematėte ir nesuvokėte, kad AŠ bu
vau šiuose žmonėse ir laukiau, kad jūs per savo atodairą ir nesa
vanaudiškumą šiuose žmonėse .atrastumėte mane.-Jūs gi tai pali
kote samariečiams, marksistams ir kitokiems nekrikščionims. Daug
bus mano' karalystėje svetimu iš rytų ir iš vakarų. O jūs? Aš tapau
pasauliečiu, o jūs manęs jieškote dausose. Jūs esate gimę sudangėti šioje žemėje, panašiai kaip Aš supasaulėjau danguje.
Brolis Leonas, Šveicarija
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KRISTAUS GIMIMO ŠVENČIŲ PROGA visiems lietu
viams išreiškiu geriausius linkėjimus. Šia proga, ryšium su
kažkurių tikinčiųjų dvasiniu sąmyšiu kijla klausimas, ar Kris
taus gimimo šventė visiems bus tokia pat prasminga, jautriai
maloni, kaip iki šiol. Kai audrų debesys kelioms dienoms pa
VANDA PAZUKAITĖ
KALĖDOS LIETUVOS KRYŽIŲ ŠEŠĖLYJE
slepia nuo mūsų akių saulę ir žydrias erdves, atrodo, kad už
debesų jų visai nebeliko. Tačiau vos debesys praeina ar kai
pakylame virš jų, vėl pamatome saulę, giedrią erdvę.
Mūsų Bažnyčios gyvenimo neesminiuose pasikeitimuose
dalis tikinčiųjų taip pasimetė, kad ir savo kalbose ir elgesyje
FRANCOIS MAURIAC
padavę tie, kurie nuo pat pra
Nuostabu,
kad
Dievo
Sūnus
Prancūzu
Akademijos narys
prarado nekintančiųjų tiesų kelią. Neseniai pasibaigusioje kon $
džios patys matė ir buvo žodžio
•ištisus trisdešimt metų reiškėsi
ferencijoje Amerikos vyskupai ir kituose kraštuose eilė patyru
tiktai kaip žmogus. Ypač nuo kėjimas buvo didelis!’, — rašė tarnai, tai ir aš, rūpestingai iš
sių kunigų ir pasauliečių visus kviečia susitelkimo ir maldos ke
stabu ne tai, kad jis darė ste jis. “Dienos metu mokydavausi tyręs visa nuo pat pradžios, pa
liu grįžti Kristaus tikintiesiems deramon tvarkon ir ramybėm
buklus savo viešosios veiklos Talmudo, o vakare eidavau į si norėjau iš eilės parašyti tau...”
metu, bet tai, kad jų nedarė nagogą apraudoti šventovės su
Lietuviai galime pagrįstai džiaugtis, kad peiktinų iškrypimų
savo
privataus gyvenimo laiko griovimo. Aš net prašiau tėvą
Trisdešimt metų tylaus gyve
doktrinoje ar elgesyje mūsų tarpe pasitaiko mažiau, negu kitų
tarpyje. Jei visa tai, ką rašė surasti mokytoją, kuris pagelbė nimo uždaroje žydų šeimoje ne
tarpe. Kristus, Jo žodžiai, Jo malonių palikti šaltiniai ir mūsų
Lukas apie Mariją, būtent, an tų studijuoti Kabalą. Jis pakvie žinomame miestelyje ir treji
santykiavimo su Dievu pagrindiniai būdai yra visada tie patys.
gelo apreiškimą, jos apsilanky tė" jį iš neturtingųjų tarpo.” “La trumpi metai pažerti ugniai že
Žmonės, jų nuomonės, nuotaikos yra trumpalaikiai. Jie tenesumą pas savo pusseserę Elzbie Nuit” dienoraštį reikėtų per mėje: “Aš atnešiau žemėn ugnį
tą, kuri pradžiugo Išganytojo ar skaityti visą, nes Elie Wieselis ir viena tenorėčiau — kad ji
drumsčia ir tenesuklaidina mūsų protų bei širdžių. Virš visokių
tumoje,
yra mitas; jeigu aprašy padeda suprasti, žmogiškai ta degtų.” Kokia kantrybė prieš
laiko nuotaikų, ar net ir klaidų, švęskime Kristaus gimimo šven
mas apie piemenis taipgi yra su riant, kas per vaikas buvo Kris tokią" nekantrybę! Koks lėtumas
tę amžino Dievo ir amžinų jo tiesų šviesoje. Gyvu tikėjimu, ati
mitų priemaišom, būtent, kad tą tus.
prieš tokį skubumą! Koks ne
tinkamu gyvenimu ir karšta malda būkime su Kristumi — tie
išskirtinę žvaigždėtą naktį pie
judrumas prieš tokią spartą, ku
sos ir ramybės davėju.
menims buvo pažadėta “taika
Būdingas Kristaus bruožas ri prasideda su Jono krikštu ir
geros
valios
žmonėms
”
,
t.y.
vil

Visiem nuoširdžiai linkiu Dievo palaima, šviesa ir paguoda
yra autoritetas. Net vaiku bū baigiasi agonija, plakimu, pa
tis,
kuri
mus
stiprina
ir
po
de

gausių Švenčiu.
damas, Jis kalba taip, lyg turė niekinimu ir mirtimi!
vyniolikos
šimtų
metų;
jei
pa

Kaikuriais momentais Marija
g
VYSK. V. BRIZGYS
|
tų galią. Jis klausinėja įstatymo

A s atnešiau žemei ugni..
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UZVERČIAM 1969 METŲ LAPĄ. Lietuva tebeneša oku
pacijos jungą, laisvojo pasaulio Lietuvių Bendruomenė jau
paminėjo Lietuvių Chartos dvidešimtmečio sukaktį ir rūpinosi
organizaciniu savo stiprėjimu bei tautinių darbų derlium.
ft
Buvo paskelbti specialūs Lietuvių Švietimo ir Šeimos metai,
tad ypatingas dėmesys buvo skiriamas lietuviškam mūsų jauni
% mo ugdymui. Didžiuodamiesi galim konstatuoti, kad esam tau
tiškai ir valstybiškai gyvi. Tai rodo paskiros ir sutelktinės mūsų
švietimo, kultūros ir Lietuvos laisvinimo pastangos, vedančios
mus Lietuvos keliu. Kalėdtį švenčių ir Naujųjų 1970 Metų
proga nuoširdžiai sveikiname laisvosios išeivijos, prievartinės
tremties ir okupuotosios Lietuvos lietuvius, visiems linkime
asmeninės sėkmės ir tautinio solidarumo lietuvybės l>ei Lietu ft
I vių Tautos laisvės siekimuose.
PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS VALDYBA r.
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Kristaus gimimo švenčių proga sveikiname visus skaityto-
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jus, bendradarbius, rėmėjus, korespondentus, platintojus, talkininkus ir visus lietuviškojo spausdinto žodžio puoselėtojus visame pasaulyje. Linkime visiems lietuviams tautos išblaškymo
laikotarvyje ištvermingai atlaikyti visus likiminius vavojus, iš- saugoti laisvės viltį, tą kiekvieno kovotojo Betlėjaus žvaigždę,
vedančią į laisvės atgimimą pavergtoje Lietuvoje.
ft

“TĖVIŠKĖS ŽIBURIAr
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galiau pasakojimą apie prakar- žinovus, bet stebina juos savo
tėlę ir Kūdikį nuaudė lengvati- atsakymais, čia pasireiškė švie
kė meilė, padariusi Kristų Die sa, atėjusi į pasaulį, panašiai,
vu, — tai kodėl tas fantazinis kaip ji nušvito prakartėlėje. Ji
rezginys staiga pasibaigė su keliom valandom suspindėjo ir
Kristaus vaikyste? Kodėl jis ne- vėl dingo sutemose.
bepasakoja apie Kristų berniu
Visdėlto galima pastebėti,
ką, paauglį ar jaunuolį?
kaip
Jėzus, gyvendamas Nazare
♦ ♦ ♦
te, buvo atsidavęs savo Tėvui.
Net ir dabar senelis Simonas Tai atsispindi šv. Luko sakiny
tebestovi ant Kristaus paslėpto je: “Jėzus augo išmintimi, am
jo gyvenimo slenksčio, spaudžia žiumi ir malone Dievo ir žmonių
Kūdikį prie savo krūtinės ir ma akivaizdoje”. O Marija rūpestin
to tautas, nutviekstas šviesa, gai saugojo tuos dalykus savo
trumpą laiką tryškusia iš Jo ran širdyje. Lu k a s daugiau nieko
kų. Jis regi kardą, kuris per nebepasakoja, o legenda šia tyla
vers Marijos širdį, ir pranašauja. nebepasinaudojo ir neužpildė
Bet su tuo momentu, atrodo, už tuštumos. Pats Lukas nepatyrė
krinta uždanga, ir šešėlis užtem nieko pažymėtino apie tuos tris
do Kūdikį, apie kuri Lukas nie dešimt metų. Dėlto jis nieko
ko nebepasakoja, išskyrus epi apie tai ir neparašė, tas, kuris
zodą apie bėgimą į Egiptą ir Jė viską parašė anie Kristaus gimi
zaus atradimą šventovėje, kur mo misteriją. Luko tyla apie ne
jisai stebino įstatymo žinovus.
žinomą gyvenimą Nazarete pa
Pastarasis momentas įgalina tvirtina evangelijoj minima ap
mus sunrasti, kas iis per vaikas reiškimą bei šventosios Nakties
buvo. Tokie vaikai tebėra ran įvykius, kuriuos jis galėjo patir
dami raštuose, kaip “La Nuit” ti iš Marijos, šiuo atveju verta
dienoraštyje, parašytame Elie prisiminti nepaprastą Luko rūWieseHo. kuris buvo išgabentas nestinguma. oarodvta pasako
Vokietijon, kur vos išvengė kre jimo pradžioje: “Kadangi jau
matoriumo — jo šeimos nariai daug kas mėgino sustatyti pasa
ir giminės ten buvo sudeginti. koji™’’ anie ivvkusius mūsų tar
“Kai aš buvau mažas, mano ti- pe dalykus, taip kaip mums yra

galbūt klausė save, ar tai, ką
ji svarstė savo širdyje, nebuvo
sapnas. O Kristus tuo tarpu bu
vo berniukas su širdimi, kaip ir
mes, su kūnu, skirtu kančiai. Jis
iš anksto pilnai suprato šią kan
čią — Jis, žmogus, kurio dieviš
kumas šiandieną pridengia žmo
giškumą nuo mūsų akių. Jis bu
vo žydų amatininkas, kaip ir ki
ti, nors neabejotinai pamaldes
nis už kitus (net tarp esenų ir
parisėjų buvo šventų žmonių).
Jis. kuriam laikas neegzistuoja,
kurio dieviškumas dvelkia amži
na dabartimi, turėjo gyventi
trisdešimt metų, laukdamas li
kimo. kurį žinojo iki detalių. Jis
žinojo, kad bus atmestas ir kad
ras tiktai būreli žmonių, besirvžtančių padėti pakeisti pa
saulį.

***

Mūsų tikėjimas susvyruoja
tokios nesėkmės akivaizdoje.
Antra vertus, mes žinome, kad
meilė nedaro prievartos — nei
žmovaus Sūnaus meilė, nei ki
tu. Meilė laukia širdžių, kurios
atsisako arba atsiduoda. Dievas
vra meilė ir dėlto gali būti at
stumta. Jeigu jis savo kūriniams
panaudotu orievartą, nebūtų
(Nukelta j 6-tą psl)

elitų; kaip išvietinti asmenys,
pasak liguisto išsireiškimo, ku
rie vaidenasi mūsų dvidešimto
jo amžiaus pertekliaus pokyly
je. Po Erodo mirties Juozapas
apsigyveno Nazarete, kur Kris
tus užaugo. Mes nieko nežino
me apie Jo vaikystę ir jaunys
tę. Galime betgi prileisti, kad
išsilavinimą buvo gavęs iš rabi
nų. Kaip jie moko dabar, taip,
atrodo, jie mokė ir tada, rem
damiesi Įstatymu ir pranašais.
Netoli Nazareto yra Galilėjos
ežeras, pilnas gyvybės ir žmo
nių. Tai apylinke, kurią Jis pa
Betlėjuje, Gimimo bažnyčios žino, kurioje praleido svarbiau
grindyse, sidabrinė žvaigždė sius savo gyvenimo mėnesius.
ženklina vietą, kurioje gimė Nuo pat pradžios Jis jautė tam
Kristus. Netoliese akmeninė tikrą paskirtį: apreikšti žmo
plokštė, primenanti prakartėlę, nėms Dievo kelius ir jų, kaip
kurioje Jis, kaip tvirtinama, gu Dievo vaikų, pareigas vieni ki
lėjo. Šventoji žemė sėte nusėta tiems. Neįmanoma gyventi vien
panašiomis šventovėmis, it Af duona, sakė vėliau, galvodamas
rikos kolonijos senais koloni tikriausiai apie duoną ir pra
jiniais laikais, padalintomis tarp mogas, beribį turtų ir praban
įvairių grupių — graikų, armė gos jieškojimą, palaidą moralę
nų, koptų, lotynų ir t.t. Tai daž ir erotiškumą. Tai būdingi bruo
nai kelia savitarpę nesantaiką. žai ne tik to laiko romėniškaDauguma šventovių yra įtarti jai visuomenei, bet ir mūsų lai
no tikrumo, kažkurios abejotino kams.
skonio. Nė viena jų man nepa
KAS TAS NAUJAGIMIS?
tinka. Tačiau kai lankytojai nuo
Kiekviena krikščionių karta
pamaldžiausių iki smalsiausių neišvengiamai
bando savaip iš
atvyksta, beveik kiekvieno vei reikšti Kristų. Po griežtų, me
das kažkaip nušvinta. Kristaus dyje išpjaustytų figūrų vidur
buvimas jaučiamas net ir skel amžių
pradžioje, ateina veržlu
biamoje Jo gimimo vietoje.
mu dvelkiantis renesanso Kris
PAGRINDINIS’ BRUOŽAS
tus. Mūsų laikais netrūksta
Pagrindinis dalykas Kris keistų pastangų, kartais net dva
taus gimime, .man rodosi, yra sininkų remiamų, vaizduoti “hivarganumas ir paprastumas. pini” Išgelbėtoją. Tačiau už vi
Dievo Sūnus užgimė šiam pa so to slypi tikras žmogus: gims
sauliui ne kunigaikščiu, o varg tantis, bręstantis, kaip ir kiti;
šu. Tad puošimas Jo gimimo le sukantis galvą, kaip ir aš, apie
gendinėmis brangiomis dekora tai, ką reiškia gyvenirnas. o ne
cijomis, paveikslais, spindinčio • -kę jis-dūoda; brendarŽiSiper iaš ”
mis šviesomis bei kitokia orna- pačias dulkes, jieškąs pavėsio
mentacija sunaikina betkoki ki nuo tos pačios saulės; atsigulęs
tu atžvilgiu patikimą simboliz nakties poilsiui ir- pabundąs ry
mą. Iš tikro, mes, žmonės, turi tą sekančios dienos gyvenimui.
Aš irgi Kristų savaip Įsivaiz
me nuostabią Savybę — fantazi
duoju:
vyras, kurio kūne Dievas
ją išplėšti iš tikrovės nasrų.
Man atrodo nuostabu, kad teikėsi gyventi ir mirti. Rodosi,
krikščioniškoji religija turėjo pagaunu vaizdą Jo, stovinčio ant
prasidėti tokiu būdu ir tokiose, kalnų, -vis jieškančio naujų ho
pasaulietišku požiūriu, nepalan rizontų; pastebiu Jo bruožus jau
kiose sąlygose Betlėjuje, kur no rabino veide. Ar tai Jo bal
net ir kūdikio Jaukianti Marija są girdėjau ataidintį iš toli vos
atkeliavo su Juozapu iš Naza girdimai Galilėjos ežeru? Ar
reto, nes vyko surašinėjimas. tai Jo dulkės ten, kur vienišas
Galbūt nė vieno tą dieną gimu keleivis dingsta tolumoje? čia,
sio kūdikio ateities galimybės kur jis gyveno, pats oras sklei
neatrodė tokios liūdnos, kaip džia Jo žodžius — tuos kilnius
Kristaus. Būtų reikėję tikrai žodžius apie reikalingumą pra
pastabios akies vaikelyje ant rasti savo gyvybę, norint ją iš
ėdžių įžiūrėti tą, kuris bus šimt gelbėti; apie tai, kad dvasia tei
mečiais garbinamas visokiausių kia gyvybę, o kūnas — nieko.
žmonių kaip vienintelis jų išga Tai žodžiai, kurie taip pakeitė
žmogiškąjį gyvenimą ir istoriją,
nytojas.
kaip dar jokie kiti nebuvo pa
DŽIUGI ŽINIA
darę.
Pasakojama, kad keletui pie
ROMĖNIŠKA ATMOSFERA
menų, prižiūrėjusių netoliese sa
Kristaus gyvenimo aplinka
vo avis laukuose (bent jie nepa
keisti ir neišpuošti), buvo pa tikrai buvo gana paprasta — dai
skelbta džiugi žinia, jog gimė lidės dirbtuvė Nazarete, kur bū
Kristus. Taipgi kalbama apie damas jaunuoliu, be abejonės
keletą išminčių ar karalių iš ry dirbo, bet nebuvo aklas ir Rotų, atėjusių Betlėjun su dovano 'tnos imperijai bei jos prabangai,
mis — auksu, smilkalais ir mi malonumams ir garbės troški
ra. Sprendžiant apie juos pagal mui. Kariuomenės buvo visur.
savo laikų išminčius, sunku įti Romėnų gubernatorius gyveno
kėti, kad tokie Marijos sūnuje rūmuose netoli Cezarėjos. Ka
galėtų atpažinti Dievo Sūnų. ralius Erodas turėjo vienus
Daug didesnis skaičius neišmin puošniausių rūmų Tiberijoje
tingųjų ir toliau tesistebi tą prie Galilėjos ežero. Ten vyk
kvapą užimančia istorijos aki davo pramogos, žaidimai ir apei
mirka, kai pirmą kartą žmonėms gos pagonių dievams. Rabinai,
Dievas buvo apreikštas ne ga kaip ir dabar, turėjo nekęsti vi
lios, turto ir medžiaginio grožio so, kas svetima savajam tikėji
formoje, o silpnume, netikru mui. Prispaustieji žydai vilko
jungą kaip begalėdami ir kartu
me ir menkume.
kęsdami gėdą, kad jų pačių val
MAIŠTININKŲ ŠALYJE
dovas Erodas gyveno romėnų
Kristus gimė viename nera valdžios šešėlyje ir dalinosi to
miausių pasaulio kampelių. Net mis pačiomis romėnų ydomis.
ir dailidės sūnus, gyvenąs ga Mesianiška viltis, įrašyta jų raš
lingosios Romos imperijos pa tuose, nemirštanti per šimtme
kraštyje, galėjo suprasti, kad ji. čius, palaikė juose tikėjimą į
tariamai didesnė ir didingesnė laisvę. Jie tikėjo: kaip buvo iš
nei seniau, buvo pradėjusi irti. gelbėti anksčiau nuo priešų,
Tais laikais ten maištavo žydai taip bus išgelbėti ir nuo dabar
sukilėliai. Šiandien gi žydai,"val tinių nugalėtojų romėnų.
dą savąją Izraelio valstybę, tu
Galima manyti, kad Kristus,
ri spirtis prieš sukilėlius arabus. kaip žydas, nemėgo romėnų šei
Pagal evangelijos nasakojima. mininkavimo Jo krašte ir įtar
Juozapas buvo Įkalbėtas bėgti tinai žiūrėjo į jų pastatytuosius
su Mariia ir jos kūdikiu į Egip miestus, kaip" Cezarėja, kur gy
tą nuo karaliaus Erodo žmogžu veno romėnų gubernatorius
diško dekreto, Įsakančio žudyti Poncijus Pilotas. Žydui stabmel
visus žemiau dvejų metu am diški kultai, pagoniu prabanga
žiaus vaikučius. Jei tikrai tain bei ydos, ypač lėbavimas, atro
įvyko, jie nebuvo nei pirmieji, dė pasibaisėtinai.
nei paskutinieji pabėgėliai šioje
LAISVĖS KOVOTOJAS?
pasaulio dalyje. Juose atsisklei
džia nuolatinio kilnojimosi vaiz
Kristaus užduotis žemėje toli
das: žmonės, nešini vaikais ir pralenkė tautinio nepriklauso
vargingais ryšulėliais, kain da mumo ir vergijos sampratas. Jo
barties arabai, bėgą nėr Jorda garsusis atsakas į klastingą klau(Nukelta j 3 pusi.)
no upę nuo triumfuojančių izra
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Laisvės kelių j ieškant
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Pokalbis, kuriame savo mintis išdėstė prel. dr.

Kiekvienas visuomeninis vei
kimas, patekęs į alinančią ruti
ną, tampa beprasmiu ir neveiks
mingu jėgų eikvojimu. Juo
labiau tai tinka politiniam vei
kimui, kurio uždavinys yra vals
tybės nepriklausomybės atsta
tymas. Dar blogiau yra tada, kai
politinės institucijos priekyje
stovį žmonės ima gyventi iliuzi
ja, kad jų veikla yra tobula ir
niekas jiems nieko naujo toje
srityje negali pasakyti. Tokiai
pavojingai iliuzijai nepasidavė
VLIKo tarybos žinioje veikianti
politikos ir teisių komisija. Nu
galėjusi nemažai sunkumų, pra
dėjo ciklą pokalbių Lietuvos
laisvinimo problemoms per
svarstyti ir praktiškoms išva
doms padaryti. Jų bendrinė te
ma — tarptautinio gyvenimo
raida ir Lietuvos nepriklausymybės atstatymo kelias.
Pirmasis pokalbis įvyko Brooklyne lapkričio 30 d. ‘ Tėvų
pranciškonų Kultūros Židinio
patalpose, kviestiniai pranešė
jai buvo prel. dr. L. Tulaba, Šv.
Kazimiero kolegijos Romoje
rektorius, ir prof. Stasys Žyman
tas iš Los Angeles.
Pragiedruliai ir šešėliai
Prel. L. Tulabos pranešimo
tema buvo “Pragiedruliai ir še
šėliai tarptautinio gyvenimo rai
doje”. Pranešėjas palietė didžią
sias ideologijas bei pagrindinius
interesus ir svarstė, kaip jie reiš
kiasi tarptautinio gyvenimo
vyksme. Istorijos eigą veikian
čios ideologijos yra krikščiony
bė, mahometonizmas, masonai,
marksizmas, komunizmas ir ki
tos. Didžiuosius tarptautinius
sprendimus lemia interesai, ku
rių pagrindiniaL yra politiniai,
ekonominiai, tautiniai, rasiniai,
kultūriniai. Stebint dabartinę
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nuoširdžiai sveikiname visus Kanados lietuvius.

Telydi jus šventiška palaima ir negęstantis ti-

kėjimas tėvynės laisvės aušra
Lietuvos Generalinis Konsulas Kanadai

Halina Jonė Žmuidzinienė

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ

VILTINGŲ 1970 METŲ
visiems
Kanados lietuviams

L Tulaba ir prof, St. Žymantas

tarptautinių įvykių eigą ir sie
kiant jos perspektyvoje žvelgti
į Lietuvos laisvės atstatymo ga
limybes, reikia teisingai įvertin
ti įvairių ideologijų dabartinį
reiškimąsi bei jo galimą linkmę.
Taip pat turime įžvelgti įvairių
interesų poveikį ateities istori
niams sprendimams.
Žvelgiant Į pačią mūsų laisvės
kovą, reikia: suderinti politinį
ir tautinį interesą, ryškinti dva
sinių vertybių panaudojimą po
litinėje kovoje, stengtis laimėti
draugų, konfliktus spręsti be
nereikalingo jų kėlimo viešu
mon.
Nauji keliai
Prof. S. Žymanto pranešimo
tema—“Lietuvos laisvinimo ke
lias”. Priminęs, kad šiemet su
ėjo 25 metai nuo VLIKo veiklos
perkėlimo už Lietuvos ribų, pra
nešėjas pabrėžė, kad mūsų lais
vės kovos tikslas aiškus, bet ke
lias painus ir klaidus. Jį turi
me permąstyti. Neturime pasi
duoti okupanto pinklėms. Oku
pacijos 30 metų proga mūsų
protestas turi būti visuotinis ir
vieningas. Okupacijos nepripa
žinimą turime reikalauti pakeis
ti aktyviu mūsų laisvės kovos rė
mimu. Turime rasti kelių sustip
rinti mūsų diplomatinę tarnybą.
Politinė išeivija krašto neiš
laisvins be paties krašto pas
tangų. Išeivijoj reikia politinio
susipratimo ir pasitikėjimo pa
vergta tauta. Bet kokie santy
kiai su ana puse turi būti vyk
domi rezistencinėje dvasioje,
nes-kitaip mes pasitarnausime
okupantui, siekiančiam mus su
naikinti ir okupaciją įteisinti.
Mūsų kovos pagrindas ir viltis
— teisės ir teisingumo laimėji
mas. Tačiau turime rasti laisvės
kovai naujų formų, įtraukti jon

mūsų kūrėjus — menininkus,
mokslininkus, laikraštininkus.
Visai laisvės kovai turi,vadovau
ti vienas centras. Pranešėjas
ypač apgailestavo, kad tuo pat
metu įvykęs Čikagoje moksli
ninkų suvažiavimas laisvės ko
vos problemų visai nesvarstė.
Laisvinimo kelias sunkus ir ga
li būti paveikus tik sutelkus vi
sas išeivijos jėgas. *■
Papildomos mintys
Atsakydamas į gausius pokal
bio dalyvių klausimus, prel. L.
Tulaba dar išryškino sekančias
mintis: turime eiti visur, kur
galima, padėti Lietuvai; Vatika
nas mums palankus; Vatikano,
santaryba komunizmo nepa
smerkė, nes tam priešinosi
Vengrijos ir Lenkijos vyskupai.
Prelatas taip pat aptarė Bažny
čios padėtį okupuotoje Lietuvo
je. Prof. St. Žymantas savo at
sakymuose, tarp kita ko, pabrė
žė, kad VLIKas turi vadovauti
visai laisvės kovai, kad bendra
vimo su kraštu klausimo svars
tymas spaudoje yra kenksmin
gas, kad turime stiprinti infor
macinę literatūrą svetimiesiems.
Pokalbiui — simpoziumui
pirmininkavo St. Lūšys, VLIKo
tarybos politikos ir teisių komi
sijos pirmininkas. Baigiamajam
žodyje jis pažymėjo, kad abu
pranešimus komisija išstudijuos,
padarys išvadas ir jas perduos
VLIKo tarybai. Pokalbį pradė
jo tarybos pirm. dr. B. Radzivanas, užbaigė — VLIKo vicepirm.
J. Audėnas, pasidžiaugęs aka
demine pokalbio nuotaika. Daly
vavo apie 50 niujorkiečių, mū
sų laisvės kovos aktyvistų. Se
kančio pokalbio pranešėjas bus
prof. dr. B. Nemickas ir prof,
dr. B. Mačiuika.
S. Dz.

KRAŠTO VALDYBOS PRANEŠIMAI
Šv. Kalėdų ir Naujųjų Metų proga sėdžiuose bei visuotiniuose susirin
sveikiname visas KLB apylinkių vai- kimuose diskutuoti būsimo kongreso
dybas bei visas lietuviškas organiza klausimus. 1970 m. pavasarį numa
cijas, linkėdami ir 1970 metais ištver toma sušaukti bendrą JAV ir Kana
mingai tęsti mūsų laisvės darbą, dos jaunimo organizacijų posėdį kon
įtraukiant į darbuotojų eiles dar greso reikalams aptarti.
KLB KRAŠTO VALDYBA
daugiau jėgų iš mūsų priaugančio
jaunimo.
POPIEŽIUS PAŠVENTINS
KLB ŠALPOS FONDAS dar kartą
LIETUVOS KANKINIŲ
kreipiasi į visas KLB apylinkių val
dybas, prašydamas skubiai* organi
KOPLYČIĄ
zuoti BALFo vardu vajų. Visos su
Gauta telegrama iš Romos,
rinktos aukos liks Kanadoje ir bus
kad
šventasis Tėvas Paulius VI
panaudotos šalpai mūsiškio Šalpos
palaimins Lietuvos kankinių
Fondo užjūryje ir šiame krašte į var
koplyčią 1970 m. liepos 7 ar 8
gą patekusiem lietuviam. Visus lie
dieną. Ryšium su koplyčios pa
tuvius prašome šį vajų duosniai pa
laiminimu bus eilė kitų svarbių
remti.
Įvykių: audiencija pas Šv. Tėvą*
DĖKOJAME 15-tos Kanados Lietu pamaldos už Lietuvos kankinius,
vių Dienos organizacinianf komitetui Šv. Kazimiero kolegijos Romoje
Hamiltone už greitą ir tvarkingą apy 25 metų sukakties paminėjimas.
skaitos sudarymą ir pervedimą gauto Organizuojamoji ekskursija nu
pusės pelno — $644.24 krašto valdy mato pasilikti Romoje vieną sa
bai.
vaitę. JAV-se ir Kanadoje skel
PASAULIO LIETUVIŲ JAUNIMO biama registracija norinčiųjų
KONGRESĄ numatoma rengti 1972 vykti Į Romą. Suinteresuoti pra
m., sujungiant jį su ketvirtąją tauti šomi sekti informaciją spaudoje.
nių šokių švente. Tiksli data ir vieta Iš lietuvių nuotaikų atrodo, kad
dar nenustatyta, tačiau krašto val Romon ta proga suplauks iš visų
dyba jau dabar kviečia Kanados jau kraštų rekordinis lietuvių skai
nimo organizacijų valdybas savo po- čius. V. B.

Visus savo bičiulius

lietuvius nuoširdžiausiai
sveikinu Šv. Kalėdų proga ir linkiu sėkmingų

Naujų Metų —

RAUDONOJI LYDIJA

Kanados Lietuvių Bendruomenės
krašto valdyba

1969. XII. 18—Nr. 51-2(1038-39)

JOHN YAREMKO, Q.C., M.P.P.

Ontario provincijos viešosios gerovės ministeris,
Ontario prov. Bellwoodzs apylinkės parlamento narys

Maskvos saugumo agentės Čekoslovakijoj L 17 užrašai

Išvertė ir paruošė spaudai VLADAS MINGĖLA
t Tęsinys iš pr. numerio)
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apylinkių valdybas, Tautos Fondo apylinkių
atstovybes bei, įgaliotinius, lėšų telkimo

talkininkus'ir visus gausiomis aukomis remiančius

pavergtos

Tėvynės

laisvinimo

darbą Kalėdų švenčių ir Naujų Metų proga

nuoširdžiai sveikina —
Tautos Fondo atstovybė Kanadoje

Linksmų Kalėdų švenčių ir lai-

Į

mingų Naujų Metų visiems bro-

?

Hams ir sesėms šauliams linki —

|

Toronto Vlado Pūtvio šaulių
kuopos valdyba

Toronto Lietuvių Moterų Šalpos grupė "Dai

na" Šv. Kalėdų ir Naujų Metų proga sveikina vi
sus geradarius, kurie per "Dainą" prisimena Vo

kietijoje likusius senelius ir ligonius. Jų Kūčių
stalas bus gausesnis, o širdyje bus linksmiau

jiems ir mums visiems —
Dainietės
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Išeinu iš fabriko
Buvo taip toli pažengta, kad
rugpjūčio mėnesį turėjau teisę
išeiti iš fabriko. Persikėliau į
viešbuti pas Kasaleką. Negyve
nome kartu — tiktai tame
pačiame viešbuty. Man buvo pa
skirtas kambarys su prausykla
ir kitais patogumais. Ėjau pre
kybos ministerijos mašininkės
pareigas. Rašydama visus Kasaleko pranešimus, pasilikda
vau vieną nuorašą.
Pasitaikė rašyti ir ilgesnius
pranešimus. Pvz. vienas buvo
net 17 puslapių. Jame buvo net
300 žmonių pavardės. Jie visi už
kažkokį pasipriešinimą turėjo
būti suimti ir uždaryti kalėji
me. ši kartą man nepavyko nuo
rašo palikti. Kasalekas viską pa
ėmė iš mano rankų tik baigus
tą pranešimą rašyti. Vėliau kal
bant apie šį bei tą, paklausiau
atsargiai ir apie tą 300 asmenų
— liaudies priešų bylą. Jis man
pasigyrė, kad tokios grupės iš
viso nebuvo — jis pats tą liau
dies priešų grupę įsteigė, o da
bar likviduoja. Aišku, tie žmo
nės nukentės, bet Kasai ekui dėl
to galvos neskauda. Teko jau
anksčiau apie tai girdėti, kad
panašios “sukilėlių” grupės veikė Saugumo ir milicijos globo
je. Reikalui esant, tie surašyti
žmonės buvo suimami. Tai tu
rėjo parodyti, jog Saugumas ir
milicija budriai saugo valsty
bę.
Revizoriaius patarimas
Aš paklausiau:
— Kodėl tie žmonės bus kalti
nami už priešvalstybinę veiklą?
— Mums reikia sudaryti prie
šų pogrindi, kad reikiamu mo
mentu turėtume ką suimti.
Vėliau dar pabrėžė: •
— Lydija, tu turi gerai apmo
kamą tarnybą, gali gyventi pra
bangoje. Tu atsakinga, kadangi
dirbi komunistinei valstybei, jos
saugumui. Aš negaliu visko net
ir tau patikėti, čia yra daug
svarbių valstybinių paslapčių.
Tu esi protinga moteris. Juk bu
vai kartą net į kalėjimą pate
kusi — žinai ką tai reiškia. Jei
gu patektum antrą kartą, neti
kiu, kad būtų įmanoma gyvai iŠ
jd išsikrapštyti. Atsimink, kad
turi taip pat jaunesnį brolį, be
to, tavo tėvas tuoj prarastų ge
ra tarnyba. Niekad neužmiršk
laikyti liežuvi už dantų ir sau
goti valstybines oaslaptis.
Nors jis kalbėjo labai malo
niai, bet aš žinojau, ioe iis kal
ba apgalvotai — jis tiki tuo. ką
sako. Jis egoistas ir šimtapro
centinis materialistas.
Baisi staigmena
Vieną dieną išvvvenau siau
bingą baimę. Atsitiktinai eida
ma su Kasaleku Meisel gatve
oro mūsų slėptuvę, pastebėjau,
kad apgriauto* namo• durys buvo
ne tik pažvmėtos, bet ir visai užkaltos. Iš baimės pajutau drebu

lį. Nuėjome Į. čigonų restoraną.
Grojo smuikininkai* skambino
kažkas pianinu. Prie mūsų stalo
sėdėjo kažkokie rusai pareigū
nai - komunisfįi. Kilusi vidinė
Įtampa kąnkino^mane.
Kai grižom* T viešbuti, neti
kėtai Kasalekas liepė man ar
čiau susipažinti su tais rusais:
užmegzti su jais draugystę. Aš
buvau pavargusi, išsisėmusi ir
jokio noro tam neturėjau. Bet
Kasalekas mane privertė. Už tai
aš ėmiau jo neapkęsti. Tai žiau
ru — pagalvodavau nekartą.
Man Į pagalbą buvo atsiųsta kita
mergina, kuri vadinosi Jarmila.
Slaptas vokas
Kas tai galėtų būti? Baimės
Įtampa manęs neapleidžia. Įeinu
i savo kambarį.— širdis baimin
gai plaka. Žiūriu — ant stalo
vokas. Atplėšiu. Trumpai para
šyta: “H. išėjo. Sunaikink viską.
Herodes II.” Greit nunešiau
prausyklon dvi bonkutes rašalo
nematomam raštui, išpyliau ir
paleidau vandeni, kad neliktų
pėdsakų. Kai viską sunaikinau,
pasidarė širdyje lengviau, čekoslovakų spauda kronikos ži
nutėse paminėdavo pagautus
(nevisus) ir vėliau sušaudomus
šnipus. Topinka man nekartą
pasakodavo apie tai, bet, pasak
jo, į spaudos skiltis patekdavo
tik maža dalis nuteistųjų šnipų.
Tuo metu Čekoslovakijoj už ka
lėjimo grotų esą buvo virš 400.000 asmenų.
Kurtas vėl kalėjime
Keliom dienom praėjus, ga
vau naujų žinių apie Kurtą.
Po vidurnakčio Į mano kam
barį Įėjo Kasalekas. Tiesa, už
eidavo pas mane jis gana daž
nai. Greičiausia jis bijoio vienu
mos ir savo sąžinės priekaištų.
Tą vakarą aš jam papasakojau
apie Kurtą Bergeri. Vos tik tą
vardą ištariau, jis susidomėjo,
kėdėj kiek pasitaisė, kažką pri
siminė ir sumurmėjo: “Kurt
Berger? Tas vardas kažkur gir
dėtas”.
Kitą dieną jis papasakojo,
kad Kurtas yra išvežtas i Ruzyn
kalėjimą — dar nežinia kokio
sprendimo jis susilauks. Gali
net būti, kad jis bus ištremtas
iš Čekoslovakijos. Greičiausia
nebuvo jokių Įrodymų, kad būtų
galima ji sunaikinti. Kasalekas
mane paklausė, kodėl man rūpi
Kurtas. Aš nasakiau. kad jis
man nerūpi. Tik tiek, kad turč
iau su iuo viena gana malonų
išgyvenimą. Tiek ir orisimenii
ii. Tačiau jeigu būtų galima, no
rėčiau iam maisto siuntini nu
siusti. Ar tai nebūtu pavojinga
bei įtartina? — paklausiau.
— Pavojinga. — atsakė jis.
— Ruzyn kalėjimas tapo negrjžtamybės ir mirties vieta nuo to
meto, kai jame buvo uždaryta
daugvbė komunistų partiios —
senosios gvardijos nariu. Jei kas
turi tame kalėiime pažįstamų,
tai ženklas, kad kas nors nege-

rai. Laisvėje gyvenančiam tai
bloga atestacija. To neužmiršk.
Ministeris Slansky
Tame kalėjime sėdėjo taip
pat daug žydų, partijos narių,
kurie buvo kaitinami sionizmu.
Jų tarpe buvo ir komunistų par
tijos sekretorius bei ministeris
Slansky. Jis priklausė visai at-'
skirai grupei, kuri buvo kaltina
ma komunistų partijos ir socia
listinės tėvynes išdavimu. Tokių
didžiųjų čia buvo keturiolika, 6
gal kiek ir daugiau. Tuo laiku
vyko teismas, kuriuo domėjosi
visas pasaulis — ne tik domė
josi, bet ir jaudinosi.
Sovietinis vyriausias tribuno
las, tą bylą apsvarstęs, iš ketu
riolikos kaitinamųjų vienuolika
nuteisė mirties bausme. Tame
skaičiuje buvo ir Rudolfas
Slansky. Aštuoni šios grupės na
riai buvo žydai. Tuo tarpu trys
likę buvo nuteisti sunkiųjų dar
bų kalėjimu iki gyvos gaivos.
Nuo Gestapo iki MVD
Kaip greit tas laikas bėga!
Jau ir vėl praėjo Kalėdos, artė
ja Nauji Metai. Vėl sužinojome
naują didžiulės bombos sprogi
mo sensaciją. Artimiausias Kasaleko bendradarbis M raze k
pabėgo i Vakarų Vokietiją ir
kalbėjo per “Voice of America”
ir kitus radijo siųstuvus. Kasalekas buvo to Įvykio pritrenktas.
Jam buvo prikišamas nerūpes
tingumas ir komunistnio bud
rumo stoka. Esą reikėjo toki
Įvykį iš anksto pramatyti. Kasalekas ėmė be saiko gerti. Nuši
urdavo net viešumoje, ko anks
čiau nebuvo. Gal mėnesiui pra
ėjus, sužinojau apie ji daugiau.
Topinka manimi daugiau pasi
tikėjo nei kuo kitu. Jis skundėsi
savo viršininkais ir apie juos
kartas nuo karto papasakodavo
gana Įdomiu istorijų. Įdomu,
kad mano viršininkas II D. ka
ro metu tarnavo Gestapui — vo
kiečių nacių saugumo tarnybai.
I komunistų partiją įstojo 1945
m., o po to karjeros pakopomis
iškilo iki MVD saugumo augšto
viršininko vietos. Jo veiklos sri
tis — “juodoji rinka” ir ivairi
snpkuliaciia. svetimos valiutos
pirkimas. Vakarų valstybės ka
ro metu ir pokariniais metais
neleido daugybės prekių ir ža
liavų eksnortuoti i sovietinius
kraštus. Dėlto pastarųjų preky
bos ministerijų atitinkamiem
departamentam buvo pavesta
trūkstamu prekių, medžiagų bei
žaliavų Panti neoficialiu keliu.
Vienas tokiu iuodosios rinkos
snecialistu. užnirkėni. buvo ma
no viršininkas Kasalekas. ęu už
sienio prekybos atstovvbiu naealba net ir neoficialiais bū
dais b”vo užmezgami rvšiai su
įvairiu šalių orekvbos atstovais.
Buvo ir tiesioginiu keliu kvie
čiami žvmūs nrekybininkai. Jie
atvvkdavo i Praha., Po to sekda
vo MVD "ansamblio” paruošia
mieji darbai. Ateidavo į pagal-

Geriausi
$

sveikinimai

Kalėdų

ir Naujų Metų
proga visiems
lietuviams

$

MPP, Humber apylinkė

George Be n,

Inžinieriu-architekty suvažiavimas
Pasaulio Lietuvių Inžinierių
ir Architektų Sąjungos — PLIAS Toronto skyrius 1969 m.
lapkričio 21 d. Ontario Architek
tų Sąjungos patalpose turėjo sa
vo visuotini narių susirinkimą,
gausiai dalyvaujant kolegoms ir
kviestiniams svečiams. Iš svečių
dalyvavo PLIAS centro valdybos
pirm. inž. J. Danys iš Otavos ir
inž. Murray J. Mclnroy, Ontario
profesionalų inžinierių SCOPE
specialus komiteto atstovas, kan
didatuojantis i vicepirmininko
postą ateinančiuose Ontario profesijonalų inžinierių centro val
dybos rinkimuose. Inž. Murray
J. Mclnroy savo kalboj paaiški
no kolegoms S^CPE tiks’us bei
uždavinius ryšium su Ontario
profesijonalų inžinierių persitvarkvmu.
nLTAS centro valdybos pirm,
in’. J. Danys padarė išsamu pra
nešimą apie centro valdybos
veiklą bei būsimą Pasaulio Lie
tuviu Inžinierių ir Architektų
Sąjungos PLIAS ir Amerikos
Lietuvių Inžinierių ir Architek
tu Sąjungos ALIAS suvažiavima
Toronte 1970 m. gegužės 30, 31
ir birželio 1 dienomis. Rengėju
pakviestas PLIAS Toronto sky
rius, kuris savo veiklumu orgaba gražuolės, baliai, orgijos,
si anti foto anaratai. magnetofo
nai. šnipinėjimo agentų prane
šimai.
Kodėl Toninka nekentė Ka- .
saieko? Oei štai dėlko. II D. ka
ro metu Topinka buvo kankina
mas naciu koncentracijos stowkloje. tuo tarnu Kasalekas tar
navo ir veikė Gestapui. Išeina,
ka'i i am buvo gerai prie naciu,
o Ceknslovakiios saugume jis
vėl didelis nonas.
(Bus daugiau)

nizacijos rėmuose tarp visų sky
rių užima IV vietą. Savo prane
šimą inž. J. Danys baigė kvies
damas kolegas aktyviai prisidė
ti prie PLIAS veiklos pagyvini
mo.
Čia tenka pažymėti, kad PLI
AS veiklumas labai pagyvėjo,
kai centro valdybos pirmininku
tapo išrinktas inž. J. Danys, ku
ris jau spėjo išjudinti kolegas
iš apsnūdimo. Mes linkime jam
ir toliau sėkmingai vadovauti
Pasaulio Lietuvių Inžinierių ir
Architektų Sąjungai. Susirinki
mas buvo paįvairintas archit. V.
Petrulio paties pagamintu do
kumentiniu filmu “Penkios kva
dratinės pėdos”. Filmas tiek sa
vo ar-'heo’oginiu turiniu, tiek sa
vo paruošimu yra augštos koky
bės.
Apie PLIAS Toronto skyriaus
veikla pranešima padarė pirm,
inž. B. Baranauskas. Jis suminė
jo kaikurių kolegų pasiektus
mokslinius laimėjimus ir skati
no toliau sėkmingai dirbti sa- ’
vo profesijoj, neužmirštant būti
aktyviais PLIAS nariais. To esą
laukia ne tik kolegos, bet ir lie
tuviškoji visuomenė. Susirinki
mas perrinko sekančiai kadenci
jai senaia valdyba įjungdamas
inž. S. Masionį. Dalyvavęs

valgykla
1330 DUNDAS ST. W..
TORONTO 3.
Tel. LE 3-6045
LIETUVIŠKI PATIEKALAI
NA’UI SAVININKAI

V. b V. IVANAUSKAI

lėlis iš gintarinės sagės.
tė, dairydamasi aplinkui. — Kokia puošni eg
— Cha cha cha, — pašaipiai nusijuokė Ka- lutė! Kiek daug blizgučių, žvakučių, stiklinių
tinas. — Niekas jūsų neklaus, ko norite. Prieš purslelių. Net yra lietuviškų šiaudelių papuo
jus yra labai sunkus ir pavojingas gyvenimas. šalų!
Tai jums ne krautuvė, kur jūs nerūpestingai
— Man patinka tos žvaigždės, — gėrėjosi
Kalėdinė apysaka, skirta ypač jaunoms švinumis.
leidote laiką. Ten jums buvo nuobodu! Cha Astronautas. — Jos turi būti tikros, nes taip
cha cha! čia jūs neturėsite laiko nuobodžiau skaisčiai žiba.
ti. Nijolė aprengs Lietuvaitę Garbanės dra
— Man patinka tas stiklinis laivelis, —
bužiais, o Garbanę — Lietuvaitės parėdais, rodė Jūreivis. — Yra ir vairas, ir burės. Tačiau
— tęsė Katinas, gąsdindamas žaislus.
pavojinga, jeigu užplauksime ant uolos —
— Aš esu Lietuvaitė ir neatiduosiu savo stiklas gali sudužti.
apdaro, nei savo gintarinių karolių!
— Kva kva kva, — staiga sukikeno gelto
— Aš neatiduosius savo auksinių batelių, nas ančiukas, kabąs ant eglutės šakos. — Jū
— suriko Garbanė.
reivi, tu būsi mano draugas, kai maudysimės
VINJETE DAIL ALE POCIAUS
— Ir tavo sagę sudaužys, — šaukė Katinas kartu su Algirduku!
Mašalėliui. — tu išskrisi į laisvę, o dabar
Ir daugiau eglutės žaislų prapliupo juoku.
žiema! Tu išskrisi tiesiog į sniegą ir sušalsi!
— Bėkime iš čia! — suriko įsižeidęs Jūrei
Tinka skaityti ir vaidinti.
Katinas pasiraivė ir pridūrė:
vis. — Skubėkime iš čia kuo greičiausiai! Aš
— Vargšai, vargšai, jūsų laukia labai liūd nenoriu draugauti su kažkokiu ančiuku.
Jie visi gulėjo po išpuošta Kalėdų eglute. riu švino gabalėlį vietoj smegenų ir negaliu nas likimas ir labai sunkus" gyvenimas!
— Mamma, mamma, — pravirko Garbanė,
Nors juos suvyniojo į margaspalvius blizgan mokytis lietuviškai.
— o kaip gi dūmtraukis? Kas jį išvalys? Kaip
Visiems žaislams net kvapą užėmė. Jiems gi suodžiai? O mano auksiniai bateliai! Bepi
čius popierius, perrišo puošniais kaspinais,
— Aš rąoku šokti Sadutę, — pasididžiuo
nasidarė taip baugu, kad net suriko vienu gu Lietuvaitei su naginaitėmis!
bet jie žinojo vienas kitą. Tai buvo žaislai — dama tarė Lietuvaitė.
dovanos. Tačiau, kol buvo ant stalo, dar ne— To dar negana, — tęsė Angelas.— Ni balsu:
— Kai laisvė prieš akis, niekas nesirūpina
— Ką gi dabar daryti? Kaip gelbėtis? Pa auksiniais bateliai, — subarė Astronautas. —
- suvynioti į popierius, nei sudėti į dailias dė jolė-reikalauja išmokti eilėraščių ir skaityti.
žutes, — jie suskubo susižvalgyti savo tarpe,
— O kas tas berniukai kuris tada rėkavo tark, tu esi išmintingas Katinas!
Užlipsime ant. stogo, iškelsime nykščius, o
Katinas sumurkė:
net susipažinti ir pasikeisti keliais žodžiais.
kambaryje? — paklausė Astronautas. — Ar
paskui... kelionė į žvaigždes, į mėnulį...
— Kai mano šeimininkai netenka kantry
— Astronaute, — paklausė Mašalėlis, — o
Įspūdingiausia tarp jų buvo Garbanė. Ji jis padės man nuskristi į mėnulį?
bės
ir sušunka “lauk”, aš sprunku iš kamba kas arčiau: mėnulis ar žvaigždės?
buvo lėlė, kuri merkė savo plačias akis, kai
— Tai Kęstutis, — paaiškino Angelas. —
Astronautas susimąstė valandėlei ir atkirto:
tik guldavos! ant nugaros. Ji buvo aprengta Jis mėgsta kariauti ir vis nori laisvinti tėve rio. Kai jums grės pavojus, ir jūs sprukite,
— Tai žino Kalėdų senelis.
puikia suknele ir auksiniais bateliais. Kelia lių kraštą. Todėl jau dabar jis telkia karius. bėkite ir grįžkite į savo krautuves poilsiauti,
tinginiauti
ir
spoksoti
pro
langus.
ma, ji atsimerkdavo ir ištardavo “mamma”. Kiekvienas žaislas pas jį turi mokėti kariauti.
— Tu, Astronaute, -— kreipėsi Jūreivis, —
— Daug čia nuopelno nėra, — prašneko Tam jis iškasa kieme apkasus, kur susodina
Vienas po kito jie mankštino sustyrusias
Jūreivis. — Garbanė neturi smegenų, tiktai karius. Kai karių pritrūksta, jis paima ir Ni rengiesi skristi i mėnulį. Tu gali mums pasa tūnojant dėžėse kojas. Garbanės kojos buvo
kyti, kaip mums iš čia išbėgti?
švino gabalėlį su vielyte. Bepigu jai atsimerk jolės lėles.
plastikinės, Lietuvaitės — skudurinės, Ast
— Aš esu visas metalinis, — aiškino Ast ronauto — metalinės, o Jūreivio — guminės.
ti, kai nė galvoti nereikia. Tačiau man...
— Tai baisu, — suriko Garbanė. — Kęs
— O kas gi tau? — atsisuko į Jūreivį Ast tutis padės mane į purvinus apkasus. Ir kaip ronautas. — Aš negaliu pats skristi, kaip Mašalėlio sparneliai buvo tikri, tačiau prieš
ronautas. — Tu esi visas guminis, ir tau ne tada su mano suknele ir auksiniais bateliais? tas cyplys Mašalėlis iš gintarinės sagės. Ma tūkstančius metų pakliuvo į gintarinę dervą
— Aš galiu persirengti, — sakė Lietuvai ne kas nors turi pastumti, kad galėčiau kilti ir taip išliko joje ligi šiolei.
baisu dribti tiesiog į jūrą. Kas kita man —
esu visas metalinis ir bematant galiu nu tė. — Krautuvėje mačiau, kad lėlės turi gai augštyn. Juk pats esi jūrų keliautojas ir gali
— Paimkite mane, — prašėsi Mašalėlis. —
sugalvoti pabėgimo- planą".
lestingosios sesers drabužėlius.
skęsti.
negaliu, kaip jūs, pamankštinti savo spar
— Man reikia laivelio ir burių, kitaip aš Aš
— Betgi, ponai, — kalbėjo Astronautas, —
nelius, nes aplink mane — gintaras.
— Aš nugirdau, kad mane nori dovanoti
judėti, — dėstė Jūreivis. — Be to,
— Aš globosiu tave, — pažadėjo Lietuvai
mažam Algirdukui, — tarė Jūreivis. — Ir kai kam kalbame apie kažkokius apkasus? Aš no negaliu
man
reikia
žemėlapio, kompaso ir žvaigždėAlgirdukas maudysis vonioje, aš turėsiu būti riu skristi į mėnulį. Aš nenoriu tupėti kažko mačio, kad galėčiau susigaudyti kur yra šių tė. — Aš išleisiu tave skraidyti, kai nuims
geležinę užtvarą nuo Lietuvos sienų.
jo draugu. Pamanykite! Aš turėsiu plūdu kiuose apkasuose.
namų
durys.
— Ačiū tau, geroji mergaite, — dėkojo pa
— Galbūt tai bus patogiau, kaip muilinas
riuoti muiliname vandenyje!
— O tu, Garbanė, kaip tu manai? — pa tenkintas
Mašalėlis.
— Mamma, mamma, — išdidžiai kartojo vanduo, — garsiai pagalvojo Jūreivis. — Ta klausė Astronautas. .
— Mamma, mamma, — staiga susijuokė
čiau aš norėčiau plaukioti atviroje jūroje, o
Garbanė.
— Mamma, mamma, — pravirko Garbanė. Garbanė,
apžiūrinėdama save, — pažiūrėkite,
Ji didžiavosi, kad ji buvo čia puošniausia ir ne tupėti apkasuose.
— Mano galvoj švino gabalėlis ir aš nieko ar negraži mano suknelė, ar nespindi mano
— Jeigu kare sudužtų mano gintarinė sa čia nesugalvoju.'
gražiausia. Ji suskubo pamatyti, kad jų drau
auksiniai bateliai, ar nepuikios mano šviesios
gėje buvo dar viena lėlė. Tai Lietuvaitė — gė, — samprotavo Mašalėlis, — galėčiau iš
— Aš norėčiau pabėgti iš čia Lietuvon, — garbanos? Aš niekad neavėčiau kažkokiom
visa skudurinė. Jos didelės mėlynos akys buvo skristi į laisvę ir plasnoti ties gėlytėmis.
porino Lietuvaitė. — Bet Lietuva aptverta
— Urrr, urrr, — suurzgė Sunkvežimis, — geležine uždanga ir spygliuotom vielom. Aš juodom naginaitėm!
išsiūtos, ir dėlto ji negalėjo jų merkti. Jos
— Ji turi galvoj švino gabalėlį, — primi
apdaras buvo margas: žalsvas sijonukas, balta aš nenoriu į karą, aš noriu važinėti po kam noriu būti laisva, bet koks gi gali būti lais
nė
Astronautas, — ir dėlto šiuo svarbiu pa
bliuzelė ir dailus rainas žiurstelis. Mažyčiai barius. čia nereikia žinoti važiavimo taisvk- vumas. jeigu viskas aptverta!
metu ji taip nukalba.
gintariniai karoliai juosė jos kaklą, o ant ko liu.
— Urrr, urrr, — suurzgė Sunkvežimis. — bėgimo
—
Kokia
galva, tokia ir kalba, — sutiko
jyčių — mažytės juodos naginaitės.
Aš nieko nebijau ir važinėsiu po kambarius. Jūreivis.
Po to pašnekesio staiga visiems pasidarė
— Aš moku šokti Sadutę, — kalbėjo Lie
— Tu nežinai važiavimo taisyklių. — ne
jautėsi, kaip tikras visų žais
baugu.
Jų
laukė
nežinomas
likimas.
Kiekvie

tuvaitė. — Dėlto man prie rankos pririšo bal
teko kantrybės Astronautas. — Ką tu dary lų Astronautas
vadas. Jis nusakė pabėgimo planą:
tą nosinaitę. Be to, aš turiu ir gintarinius nas norėjo gyventi laisvai, linksmai ir nerū si. jeigu užsidega raudona šviesa?
—
Reikia tiktai pasiryžti įlipti į tą angą,
pestingai, kaip krautuvėje, pro kurios langus
karolius.
Po tylos valandėlės Sunkvežimis drąsiai iš kur riogso
kažin kokie nuodėguliai, paskui,
— Mamma, mamma, — kartojo Garbanė jie smagiai stebėjo labai judrų pasaulį. Da drožė:
kaip
kalnų
kopėjui,
dūmtraukio siena ir
bar
jie
buvo
sudėti
dėžėse.
Iš
dėžių
juos
išims
tokiu tonu, kuris reiškė, kad ji čia gražiau
—- Tada aš sutrimituosiu ir dar greičiau pasiekti stogą. O tenlipti
iškelsime, nykščius —
Nijolė, Kęstutis, mažasis Algirdukas ir prasi važiuosiu.
sia ir verta visų dėmesio. ,
mus
pasiims
praskrendantis
senelis,
dės
baisus
gyvenimas:
karai,
mokykla,
apka

— Ar tavo karoliuose yra mašalėliai? —
Atsakymas, iš tikro, buvo toks kvailas, kad Įsodins Į savo plačias roges ir Kalėdų
keliausime, kur
paklausė duslus balselis iš labai mažos dė sai, muilinas vanduo vonioje ...
ir nuliūdę žaislai garsiai susijuokė.
norėsime.
—
Tai
baisu,
—
tartum
už
visus
kalbėjo
žutės.
— Su tavimi aš nesileisčiau i jokią kelio
— Mamma, mamma, — džiugiai prašne
Tai buvo Mašalėlis gintarinėje sagėje, skir- Jūreivis —-. Iš krautuvės laikų žinau, kad vo nę, — pratarė Jūreivis.
ko Garbanė. — Aš sugrįšiu Į krautuvę ir sė
nioje plūduriuoja ir guminiai ančiukai. Man
- toje Nijolei.
dėsiu lange. Vaikai žiūrės Į mane ir stebėsis
« * ❖
— Aš jau tūkstančius metų esu tame gin būtų tikra gėda plūduriuoti muiliname van
Katinas vėl pagalvojo apie patogią lėlių lo mano puošnumu.
taro gabalėlyje ir negaliu išskristi, — skun denyje greta ančiukų.
❖ ❖ ❖
— Bet mane jie padės kartu su visais gu
vytę, kurią gali užimti Garbanė ar Lietuvaitė,
dėsi Mašalėlis. — Aš taip norėčiau skraidyti
miniais žaislais, — susirūpinusiai ištarė Jū
.
' 4—
Tuo tarpu pasigirdo minkšti žingsniai, la ir sumurkė:
nuo vienos gėlytės ant kitos, kaip ir prieš
reivis.
— Pabėgti iš čia labai lengva. Aš pažįstu
bai atsargūs, tylūs, tartum kas artėtų prie eg
tūkstančius metų.
— Cha cha cha, — sukikeno ančiukas nuo
— Aš neturiu mašalėliu savo karoliuose, — lutės apsiavęs šlepetėmis. Žaislai sustiro iš visus stogus apylinkėje. Pro šią ugniakuro
eglutės
šakos. — Tu ten gulėsi kartu su gu
atsakė Lietuvaitė, — bet galiu sagę pritvir baimės. Tai buvo Katinas, kuris slampinėjo angą jūs atrasite dūmtraukį ir juo išlipsite
tinti prie savo kaklelio ir kartu su tavimi pa po kambarius ir jautėsi kaip tikras namų šei ant stogo. O ten galite laukti, kol praskris pro miniais ančiukais ir krokodiliukais!
— Aš atsidursiu lietuviškoje krautuvėje,
mininkas. Jis ėjo kur norėjo, miegojo kiek šalį su savo rogėmis Kalėdų senelis.
bėgioti tarp gėlių.
— Tai puiku, — džiūgavo Astronautas. — — baiminosi Lietuvaitė, — ir kas dabar ma
— Ačiū, — atsakė Mašalėlis, — bet mano norėjo ir kur atrasdavo patogiausią vietą. Pa
sparneliai taip aptirpo, kad aš norėčiau ir ti patogiausia vieta miegoti, jo nuomone, bu Pirmą kartą savo gyvenime skraidysiu erdvė ne ten nupirks? Kalėdos jau čia pat. Aš turė
siu ten nuobodžiauti vėl visus metus.
vo lėlių lovytė, kurioje Nijolė migdė savo lė se. Ten turbūt netoli ir pats mėnulis.
sparneliais paplasnoti.
— Ar mėnulis, ar žvaigždės — kas arčiau?
— Mamma, — suverkšleno Garbanė, —
— Urrr, urr, — suurzgė Sunkvežimis. — les. Katinas jautė, kad dvi lėlės bus padova
Aš neturiu galvos ir dėlto esu laimingas. Man notos Nijolei, ir tai kėlė jam susirūpinimą, kaip gi aš lipsiu pro dūmtraukį? Į ką gi bus — vėl smalsiai klausė Mašalėlis.
Astronautas pažiūrėjo į žibančias žvaigždes
nereikia galvoti. Kai mane prisuka, važiuoju nes nematė paruoštų dar dviejų lovyčių. Ar panaši mano suknelė? O mano auksiniai ba
prie eglutės viršūnės.
kaip vėjas ir kambariuose, ir lauke. Urrr, tėdamas prie žaislų dėžučių, Katinas jau tu teliai?
— Artimiausios yra žvaigždės, kurios ant
— Dėl laisvės tu gali atsisakyti tų batelių,
rėjo savo klastingą sumanymą. Atėjo murk
urrr!
— tarė Lietuvaitė. — Jeigu nebūtų aplink eglutės, — atsakė užtikrintu žinovo balsu.
— Cha cha cha, — susijuokė Astronautas. damas ir atsisėdo ant žaislų dėžučių.
— Urrr, urrr, aš nieko nebijau, — urzgė
— Mamma! — sudejavo Garbanė. — Kati Lietuvą geležinių užtvarų, aš eičiau ten kad
— Sunkvežimis perdaug įsivaizduoja — nori
Sunkvežimis. — Bėkite sau, sveiki, pro suo
nas sutraiškys mano dėžę ir sulamdys mano ir basa.
važinėti, o nežino važiavimo taisyklių.
— O kaip gi aš? — pasigirdo plonutis Ma diną dūmtraukį, cha cha cha, o aš važinėsiu
— Aš žinau, — suriko Sunkvežimis. — Aš suknelę!
po kambarius.
Bet Katinas patogiai išsitiesė, nusižiovavo šalėlio balsas.
moku trimituoti.
❖ ❖ ❖
— Aš pasiimčiau ir tave, — atsakė Lietu
❖ ❖ ❖
plačiausia savo burna ir užmerkė žalsai rai
Visi sustojo, tartum spręsdami didįjį žygį.
Vaškinis Angelas, kabojęs prie eglutės vir nas akis. Garbanė negalėjo sugalvoti, kaip vaitė. — Bet ten nėra laisvės. Ten ir maša Garbanės akys atsimerkė. Jos buvo plačios
nuvaryti Katiną. Jos galvoj tik švino gabalė lėliai negali skraidyti, kaip nori.
šūnės, įsiterpė:
— Aš atplėšiu jūsų popierius ir išleisiu ir šviesiai mėlynos. Lietuvaitės kasos, su
— Aš žinau, kam jus dovanos. Aš pažįstu lis ir todėl jai nesisekė susigaudyti.
jus
iš dėžių, — linksmai raivydamasis pra Įpintais galuose kaspinais, karojo iki lėlės
— Urrr, urrr, — pagrasino Sunkvežimis.
tuos vaikus, nes jau ir. pernai aš kabojau čia
— Katine, jeigu tu nepasitrauksi, aš tave nešė Katinas. Jis tikėjosi, kad jam paliks juosmens. Astronautas pakėlė nuo veido plas
ant eglutės.
minkšta lėlių lovytė. — Aš atplėšiu popie tikinį gaubtą, kad galėtų geriau matyti ir va
— Kam mus dovanos? — beveik kartu su suvažinėsiu.
dovauti. Jūreivis buvo plačiai išskėtęs savo
Bet Katinas nekreipė dėmesio į grasinimą. rius,. nes mano nagai aštrūs.
sirūpinusiai suriko visi žaislai. — Kas tai per
gumines kojas, tartum stovėtų ant labai be
Ir
jis
pradėjo
draskyti
gražius,
žvilgančius
Sunkvežimis buvo aprištas puošniais kaspi
vaikai? Ar jie geri? Ar jie blogi?
popierius, kuriuose buvo suvyniotos žaislų sisupančio laivo denio.
— Nijolė yra labai švelni mergaitė, — aiš nais ir negalėjo važiuoti.
Katinas stovėjo greta Sunkvežimio ir pa
— Rytoj vaikai paims jus visus, — pa dėžutės. Bematant žaislai ėmė veržtis laisvėm
kino Angelas, — bet ji labai mėgsta būti mo
— O, kaip čia gražu! — nustebo Lietuvai tenkintas murkė, nes jo gudrus sumanymas
kytoja. Ji moko lėles. Visos lėlės lanko jos šaipiai pranašavo Katinas, — Ir žais jumis.
šeštadieninę mokyklą. Jeigu jos neišmoksta Jūs turėsite mokytis, kariauti, maudytis Al
girduko vonioj.
pamokų, paklupdo tamsiam kampe.
— Urrr, urrr, — gyrėsi Sunkvežimis, — aš
— Aš negaliu klūpėti, — skundėsi Garba
nė. — Aš sulamdysiu savo suknelę ir sutep nieko nebijau. Aš važinėsiu po kambarius.
— Aš nenoriu kariauti, aš noriu skristi į
siu auksinius batukus!
— Ar tai lietuviška mokykla? — paklausė mėnulį, — tarė Astronautas.
— Aš noriu plaukioti ant laivo jūroje, —
Šio džiaugsmingo
dva
Lietuvaitė.
šaukė Jūreivis.
— Taip, — atsakė vaškinis Angelas.
— Aš noriu plasnoti, — verkšleno Maša— Mamma, — pasakė Garbanė, — aš tu-

ii\tarii\is,
mašalėlis ||
W- -
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(Atkelta iš 1 psl.)
simą, ar žydai privalo mokėti
mokestį ciesoriui — duoti cie
soriui, kas ciesoriaus, o Dievui
tai. kas Dievo — Ji visam laikui
iškėlė virš laisvės kovotojo
vaidmens moderniąja prasme.
Jis nebuvo joks Garibaldi, Tito
ar Gandhi. Jis skelbė platesne
dvasinę laisvę, apimančią ypač
vergus. Jis skleidė vienintelę
tikrą laisvę — garbingą Dievo
vaikų laisvę. Jis kvietė žmones
tarnavimui, kuris yra ne kas ki
ta, kaip laisvė, atoalaiduojanti
juos nuo kankinančių geismų ir
savojo “aš” vergijos. Visos ki
tos laisvės, kartą iškovotos, tam
pa nauja vergija. Kristus yra
vienintelis išlaisvintojas, kurio
laisvė niekad neišnyksta.
Nuo Kristaus mirties praslin
ko jau visa eilė ciesorių, reika
lavusiu mokesčiu. Jų miestų
griuvėsiai stovi vieni ant kitu—
dunkso didžiulės krūvos, dulkė
se sukaupta praeitis. Tiktai da
bar, po daugelio šimtmečių, žy
dai vėl valdo Judėją. Jie tano
ciesoriais sau patiems ir darbš-

čiai statosi savąsias Cezarėjas.
TAUTININKAI IR
ATSISKYRĖLIAI
Kristaus dienomis kraštuti
niai žydai tautininkai arba zelotai buvo rezistencinė grupė
prieš romėnų valdžią. Kita gru
pė reiškėsi daug reikalaujančiu
asketizmu, praktikuojamu tokių
sektų, kaip esenai, kurie jieškojo kelio išsiveržti iš pasaulio
menkystės ir aistrų vergijos
griežtu kūno apvaldymu ir visiš
ku atsipalaidavimu nuo pasau
lio. Atsitiktinis atradimas raštų
iš Kristaus laikotarpio oloje, ne
toli vieno jų vienuolvno Mirties
jūros pakraštyje, aiškiai rodo
tam tikrą giminingumą tarn jų
mokslo ir Kristaus. Pagoniška
jam pasauliui baigiant savo die
nas. vyravo minėtos asketinės
idėios. Jos visada pasireiškia,
kai žemiškosios viltys ir žmogiš
koji garbė per paikvbe prieina
liepto galą istorijos besisklei
džiančioje dramoje. Priklausy
damas amžinybei, Kristus pri
klausė ir istorijai. Mirštančios
civilizacijos pakraštyje jis kal-
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Staiga jie išgirdo už durų žmonių žings
nius. Visi žaislai puolė ant grindų ir apsime
tė, kaip visad žmonių akivaizdoje, papras
tais daiktais, kurie nemoka nei kalbėti, nei
galvoti.
Duris pradarę, sustojo septynmetė Nijolė
ir jos penkiametis broliukas Kęstutis. Uz jų
grūdosi, net stumdydamasis, dvejų metų vy
ras Algirdukas, dėl smalsumo Įkišęs burnon
kairįjį nykštį.
Iš malonių žvilgsnių, kuriais vaikai ap
žvelgė žaislus, šie suprato, kad vaikai juos
mylės ir džiaugsis jais. Tai buvo maloniausias
susitikimo momentas.
— Mama, — nustebusi suriko Nijolė, —
katinas sudraskė popierius ir atplėšė dėžu
tes.
— Tai nieko, — guodė atėjusi mama, —
jis padėjo mums atvynioti dovanėles. Gal būt
jis jieškojo čia sau dovanėlės.
Vaikai nusijuokė. Grožėdamasis Astronau
to apranga, Kęstutis paėmė jį ir iškėlė augštyn.
— žiūrėkite, žiūrėkite, — šaukė Kęstutis,
— tikras astronautas.
Jis pakėlė Astronauto šalmą ir pamatė,
kad žaislo veidas buvo išdidus, kaip tikro
astronauto,’ atsistojusio kur nors ant labai to
limo Marso.
— Jul-leivis, — sušuko Algirdukas.
Jis pasiėmė Jūreivį už rankos ir pastatė gre
ta. Ir jie abu stovėjo kaip tikri jūreiviai,
plačiai praskėtę kojas. Jūreivis taip stovėjo
dėlto, kad buvo pratęs vaikščioti ant siūbuo
jančio denio, o Algirdukas tik dėlto, kad dar
netvirtai stovėjo ant savo kojyčių.
— Kokia graži, — sušuko Nijolė, imdama
Garbanę.
‘
,
Garbanė tik merkė, tik merkė savo plačias
akis ir, labai rūpindamasi, kad Nijolė paste
bėtų jos auksinius batukus, norėjo kažin ką
pasakyti, bet susimaišė kaip visuomet ir te
ištarė savo amžiną: “mamma, mamma!”
— Ir Lietuvaitė, — sušuko Nijolė, imdama
lėlę. — Apsirengusi tikrai taip, kaip tu, ma
ma, rengi mane — lietuviškai.
— Ji stebėjo lėlę ir, Garbanės nusistebė
jimui, pareiškė:
— Kokios gražios tos naginaitės!
— Tokias aš tau pirksiu, — patikino ma
ma.
Dabar Katinas jau žinojo, kad jo sumany
mas nepavyko ir kad lėlių lovytėje jam ne
beteks miegoti. Vienok jis pastebėjo, kad
Sunkvežimis labai patogus miegoti. Įvirto į
sunkvežimį taip sunkiai, kad net ratai su
girgždėjo. Vaikai juokėsi, matydami tą Kati
no išdaigą. Murkdamas Katinas tyliai tarė
Sunkvežimiui:
— Nuvežk mane į kokį šiltą kamputį, kur
galėčiau snūduriuoti. Bet laikykis važiavimo
taisyklių, nes dėl tavo žioplumo aš nenoriu
nukentėti automobilio nelaimėje.
— Urrr, urrr, — atsiliepė tyliai visai jau
pasimetęs Sunkvežimis.
— Mamyte, — nustebo Nijolė, — kai aš
paėmiau gintarinę sagę su mašalėliu, man
pasirodė, kad mašalėlis suplasnojo sparne
liais.
Mama prisegė sagę Nijolei ir tarė:
— Ta sagė yra mažytė Lietuvos dalelė. Ma
tai, ji prisegta prie tavo širdutės. Jeigu ta
širdutė mylės Lietuvą, mašalėlis ir gintare
iš džiaugsmo plasnos sparneliais.



sioje malonu man išreikšti nuo

bėjo apie mirimą, kad gyventų,
šiandien, kai mūsų civilizacija
taipogi miršta, Jo žodžiai turi tą
pačią nuostabią reikšmę, kaip ir
anuomet.
GARSIAUSIAS
ATSISKYRĖLIS
Garsiausias iš asketų buvo
Jonas Krikštytojas, kuris senų
jų žydų pranašų pavyzdžiu smer
kė žydų pasileidimą ir jų val
dovų niekšingumą, neaplenkda
mas nė vieno, o ypač Erodo. Tai
neatsargumas, už kurį jis su
mokėjo savo gyvybe. Daugelis
rinkosi pas jį tyruose, kur, sa
koma, jis mito žiogais ir lauki
niu medumi. Tai deganti ir spin
dinti šviesa. Tuos, kurie gailė
josi. jis krikštijo Jordano upės
vandeniu. Kaikurie Kristaus
garsiausi posakiai vėliau buvo
susiję su vandeniu. Esant Jor
dano pakrantėse galima supras
ti — kodėl. Ten vanduo yra pa
čios pvvybės vaizdas. Kain ge
riau išreikšti nuolatinę tiesos
kokybe, iei ne gyvuoju vande
niu, kuris numalšins troškulį
visam laikui? “Kas gers van-

puikiai pavyko: lėlės išbėgs, o lėlių lovytės
liks tuščios. Tai bus puikiausias guolis visa
me pasaulyje.
Astronautas pasuko ugniakuro angos link.
Ir kai jis žengė pirmą žingsnį, visi išgirdo
stiprų sudundėjimą. Jo kojos buvo metalinės
ir žingsniai aidėjo kaip būgnas.
— Palaukite, žaislai, — staiga prabilo iki
šiol labai atidžiai klausęsis žaislų pašnekesių
vaškinis Angelas, kabojęs prie pat eglutės
viršūnės, greta spindinčių žvaigždžių. — Jūs
negerai darote, bėgdami iš šių namų. Jau ke
linti metai Čia aš kabu ant eglutės. Aš gerai
pažįstu vaikus, kurie bus jūsų šeimininkai.
Kęstutis nuolatos kariauja, bet jis kariauja
pats, o žaislai sėdi apkasuose. Tai lietuvių
partizanų karai. Nijolė žaidžia mokykla — ji
turi šeštadieninę lėlių mokyklą. Ir tu, Garbane, dabar tik kartoji “mamma, mamma”,
o Nijolė išmokys tave tarti “mamytė”. Al
girdukas gi toks mažas — myli visus žaislus
vienodai: ir jūreivius, ir ančiukus. Šiuose na
muose jums bus geriau ir linksmiau, kaip
šaltoje krautuvėje, kur pilna dulkių ir net
pelių.
— Mamma, — suriko Garbanė, — aš labai
bijau pelių.

širdžius linkėjimusDŽIUGIŲ KALĖDŲ
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IR LAIMINGŲ, TAIKINGŲ,
SĖKMINGŲ NAUJŲ METŲ!

Stephen B. Roman
Chairman of the Board
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® PAVERGTOJE TFV1EJE
GAISRAS BIBLIOTEKOJE

Lapkričio 25 d. buvo kilęs gaisras
Mokslų Akademijos centrinėje bib
liotekoje Vilniuje, šį kartą biblio
tekos rūsyje esančiame sandėlyje su
degė tik šiukšlės ir keletas lentynų
su cheminėmis medžiagomis. Sandė
lis priklauso Mokslų Akademijos
centro tiekimo skyriui. Bibliotekos
vadovybė, susirūpinusi kitose didžio
siose bibliotekose kilusiais gaisrais,
jau seniai prašo sandėlį iškelti į kitą
pastatą. “Menas ir Literatūra” kons
tatuoja: “Matyt, reikėtų, kad Respub
likinė priešgaisrinės apsaugos valdy
ba pareikalautų besąlygiškai iškel
dinti iš bibliotekų bet kokius gali
mus gaisrų šaltinius — dirbtuves, la
boratorijas, bufetus su alkoholiniais
gėrimais, gyventojus, o gal įvesti ir
gaisrininkų etatus.”
A. SNIEČKAUS ĮSPŪDŽIAI
Šiame skyriuje jau esame rašę apie
vilniškės kompartijos I sekr. A.
Sniečkaus viešnagę Danijoje. Plates
nių informacijų dabar suteikia “Tie
sos” gruodžio 2 d. laidoje paskelbtas
pasikalbėjimas. Pasirodo, A. Sniečkus
vadovavo sovietų kompartijos delega
cijai, kurią į savo penkiasdešimtmetį
buvo nakvietusį Danijos kompartija.
Susitikimai vyko tik su Danijos ne
gausiais komunistais ir jų rėmėjais.
Pasak A. Sniečkaus, pagrindinis da
nų kompartijos uždavinys esąs išlais
vinti Daniją iš Atlanto Sąjungos
gniaužtų. Kad tokiam ‘laisvinimui”
nepritaria pati danų tauta, A.
Sniečkus nutyli. Jis džiaugiasi tais
sutiktais danų komunistais, kuriems
yra tekę viešėti Lietuvoje, jų palan
kiais atsiliepimais. Kadangi tokie yra
ant pirštų suskaitomi, A. Sniečkus
buvo priverstas konstatuoti kitą me
dalio pusę: “Danai labai domisi Lie
tuva. jos kultūra, istorija. Tačiau dar
yra Danijoje žmonių, kurie, suklai
dinti antikomunistinės propagandos,
neteisingai įsivaizduoja visuomenine
santvarką mūsų respublikoje. Mums
būtų svarbu plėsti kultūrinius ryšius
su Danija, kad danai žinotų tiesą apie
mūsų respubliką ...” Propagandi
nei Maskvos naudai ir malonei dabar
jau yra įsteigtas archaiškai skamban
tis Sovietų Sąjungos—Danijos drau
gystės draugijos Lietuvos skyrius.
Sviestuotą sviestą primenantis pava
dinimas liudija, kad tai yra nevykęs
vertimas iš rusų kalbos.

GINTARAS IR KERAMIKA
Pasaulinėje parodoje “Expo-70”
Osakoje bus ir lietuvių dailininkų
darbų, išstatytų Sovietų Sąjungos
paviljone. Jo organizacinio komiteto
peržiūrai Maskvoje jau nusiųsta vil
niečių dailininkų L. Strolio, A. Lau
ciaus dailiosios keramikos kūrinių,
L. šulgaitės gintaro dirbinių, F.
Daukanto papuošalų, kauniečio kera
miko V. Manomaičio darbų. Klaipė
dos “Dailės” kombinatas ruošiasi Japonijon išsiųsti 1.500 gintaro suve
nyrų. šioje siuntoje bus dailininkų
A. Vertulienės, E. Augaitytės ir P.
Balčiaus sukurti gintariniai suveny
rai “Pelėda”, “Pušelės”, “Koplytstul
pis”, “Vaikiukai”.
NAUJAS ŽURNALAS
Sekančiais metais bus pradėtas
leisti naujas mėnesinis žurnalas
“Girios”, skiriamas miškininkams,
gamtos mokslų dėstytojams, viduri
niųjų ir augštųjų mokyklų gamtinin
kams ir aplamai gamtos mylėtojams.
Žurnalas rūpinsis ne tik miškų ūkio
bei miško pramonės plėtimo, kolcho
zams ir sovchozams priklausančių
miškų apsaugos klausimais, bet ir
stengsis skaitytojus supažindinti su
Lietuvos miškų istorija, gražiaisiais
girių kampeliais, uogomis, vaisiais
ir grybais.
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Dvi dienas trukusiose Estijos sos
tinės pramoginių šokių varžybose
“Talinas-69” varžėsi geriausios šokė
jų poros iš Sovietų Sąjungos, Veng
rijos, Lenkijos, R. Vokietijos ir Suo
mijos. Laimėtojais tarptautinėje šo
kių klasėje buvo pripažinti kaunie
čiai gydytojai Jūratė ir Česlovas Nor
vaišos, įveikę vokiečius D. ir U.
Strauch. A klasės grupėje pirmoji
vieta teko estams J. Tam ir S. Tynus.
“VILNIAUS” CIRKAS

Spalio revoliucijos metinių dieno
mis lietuviškasis cirkas “Vilnius”
gastroliavo Kubanės sostinėje Krasnodare. Vaidinimai turėjo vykti
Maskvos keliaujančio cirko pastaty
toje palapinėje, tačiau planus su
jaukė gamtos pokštas. “Vilniaus” cir
ko artistas J. Ramanauskas “Tiesos*’
277 nr. rašo: “... Kubanės stepėmis
nuo Azovo jūros atūžė nepaprastos
jėgos uraganas. Kaip šiaudeliai par
kuose lūžinėjo storiausi medžiai, trū
kinėjo elektros, tramvajų linijų lai
dai. Jau pirmieji audros šuorai tarsi
išpūstas bures nuplėšė cirko stogą.
Neišlaikę uraganinio vėjo spaudimo,
ėmė lūžinėti stulpai, geležinės sijos.
Visa laimė, kad tai atsitiko ne vaidi
nimo metu ir pavyko išvengti žmonių
aukų. Tik vieną cirko darbuotoją, bė
gusį gelbėti muzikos instrumentų ir
pritrenktą lūžusios geležinės sijos, te
ko nuvežti į ligoninę. Sekančią dieną
mus priglaudė Krasnodaro zoocirko
bazė, kur perkėlėme žvėrelius ir su
niokotą rekvizitą. Dabar viskas jau
stojo į senas vėžes. Išvykstame į Ar
mėnijos sostinę Jerevaną, kur mūsų
laukia modernūs žiemos cirko rū
mai.”

PARDUOTUVĖ-SKAITYKLA

Pagal architektų Algirdo ir Vytau
to Nasvyčių projektą rekonstruotuo
se Vilniaus centrinio pašto rūmuo
se atidaryta moderni parduotuvėskaitykla “Sąjunginė spauda”. Skel
biama, jog čia bus galima įsigyti 100
pavadinimų laikraščius ir net 300
įvairių žurnalų, leidžiamų ne tik so
vietų okup. Lietuvoje, Sovietų Są
jungoje, bet ir užsienio kraštuose.
Lankytojai galės pasinaudoti savitar
nos principu. Parduotuvės-skaitykla
turi dvi sales, kurių viena skirta laik
raščiams, kita — žurnalams. Pirmąją
puošia dail. A. Stasiulevičiaus pa
veikslas “Senasis Vilnius”, pagal L.
Stapulionienės projektą pagaminti
baldai — lentynos laikraščiams,
minkštos kėdės skaitytojams. Žurna
lų skyrius taipgi aprūpintas staliu
kais ir kėdėmis. Kaip liudija “Kom
jaunimo Tiesoje” paskelbta nuotrau
ka, užsienio kraštams atstovauja jų
komunistinė spauda.
MERKINEI — 500 METŲ

“Tiesos” korespondentas V. Miklaševičius gruodžio 3 d. laidoje infor
muoja skaitytojus, kad Merkinė jau
yra sulaukusi 500 metų amžiaus.
Magdeburgo miesto herbą ir teises
ji yra gavusi 1469 m. gruodžio 7 d.
II D. karo pabaigoje Merkinėje bu
vo sudeginta namaža pastatų, su
sprogdintas tiltas per Nemuną. Da
bar Merkinė turi dvi vidurines mo
kyklas, kultūros namus, kino teatrą,
vaistinę, ligoninę ir tris bibliotekas.
Į statybininkų planus yra įtraukta
nauja vidurinė mokykla, valgykla,
buitinio gyventojų aptarnavimo pa
viljonas, nauja parduotuvė ir gyve
namieji namai. Numatoma įrengti
kraštotyros muzėjų, paplūdimį, kas
kadines maudykles ant Stangės upe
lio, antrąjį valstybinį parką Lietu
voje.
V. Kst.

Naujų Metu sutikimą
gruodžio 31 d., 8 vai. vakaro,
48 Dundurn St. N., Hamilton, Ont.

• Gros geras orkestras • Gėrimai • Šilti užkandžiai

168 Locke St. S

Visiems linkime džiugių Kalėdų, laimingų naujų metų —

g HAMILTON
KALĖDŲ EGLUTĖ rengiama Vys

kupo Valančiaus šeštadieninės mo
kyklos mokiniams ir jos dar nelan
kantiems nuo 4 metų amžiaus gruo
džio 21, sekmadienį, 4 v. p.p., Jauni
mo Centro salėje. Programą atliks
patys mokiniai. Kalėdų senelis visus
vaikučius apdovanos. Kviečiami visi
tėvai ir vaikai atsilankyti. Kalėdų ir
N. Metų proga vaikai bus paleisti
atostogoms. Gruodžio 27 d. ir sausio
3 d. pamokų nebus.

MOKYKLOS IŠLAIKYMUI meti
nis mokestis — $25 nuo šeimos. Pra
šome sumokėti nelaukiant mokslo
metų paskutinės dienos. Taipgi pra
šomi ir tie tėvai minimą mokestį
sumokėti, kurie nėra atsiskaitę už
praeitus mokslo metus. Buvo pasiųs
ti laiškai, bet dar nevisi atsiliepė.
Įmokėti galima bankelyje “Talka”
arba atsiųsti į mokyklą.
Tėvų komitetas ir
mokyklos vedėjas

PASKUTINĮ GRUODŽIO vakarą
visi renkamės į Jaunimo Centrą pa
sitikti 1970 metų. Jau daug pakvie
timų išplatinta, tačiau dar yra likę
laisvų stalų ne tik jaunimui, bet ir
mažai lankantiems įvairius eilinius
parengimus. N. Metų sutikime visi
tilpsime salėje, nes staliukai bus pa
statyti ir balkone. Hamiltoniečiai
kviečia ne tik savo kolonijos, bet ir
apylinkių lietuvius. Bus ateitininkų
paruoštas užkandžių bufetas, o visas
kitas staigmenas paruoš rengėjas —
KLB Hamiltono apylinkės valdyba.
N. Metų sutikimas bus pradėtas 1969
m. ir baigtas tik ateinančių metų 2
v. ryto. K. B.
VIETOJE KALĖDINIŲ KORTE
LIŲ siuntimo aukojo Tautos Fondui
po $10: N. ir V. Navickai. O. ir J.
Stonkai; po $5: M. ir K. Kvedarai.
A. ir V. Kežinaičiai, E. Gugienė. Tau
tos Fondas dėkoja už gautas aukas ir
linki visiems nuotaikingų Šv. Kalėdų
bei sėkmingų naujų metų.
VLIKO PIRM. DR. J. K. VALIŪ
NAS, lankydamasis Toronte, užsuko
ir į Hamiltoną, čia gruodžio 2 d. va
karą AV par. salėje greitomis su
kviestai lietuvių publikai padarė pra
nešimą. Pirmininkas, trumpai per
žvelgęs VLIKo įsikūrimo istoriją,
daugiau kalbėjo apie jo darbus ir
kas dar galima padaryti šių dienų są
lygose. Jis kvietė kiekvieną būti savo
tautos ambasadorium ir Lietuvos lais
vės kovotoju. Ragino visus nuo gero

gyvenimo nepasidaryti pasyviais ir
savo aukomis daugiau remti Tautos
Fondą, nuo kurio piniginės paramos
priklauso didesnė ar mažesnė VLI
Ko veikla. Prisiminęs dabar aktualų
pavergtos Lietuvos menininkų lan
kymąsi Š. Amerikoje, pirmininkas
patarė visiems būti atsargesniais ir,
pasitinkant lietuvį menininką, neuž
miršti kas jį čia yra pasiuntęs. Oku
panto tikslas yra pademonstruoti vi
siems, kad mes apsipratom ir pra
dedam sutikti su dabartine Lietuvos
padėtim. Už sentimentalų lietuviš
kos dainelės paraliavimą neiškeiskime savo įsitikinimų. Mielai suti
kime kiekvieną atvykstantį paverg
tos tėvynės brolį, bet bendraudami
su okupantu darome žalą mūsų lais
vės kovai.
PRIEŠADVĘNTINIS SUBATVA
KARIS davė Tautos Fondui ketver
tą šimtų dol. pelno. Vakaras su
traukė pilnutėlę Jaunimo C. salę
žmonių, kurie atėjo pamatyti “Žy
dinčio vasaros vėjo” ir linksmai pra
leisti priešadventinio vakaro. Pasku
tiniu laiku pas mus rengti vakarai
vis būdavo nuostolingi. Ši kartą buvo
ištuštintas baras ir bufetas. Gerai
ėjo loterija ir iš laimės staliukų su
rinkta rekordinė suma. Paskutiniu
momentu loteriją dar praturtino ver
tingais fantais mons. dr. J. Tadarauskas ir J. Kažemėkas. Entuzias
tingu darbu dar daug ką galima pa
daryti.

Apylinkės valdyba

ATEITININKŲ SENDRAUGIŲ su
sirinkimas gruodžio 7 d. nebuvo
gausus dėl blogo oro, bet darbingas.
Susirinkimo pradžioje pasidalinta
mintimis jaunimo problemų bei
religijos klausimais. Susirinkime nu
tarta pasiųsti prof. Pr. Dovydaičio
monografijos leidimo fondui $15; ap
tarti tradicinio kartūnų baliaus pro
gramos reikalai, nutarta suruošti di
dingą 60-ties metų ateitininkų orga
nizacijos įsikūrimo paminėjimą. Susi
rinkime dalyvavo dvasios vadas kun.
J. Gaudzė, kuris gana įdomiai papasa
kojo apie Marijos apsireiškimo vie
toves. Po susirinkimo A. Bungardienė visus pavaišino kavute. Sekantis
susirinkimas numatytas šaukti sausio
pabaigoje.

LINKSMAVAKARIO PROGRAMĄ
sausio 17 d. atliks Toronto jaunimas
ir “Aukuro” aktorius K. Bungarda.
Ateitininkų tėvų komitetas kviečia
visus dalyvauti šiame linksmavakaryje. J. P.
MEDŽIOTOJŲ IR ŽŪKLAUTOJŲ
klubas gruodžio 20 d. Grand House
viešbučio antro augšto salėje ruo
šia “laimės ratą”. Pradžia — 7 v.v.
Mėgėjai kviečiami dalyvauti ir Ka
lėdoms laimėti kalakutą. 1970 m.
sausio 24 d. zuikių baliaus progra
mai atlikti kviečiamas Klevelando vy
rų oktetas. Tautiečiai kviečiami mi
nėtą datą rezervuoti zuikių baliuikoncertui. Valdyba

A. A. JUOZAS SENIŪNAS, 58 m
amžiaus, staiga mirė širdies smūgio
ištiktas. Velionis 21 metus išgyveno
Hamiltone; dirbo Stelco įmonėje.
Palaidoti išvežtas į Grand Rapids,
Michigan, kur gyvena jo artimieji
giminės. K. M.

Turner & Porter
laidotuvių namai
436 Roncesvalles Avė,

Toronto 3, Ont.

Tel. 533-7954

PREL. L. TULABA, Sv. Kazimie
ro kolegijos rektorius Romoje, gruo
džio 7, sekmadienį, 11 v., atlaikė pa
maldas ir pasakė turiningą pamokslą.
MOKSLEIVIAI ATEITININKAI
organizuoja religinį susikaupimą baž
nyčioje šia tvarka: gruodžio 19, penk
tadienį, 5.30 v.v., gruodžio 20, šešta
dienį, 3.30 v. p.p. Visi nariai privalo
dalyvauti. Taip pat yra laukiamas vi
sas kolonijos jaunimas. Tėveliai yra
prašomi savo jaunimą paskatinti da
lyvauti. Organizatoriai taipgi kviečia
visą katalikiškąją visuomenę, o ypač
tėvus, dalyvauti jaunimo susikaupi
me. Tai bus dvasinis pasiruošimas
ateinančioms Kalėdų šventėms.

PHILIPS

STEREO-HIGH FIDELITY

PHILIPS {S

r
M

Krautuvės savininkas AL Pilypaitis

HAMILTONO LIETUVIŲ KREDITO

KOOPERATYVAS “TALKA”
21 Mofn St. East. kamb. 203, tel. 528-0511
Darbo valandos;
piretadieniais
9.30— 5 V. P-Pant-adlente’a
o.tn — 5 v. p.p.
9.30— 5 v. p.p.
trečiadieniais
ketvirtadieniais 9.30 — 5 v. p.p.
penktadieniais 9.30 — 8 vai. vali,
šeštadieniais 9.00 — 1 v. p.p.
liepos ir Rugpjūčio mėn. šešta1
dieniais “Talka" uždaryta._______

Mokame už;
depozitus
__________

5%

šėres
54%
už vienų metu terminuotus
indėlius________________ 8%
Duodame:
asmenines paskolas iš
10%
nekilti, torto paskolas iŠ .. 9%

Nemokama gvvybės ir asm. paskolų drauda. Nemokamas pilnas Če-

,taiM — Hrt 81.699309J9.

s

Kviečiame visus tautiečius drauge, jaukioje nuotaikoje sutikti 1970 metus!

PATEFONAS

i

KNIGHT RADIO AND TELEVISION
Sales and Service Hamilton -

VLIKO SEIME NIUJORKE daly-

s
s

1

Linksmų Kalėdų švenčių, tur
tingų ir laimingų naujų metų
linki savo klientams -

J. A. Valstybės
$

Jaunimo Centro salėje,

i?-

Prieš perkant stereo patefoną, kviečiam Jus pama
tyti naujausius 1970 metų Philips stereo patefonus.
Kainos nuo $269.00. Taip pat dar turim 1969 metų
modelių išpardavimo kainomis.

If
NICUT
RAD|
°
&
IlnlVlII TELEVISION
SALES & SERVICE
168 Locke St. S., Hamilton, Ont.
.
Tel. 522-5028 arba 522-5652
Savininkas ALGIS (AL) PILYPAITIS

Prieš šventes krautuvės darbo valandos kasdien nuo 9 v. r. iki 9 v. v. šeštadieniais —
nuo 9 v. r. iki 6 v. v.

ma.xai^-r. 51-2(1038.39,

© LIETUVIAI PASAULYJE

KLB Hamiltono apylinkes valdyba rengia

TALINAS-69”

.

vavo 43 atstovai ir 100 svečių. Pir
mininku perrinktas dr. J. K. Valiū
nas, valdybon išrinkti — Stasys Dzikas, dr. J. Puzinas, dr. B. Nemickas,
J. Audėnas, R. Kezys ir inž. J. Va
laitis.
ALYTAUS GIMNAZIJOS penkias
dešimtmetį atžymėjo Čikagos Jauni
mo centre susirinkę jos auklėtiniai
ir buvusieji mokytojai. Minėjimo iš
vakarėse Čiurlionio Galerijoje buvo
atidaryta Alytaus gimnazijos buvusių
mokinių dailės darbų paroda, kurio
je dalyvavo ir Vyt. Kasiulis. Akade
minė dalis sekančią dieną buvo pra
dėta pamaldomis ir žuvusiųjų už Lie
tuvos laisvę pagerbimu. Alytaus gim
nazijos penkiasdešimtmečio apžvalgą
padarė buvęs jos direktorius Stasys
Barzdukas, dabartinis PLB pirminin
kas. Suvažiavimo dalyvių vardu JAV
Lietuvių Fondui buvo įteikta $1.200.
E. Zimavičiūtės-Carter vadovautoj li
teratūrinėje dalyje savo kūrybą skai
tė Vacys Kavaliūnas, Kazys Bradūnas ir Vytautas Volertas. Suvažiavi
me dalyvavo apie 100 gimnazijos auk
lėtinių ir 11 buvusių mokytojų. Prel.
L. Tulaba buvo atvykęs net iš Romos.
Pagrindine iniciatore ir organizatore
buvo gimnazijos pirmosios laidos abi
turientė Elena Stankevičiūtė-Juknevičienė. Akademijai vadovavo dr. G.
Batukas.
PAKIRSTAS ŠIRDIES SMŪGIO,
gruodžio 1 d. Niujorke mirė tauti
ninkų veikėjas ir žurnalistas Domas
Penikas, dirbęs “Tėvynės” laikraš
čio spaustuvėje. Velionis buvo gimęs
1907 m. Kelmėje, baigęs Šiaulių mo
kytojų seminariją, studijavęs ekono
miką Vytauto Didžiojo universitete,
dirbęs finansų ministerijoje. Išeivi
joje pirmaisiais pokario metais pasi
žymėjo kaip savaitraščio “Mūsų Ke
lias” Dillingene redaktorius ir leidė
jas. Spaudai paruošė lietuvių rašy
tojų noveles vokiečių kalba “Novellen vom Baltischem Meer”. JAV taip
gi reiškėsi spaudos puslapiuose Dovainio, Verpenio, Platūno slapyvar
džiais.
AMERIKOS LIETUVIŲ SOCIAL
DEMOKRATŲ Sąjungos naujai iš
rinktas centro komitetas pasiskirstė
pareigomis: pirm. Jonas Pakalka, vi
cepirmininkai Juozas Skorubskas ir
Jackus Sonda, sekr. Jonas Vilkaitis,
ižd. Steponas Briedis, narė Bronė
Spūdienė.

Italija
MILANO DIENRAŠTIS “Corriere
della sera” paskelbė antrą straipsnį
apie religinę būklę sovietų okupuo
toje Lietuvoje. Šį kartą Giovanni
Bensi papildo savo kolegos Pietro
Sormani įspūdžius Vilniuje, naudo
damasis “Valstiečių^ Laikraščiu”,
“Komsomolskaja Pravda” ir lenkų
rašytojo J. Dobraczynskio rašiniu
dienraštyje “Slowo Powszechne”. G.
Bensi primena skaitytojams, kad Šv.
Kazimiero bažnyčia Vilniuje yra pa
versta ateizmo muzėjumi, o visame
Vilniuje tėra 10 veikiančių bažnyčių.
Nepriklausomoje Lietuvoje buvo 721
parapijinė ir 378 kitos bažnyčios, da
bar gi jų skaičius sumažintas iki 571.
G. Bensi konstatuoja, jog sovietinės
okupacijos išvakarėse Lietuvoje bu
vo 12 vyskupų, 1580 kunigų, 4 kuni
gų seminarijos su daugiau kaip 600
klierikų, 36 vyrų vienuolynai su 610
vienuolių kunigų, 82 moterų vienuo
lynai su 1.000 seselių. Dabar visi vie

nuolynai yra uždaryti, o kunigų likę
tik apie 750. Daline laisve naudojasi
Kauno ir Vilkaviškio vyskupijų apaš
talinis administratorius vysk. J. La
bukas, Telšių vyskupijos apaštalinis
administratorius vysk. J. Pletkus. Pa
nevėžio vysk. J. Steponavičius ir Kai
šiadorių vysk. V. Sladkevičius, iš
tremti iš savo vyskupijų, gyvena
jiems milicijos paskirtose vietovėse.
G. Bensi taipgi mini vienintelę kuni
gų seminariją Kaune su 30 klierikų,
kurių skaičius yra permažas pakeisti
mirštančius kunigus, nesėkmingą
kreipimąsi į Maskvą, kad būtų leista
padidinti klierikų skaičių, bausmes
šio prašymo autoriams. Šis G. Ben
si rašinys atskleidžia tikrąją religijos
ir tikinčiųjų būklę sovietų okupuoto
je Lietuvoje.
ITALŲ POLITIKOS ir visuomeni
nių mokslų žurnalas ‘Tanerama” pa
informavo skaitytojus apie nepriklau
somos Lietuvos buvusio prex a.a. A.
Stulginskio mirtį, jo kančias Sibiro
koncentracinėse stovyklose.

Vokietija
DR. J. GRINIAUS globojami Vasa
rio 16 gimnazijos VIII klasės moki
niai atžymėjo buvusio prez. A. Stul
ginskio mirtį ir kan. J. Tumo-Vaiž
ganto šimtąjį gimtadienį. Su velionies A. Stulginskio gyvenimu ir po
litine veikla dalyvius supažindino Jo
nas Sonsas, paskaitą apie Vaižgan
tą skaitė Manfredas ŠiuŠelis. Vaiž
ganto kūrybai atstovavo Ričardo Palavinsko pateikta “Pragiedrulių” iš
trauka.
TAUTOS ŠVENTĖ lapkričio 15 d.
Duesseldorfe atžymėjo šiaurinio Rei
no ir Vestfalijos lietuviai, suvažia
vę iš Bocholto, Burgsteinfurto, Dortmundo, Hageno, Muensterio, Muelheimo, Bielefeldo, Hannoverio LB
apylinkių. Dalyvavo ir grupė svečių
iš Belgijos. Minėjimas buvo pradė
tas Duesseldorfo LB apyl. pirm. M.
Valaičio žodžiu. Paskaitą apie Lietu
vos praeitį ir dabartį skaitė Bonnos
universiteto prof. dr. Z. Ivinskis lie
tuvių ir vokiečių kalbomis. Koncerti
nę programą atliko sol. Br. GailiūtėSpiess iš Belgijos, Vasario 16 gimna
zijos tautinių šokių grupė, riekiamatorės Rūta Kūnaitė ir Živilė Vilčinskaitė. Minėjimui vadovavo studentai
— Rūta Lendraitytė ir Andrius Šmi
tas.
KARIUOMENĖS ŠVENTĖS ir po
karinės išeivijos dvidešimt penktųjų
metinių minėjimas Neustadte buvo
pradėtas vainiko padėjimu prie bend
ro paminklo kapinėse, pagerbiant
1945 m. dviejuose laivuose Neustadto
Įlankoje nuskendusius kacetininkus.
Iškilmėje dalyvavo ir vainiką pašven
tino vysk. A. Deksnys, lydimas kun.
V. šarkos, kun. K. žalalio ir Neu
stadto LB apyl. pirm. J. Breškio.
Vysk. A. Deksniui atlaikius koncelebracines Mišias Šv. Jono koplyčioje,
įvyko bendra šventės dalyvių vaka
rienė Stadt Kiel viešbučio salėje su
akademine ir koncertine programa.
Paskaitą skaitė svečias iŠ Bonnos
prof. dr. Z. Ivinskis. Jo mintys susi
laukė plataus dėmesio vietinėje vo
kiečių spaudoje. Sol. Izabelė Schroe
der padainavo keletą lietuvių liau
dies dainų ir porą vokiškų duetų su
savo vyru Herbertu. Programą papil
dė iš Duesseldorfo atvykęs jaunų vy
rukų kvartetas “Baltija” — H. Bertulaitis, J. Jasulaitis, St. Jasulaitis,
E. Rodikis ir akordeonistas V. Lemkis. Programai vadovavo ir ją hu
moru paįvairino Leonas Narkus.

SUDBURY, ONT.
LIETUVIŲ ŽVEJŲ IR MEDŽIOTO
JŲ klubo “Geležinis Vilkas” valdy
ba kviečia klubo narius, kurie nesu
mokėjo nario mokesčio už 1969 m.
susimokėti iki 1969 m. gruodžio 31
d. Su 1970 m. sausio 1 d. baigiasi
senosios valdybos laikas. Po N. Me
tų bus šaukiamas visuotinis susirin
kimas, renkama nauja valdyba. Ne
susimokėję nario mokesčio iki 1970
m. sausio 1 d. automatiškai nusto
ja nario teisių — negali nei rinkti
naujos valdybos, nei kandidatuoti.
Nors paskutiniai metai visais atžvil
giais nebuvo sėkmingi nariams ir val
dybai. bet tai nepakeičia mūsų klubo
statuto, kurį nriėmė musu pačių pas
kutinis visuotinis susirinkimas.
Valdyba
IRENA IR JONAS RVTNSKAl,
čia išgyvenę arti 20 metų, išvyksta
gyventi į saulėtąją Floridą. Jonas,
visą laiką dirbęs kasyklose, išėjo į
pensija. Savo sumanumu ir dabštumu p. Kačinskai įsigijo nemažai tur

to. čia pardavė namus ir restoraną,
o Floridoj, Peterburgo mieste, pirko
apartamentinį motelį ir, atrodo, dar
kibs į didesnį verslą.. Gruodžio 6 d.
išvykstančiųjų bičiuliai, susirinkę
suomių salėj, surengė atsisveikinimą.
Atsisveikinimo žodį tarė — Jasiūnas, Daunys, Barvydas ir Kusinskis.
Ponių — Lumbienės ir Labuckienės
iniciatyva stalai buvo apkrauti gar
džiais valgiais ir gėrimais. Erdvi salė
buvo pilna dalyvių Išvykstantiems
buvo įteikta graži dovana. Irena Ka
činskienė, turinti gražų balsą, buvo
bažnytinio choro narė. Lietuvių bend
ruomenė, netekusi Irenos ir Jono,
jaus didelę spragą. Bet Bašinskai pa
žadėjo nepamiršti sudburiečių. Ka
činskus sekdami, p.p. Lumbiai. Jašiū
nai ir kiti. įsigiję nuosavybes, irgi
išvyks šiltai ir ramiai praleisti pen
sininkų dienas. O viengungiai jau ke
lia sparnus, tikėdamies ten surasti
gyvenimo drauges — žmonas ir pail
sėti po sunkaus darbo. K.

LONDON, ONT.
galima įsigyti vietoje. Apyl. valdyba,
dar
tebesanti formavimosi stadijoje,
met rengiamas visai nauja forma:
įėjimas — laisva auka (argi tai ne šiemet N. Metų ’sutikimo rengimą
staigmena?!), gros jaunimo orkest .perleido parapijos komitetui. Todėl
ras (N. Metams tai irgi staigmena). vist, jaugiantieji pareigą paremti ma
O jei kas mano vėliau pasijusti al žos apylinkės parapiją (vakaro pel
kanu, gali atsinešti užkandžių pagal nas kaip tik šiam tikslui ir skirtas),
savo skonj. O įvairiausių gėrimų bus kviečiami atvykti j N. Metų sutikimą
gruodžio 31, trečiadienį, 8 v.v., para
pijos salėje, 1414 Dundas St E.
A d vokatas
L. L. SPORTO KLUBAS “TAURAS” prašo perduoti švenčių proga
EUGENIJUS KRONAS,
nuoširdžiausius sveikinimus ir linkė
B. Sc., B. C. L
jimus visiems Londono lietuviams,
bičiuliams kitose apylinkėse, SAL32 James St. So.,
FASS vadovybei ir sportuojančiam
lietuviškam jaunimui visame pasau
Royal Bank Building,
lyje. Kartu jis dėkoja visiems gera
suite 614,
dariams, 1969 m. klubą parėmusiems
tel. 522-8781
l| savo darbu ar auka, bet ypač nuošir
dų sportišką ačiū taria lėšų telkimo
|l
Hamilton, Ontario
skyriaus valdybai ir visiems to sky
* "gw. i i * .......... ■
i ■
> ■ ■
.E riaus darbuotojams. D. E.
NAUJŲ METŲ SUTIKIMAS šie

5 psl. • Tėviškės Žiburiai

Laureatų ir angelu mieste

Toronto lituanistikos seminaro studentai atlieka V. Krėvės "Raganiaus" inscenizacija. Iš kairės: E. Rovas ir S. Dūdaitė
Nuotr. K. Baltrūno

Nuo mėnulio iki žemės gelmių
Gruodžio 6 d. Toronto Prisikėlimo
parapijos muzikos studijoj Įvyko
Akademikų Draugijos suruošta pa
skaita. Dalyvavo apie 80 klausytojų.
Paskaita, antraštėje nurodyta tema,
skaitė viešnia iš Otavos — geologė
JADVYGA RIMŠAITĖ. Paskaitinin
kę klausytojams pristatė Akademikų
Draugijos pirm, archit. V. Liačas. J.
Rimšaite Otavoje dirba kaip geologė
tyrinėjimų srityje. Geologijos moks*
lūs ji baigė Kaune. Pedagogikos kur
są išklausė Teologijos-Filosofijos fa
kultete. Gamtos mokslus studijavo
GoetUngeno universitete, Vokietijoj.
Magistrės laipsni gavo Kanadoj
Queen’s universitete, Kingstone,
1953 m. Iki 1959 m. dirbo tame pa
čiame universitete kaip asistentė, o
nuo 1959 m. dirba Otavoje Geolo
gical Survey of Canada Įstaigoje. Yra
skaičiusi visą eilę paskaitų ir para
šiusi eilę mokslinių darbų. Turisti
niais ir moksliniais tikslais su geolo
gų ekspedicijomis jai yra tekę apke
liauti beveik visą pasauli. Paskaita
buvo iliustruojama puikiai pagamin
tomis spalvotomis skaidrėmis ekra
ne. Užtruko apie pusantros valandos.
Paskaitininke kalbėjo be jokių užra
šų, labai nuosekliai ir sklandžiai.

Geologija, pasak prelegentės,
tai mokslas apie žemę, arba, dar
geriau išsitarus, visa eilė moks
lų apie žemę. Taigi, jį (magist
rė J. Rimšaitė) mums ir pabėrė
taip nuoširdžiai ir nuosekliai su
komplektuotų žinių glėbį apie
tuos mokslus, jų istoriją ir eigą,
kaip išsivystė tie mokslai nuo že
mės net ligi mėnulio.
O vardų-vardelių toj mūsų že
melėj! Tai metalai, mineralai,
chemikalai ir kt. O tarp jų vėl
eilės vardu — žėrutis, kvarcas,
uranijus, “banko špatas”, Įvai
rūs silikatai ir t.t. Pagaliau uo
lienos, akmenys, sustingusi vul

kanų košė-lava. Dar toliau — ur
vai išplautomis kalkėmis (vaiz
das iš Erno — Čekoslovakijoj).
Kalnų uolienos surūšiuojamos
pagal'jų kilmę ir esmę. Jos daž
niausiai susidariusios iš vulka
nų lavos. Tai sedimentinės (iš
nuosėdų), metafizinės (susuktos)
ir dar kitokios, kurių pavadini
mų nespėjau pasižymėti. Lava,
kai ji prasiveržia iš vulkanų, bū
na 1000 ir daugiau laipsnių Cel
sijaus karščio.
Skaidrėse ir prelegentės aiš
kinime matėme Pietų Amerikos
Andų kalnynus, Čekoslovakijos
Tatros kalnūs, Pietų Afrikos
kalnynus, kurių papėdėje ramiai
vingiuoja upė, o jos krante guli
milžiniškas krokodilas, Himala
jus su 9 km ir augštesniais kal
nagūbriais. Pastarieji yra Kašmire. Ten vietinių gyventojoų
kalboj esama panašių žodžių Į
lietuviškuosius. Jie pvz. sako
“ačia” (kaip pas mus — ačiū), gi
savąjį Kašmirą jie ištaria labai
panašiai kaip mes ištariame
“Kazimieras”,.. Toliau — Madrasas, Pietų Indijoj. Pažymėti
nas tenai gyvenančiu žmonių
vargas. Jie tarpukalnėse išran
kioja akmenis ir akmenėlius,
įvairias kalnų nuolaužas ir pa
ruošia sau žemės saujai ryžių
užauginti Parodė paskaitininke ir di
džiųjų brangenybių, kaip pasau
lini globa. sostą, karūnas, tur
banus ir kt., esančius persų ka
raliaus žinioj. Jie visi nusagstyti
brangiausiais akmenimis, tai^i.
geologijos mokslo sudėtinėmis
dalimis: deimantais, smaragdais,
emeraldais, auksu ir t.t.. Skaid
rėse matėme ir tas sritis (Hava
juose), kur esama labai skurdaus
vaizdo, plikų laukų ir uolienų.
♦

(Tęsinys iš praėjusio nr.)

Atskira grupe išskirti “švel
nieji kritikai”. Bet jų, deja, tik
trys: St. Santvaras, J. Aistis, V.
Alantas. Kuo jie skiriasi nuo
dviejų pirmųjų grupių, turbūt ir
pač;am V. Kulbokui būtų neat
spėjama mįslė. Jis ir nemėgina
aiškinti, kodėl juos taip išskyrė.
Pati stambiausia kritikų gru
pė yra “pažangieji, kovingieji”.
V. Kulbokas atvirai pasisako,
kad jie sudarą svarbiausią trem
ties kritikų grupę. Sudaromas
Įspūdis, kad tik ant šitų laiko
si visa mūsų išeivijos literatūra,
kad tik jie išugdę augštesnio ly
gio literatūros kritiką. Šitame
skyriuje V. Kulbokas pasirodo
ypatingai šališkas. Jis kelia į pa
danges tos grupės nupelnus, o
nutyli jų silpnybes ir nuodėmes.
Jau anksčiau minėjome jų šališ
kai peikiančiąją, naikinahčiąją,
sarkastine “kritiką”. V. Kulbo
kas, atrodo, yra patekęs jų įta
kon, jais patikėjęs, tai ir io “kri
tikos skerspjūvis” nustoja beša
liškumo, objektyvumo...
Kovingųjų trupėje atskiromis
antraštėmis išskirti: J. Girnius.
A. Maceina, A. Nyka • Niliūnas
(net 10 puslapiu skiriama iam
ir teigiama, kad tai egzistencinio
estetizmo reiškėjas, teigiamai
veikes literatūrą ir visuomenės
skoni). H. Nagys. J. Kaupas, A.
T. Antanaitis, K. Bradūnas, K.
Ostrauskas. A. Landsbergis, J.
Šlekaitis, H. Radauskas. Be at
skirų antraščių dar minimi: A.
Greimas. V. A. Jonvnas. A. Rū
kas. S. Pilka. V. Mariūnas, A.
Škėma... Tai nlati ir najėgi
grupė. Jie turi savo vietą ir savo
verte. Tačiau V. Kulbokas kelia
tik ių reikšme, ju nuopelnus,
teiriamybes mato ir ten. kur ob>
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Lankytojo pastebėjimai ir pasikalbėjimai saulėtoje Kalifornijoje
(TĘSINYS Ii PRAtlUSIO NR.)
tarė:
ir paprastus dalykas įdomiai
Romanai prie jūros
— Tamsta, kaip redaktorius, perteikti. Sakėsi ruošęsis būti
Prie Ramiojo vandenyno, San turėtum žinoti, kad tai labai mokytoju, baigęs net mokytojų
ta Monikos mieste, gyvena rašy skirtingi dalykai. “Smogas” — institutą Stavropolyje, bet mo
toja Alė Rūta (Elena Nakaitė-Ar- tai rūkas, sumišęs su dūmais... kyklose trumpai dirbęs. Jo ke
Jau buvau spėjęs išgirsti apie lias pasuko į kariuomenę —
bienė). Puošni, erdvi, originali
architekto Arbo suplanuota re garsųjį Los Angeles “smogą”, pirmiausia caro, paskui Lietu
zidencija. Abu kūrėjai — vie bet man jis.vistiek atrodė kaip vos, kur buvo “Kario” redakto
nas reiškiasi literatūroje, kitas rūkas. Tik vėliau pajutau skir rium.
— architektūroje, šioje vieto tumą, kai einant gatvėmis akys
Atsiminimai
je išvydo pasaulį nevienas ro pradėjo ašaroti.
Rašytojo galva pilna įdomių
Apie Kristų
manas.
atsiminimų.
— Turbūt lengvai vyksta ro
Bekalbėdamas apie rašytojus,
— Ar nerašote atsiminimų?
manų kūryba? — klausiu Alę J. Švaistas užsiminė tuos, kurie
— Dalį esu parašęs. NevisuoRūtą.
rašė apie Kristų: Krėvę, Kleo met leidžia rašyti sveikata. Be
— Nepasakyčiau, kad leng pą Jurgelionį. Pastarasis esą ra to, atsiminimus rašyti pavojin
vai. Prie romano turiu gerokai šęs veikalą apie Kristų, suradęs, ga. Yra asmenų, kurie laikomi
padirbėti.
kad jis buvo Graikijoj, Indijoj, didvyriais. Mano akimis žiūrint,
— Kiek gi romanų jau esate mokėsi filosofijos ir t. t.
nevisi oficialūs didvyriai tokie
parašiusi?
— Tai sena teorija, — aiški yra. Jei parašysi visą tiesą, tu
— Bene penkiolika ...
nu šeimininkui. — Pozityvistai rėsi daug nemalonumų. Pvz. taip
— Tai gausus derlius!
jau senokai taip rašė. Istoriniai buvo su “šilko suknele” — bu
— Taip, bet kritikai man prie šaltiniai to nepatvirtina. Paga vau papeiktas neva už kariuo
kaištauja, kad pergausus. Sako: liau, jeigu kam autentiški šal menės pažeminimą. Neskatina
koncentruokis daugiau į vieną, tiniai, kaip evangelijos, nepati rašyti dabar ir menki lietuviškų
geriau apdorok. Bet man kitaip kimi, tai visos kitos teorijos juo knygų tiražai. Vis buvo girdimas
išeina. Kai žmogus dirbi, tai at labiau nepatikimos. Bet leiski pageidavimas jauniesiems pa
siranda ir derlius.
te paklausti, kokia Jūsų pažiū sakų. Kai išėjo iš spaudos mano
Rezidencijoj netrūksta pa ra į tuos dalykus?
stilizuotų pasakų rinkinys “Auk
veikslų. Dalis jų — dukrelės Ra
J. švaistas ėmė pasakoti pir so kirvis”, nedaug dėmesio te
sos, kuri tėra 14 metų, bet jau muosius savo gyvenimo žings susilaukė. O apysaka “Petras
gerokai pažengusi dailės mene. nius Lietuvoje:
širvokas”, susilaukusi gero įver
Vienas kambarys skirtas vien
— Jaunas būdamas zakristi- tinimo ir, rodos, įdomi skaityti,
jos paveikslam. Tai originalūs jonavau Grivoje prie Daugpi taip pat nesusilaukė gausių pir
kūriniai, kilę iš autorės vaizduo lio pas kun. Jankauską, o tėvas kėjų. Jų galėjo būti daugiau.
tės. Įdomu tai, kad ji tapybos ėjo varpininko pareigas. Tvar
Rašytojas J. švaistas, iki šiol
specialiai nėra studijavusi. Esą kiau bažnyčią, šluosčiau ange išleisdinęs 14 knygų, daugiausia
net vienas meno akademijos di lams ir šventiesiems galvas, ko laiko praleidžia savo darbo kam
rektorius pataręs jai nestudi jas..., apsipratau su viskuo ir baryje. Negalėdamas aktyviai
juoti tapybos, bet savarankiškai praradau Dievą...
dalyvauti lietuvių parengimuo
dirbti toliau bei ugdyti origina
— Ar vėliau Jo nebeatradote? se, daug skaito, seka naujausią
lumą. Esu girdėjęs taip kalbant
Aiškaus atsakymo nebuvo gir lietuvių literatūrą. Lankymosi
nevieną dailininką, bet ar tai ge dėti. Rašytojas gyvai pasakojo metu ant stalo gulėjo Alės Rū
ras kelias talentams ugdyti, ten savo gyvenimo kelią, pilną dyg tos naujausias romanas “Vieniši
ka suabejoti. Bene didžiausias lių ir įdomybių. Tai, matyt, pa jasauliai.” Pr. G.
to kelio pavojus — jaunuolis sakotojas iš prigimties, mokąs
(Bus daugiau)
ar jaunuolė gali niekad neišeiti
iš mėgėjo stadijos ir nepasiek
ti meno augštumų. Tai tema,
REGISTRACIJA KELIAUJANČIŲ Į
apie kurią ilgėliau pynėsi mūsų
pokalbis. O kai iškilo ir kiti klau
LIETUVOS KANKINIŲ KOPLYČIOS
simai, tas pokalbis nutyso iki
vėlyvo vakaro.
ŠVENTINIMO IŠKILMES
“Maniau, kad darbininkai...”
ŠVENTASIS TĖVAS PALAIMINS LIETUVOS KANKI
Toj pačioj Santa Monikoj Įsi
kūręs ir rašytojas, buvęs “Ka
NIŲ KOPLYČIĄ 1970 M. LIEPOS 7 AR 8 DIENĄ. IŠ
rio” redaktorius Juozas BalčiūJAV IR KANADOS ORGANIZUOJAMOS PENKIOS
nas-švaistas. Nuvažiuojam su
kun. R. Kasponiu ir pasibelSKIRTINGOS KELEIVIŲ GRUPĖS:
džiam i duris. Jas atidaro pats
švaistas, permeta akimis vasa
1. vienos savaitės, tiesiai į Romą ir atgal;
riškai apsirengusius kunigus ir
2. dviejų savaičių: tiesiai į Romą, viena savaitė Ro
taria:
moje, kita — iš Romos per Europą;
— Kunigai? Seniau jie ateida
3. dviejų savaičių: savaitės kelionė po Europą prieš at
vo su sutanom, su švarkeliais. ...
Maniau, kad darbininkai ateina
vykstant j Romą, viena savaitė Romoje ir iš Romos —
ko nors taisyti!
j JAV;
Išsiaiškinę išorinės išvaizdos
4. trijų savaičių: viena savaitė Europoj pakeliui Į Ro
problemą, sėdame su šeiminin
kais prie stalo. O šeimininkas
mą, kita savaitė Romoje ir trečia — iš Romos atgal
turi ko pasakoti. Būdamas pen
per Europą.
sininkas, su žmona gyvena aparPirmoji ir antroji grupė išskristų iš Niujorko 1970 m.
tamentiniame bute, kurį nuo
liepos 4 d. vakare, trečioji — iš Niujorko birželio 30
moja iš savininko lenko (dabar
persikėlė kitur). Anksčiau jis
ir ketvirta — birželio 28 d.
gyveno Čikagoje, bet plaučiai
5. Kanados lietuviams bus organizuojama grupė iš
privertė persikelti prie jūros.
Toronto.
Pirmiausia užkliuvom už rūko
ir “smogo”. Kai paminėjau, kad
Netrukus bus skelbiamos spaudoje lankomų vietų ir
čia vis dunkso rūkas, J. švaistas
kainoraščių detalės. Kelionei registracijos lapų bus
galima gauti lietuvių klebonijose.
Jos esančios labai panašios Į mė
nulio paviršių. Ten buvę treni
Visais kelionės reikalais kreiptis: CATHINTOURS,
ruoti Amerikos astronautai
skrydžiui i mėnulį.
109 N. Dearborn St., Chicago, III. 60602, USA.
Po paskaitos J. Rimšaitė atsa
Tel. 332-4111.
kė Į pateiktus klausimus.
Pr. Alšėnas
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Lietuviu literatūra svetur
Kritiškos pastabos apie septynių autorių darbą, vertinantį išeivijos literatūrą
ra srovinį kovingumą, alkūnė
mis stūmimą iš gyvenimo ne ju
srovės kūrėjų. Neneigiame, kad
kiekviena srovė įsigali gyveni
me net dirbtiniu veržlumu, bet
sroviškuma ir turime vertinti
kaip srOviškumą, kaio savo lai
ko ir aplinkybių reiškinį. O V.
Kulbokui to bešališko vertinimo
trūksta.
Gerai, kad “skerspjūvyje” ne
pamiršti ir jaunesnieji kritikai:
R. Šilbajoris, K. keblys, V.
Skrupskelytė, V. Kavolis, A.
Mackus. Bet ir čia autorius eina
analitiniu keliu, nepajėgdamas
susintetinti kritikos principų.
Galime bent tiek pasiguosti, kad
V. Kulbokas baigia savo apžval
gą ne pesimistiškai: “... mūsų
tremties meto kritika savo užda
vinį bus atlikusi” (509 p.). Bet
ar savo uždavinį atliko V. Kul
bokas. labai abejojame. Chaotiš
kai ištęstas rašinys nedavė nei
objektyvaus mūsų kritikos vaiz
do. nei teisingai išryškino krite
rijus ir linkmes.

VISUMOS ŽVILGIS
Tai užbaigos žodis, tai vaini
kas baigtai knygai. Tai verti
kalinė linija, nubrėžta vieno au
toriaus vreta kelių autorių hori
zontalinės. Atrodo, tokia linija
būtu tikusi nubrėžti pačiam re
daktoriui. Bet ia nubrėžė Juozas
Girnius. V. Kulbokas mini J.
Girnių tarp žymių literatūros
kritikų. K. Keblys net romano
kriterijus susiformulavo J. Gir
nius straipsniu įtakoje. Ažemės”
antologijoje J. Girnius plačiai
aiškino, kas yra karta ir kas turi

PR. NAUJOKAITIS
teisę kūryboje kalbėti savo kar
tos vardu. Taigi J. Girnius laiky
tinas žemininkų-lankininkų ide
ologu. Tai visai natūralu, kad
ir šioje knygoje, kurią reikia lai
kyti “antraisiais lankais”, pri
reikė J. Girniaus,, kad filoso
fiškai išaiškintų, kas yra trem
tis, kas išeivija, kas egzodas,
kad išaiškintų, kurie veikalai,
rašytojams pasilikus okupuotoje
Lietuvoje, nebūtų buvę galima
sukurti.
Plačiai aiškinama kūrybos są
lygos Lietuvoje prieš vad. atly
di ir po atlydžio. Daugelis daly
kų jau seniai mūsų visuomenei
buvo žinoma, taigi — ne nauja.
O čia jie kartojami po kelis sy
kius, aiškinami. Tai balastinė
straipsnio dalis, kurią sukondensavus, būtų sutaupyta vietos
kad ir jaunimo bei vaikų litera
tūros apžvalgai. O niekas nesa
kys. kad tokios apžvalgos nerei
kėjo. Tiesa, J. Girnius lyg papildinėja knygos spragas, pralei
dimus, nukrypimus (lyg pava
duodamas redaktorių). Gerai,
kad jau patys redaktoriai pastebėio, jog knyga neapima visos
mūsų minimo laikotarpio litera
tūros. Svarbiausia, kad J. Gir
nius išryškino, jog mūsų litera
tūros kūryba eina dviem kryp
tim: laisvajame pasaulyje ir pa
vergtoje Lietuvoje. Dviem labai
skirtingom kryptim. Egzodo li
teratūra nėra tik išeiviu kūry
bos mėginimai įprastine prosme. nes mūsų apie 70% nepri-'
klansomos Lietuvos rašytojų
masinis pasitraukimas yra eg-

zodas pilna to žodžio prasme.
Toks pasitraukimas Įpareigojo
kurti. Rašytojai savo pareigą iš
tesėjo, savo pasitraukimą iš Tė
vynės Įprasmino.
Bet suabejojame J. Girniaus
teigimu, kad egzodo literatūra
(suprantama, žemininkų - lanki
ninkų kryptis) daranti juntamos
Įtakos okupuotoje Lietuvoje iš
augusiai jaunajai poetų kartai.
Žinodami, kaip sunkus išeivijos
knygos kelias į Lietuvą, abejo
jame, ar visa mūsų kūryba ten,
net ir rašytojams,* yra prieina
ma.
Dar pastabėlė dėl to “žvil
gio”. Turime gyvosios kalbos
žodį “žvilgsnis, nuo žodžio žvelg
ti, kaip žingsnis nuo žodžio ženg
ti (ne žingis). O žvilgis būtų nuo
žodžio žvilgėti (to kailio kas per
žvilgis). Rodos, ir filosofams gy
vosios kalbos dėsniai turėtų bū
ti privalomi, kad nebūtų nukal
ta nereikalingų naujadarų, kai
turime gyvų ir gražių žodžių ...
Beje, visas tas knygos vainikas
užima net 94 puslapius.
BIBLIOGRAFIJA
Mažiausiai kontroversinė kny
gos dalis yra Bibliografija, su
daryta tos srities specialisto
Česlovo Grincevičiaus. Ji užima
64 psl., suskirstyta pagal knygų
rūšis ir atrodo beveik pilna. Ma
no supratimu, reikėjo įtraukti
knygų sąrašan ir literatūros is
torijas (net ir vadovėlinio pobū
džio),
džioj, nes kur jos kitur pntaps,
pritaps,
jei ne prie literatūros? Gal reikėjo neapsiriboti vien tik grynai literatūriniais periodiniais

leidiniais, o Įtraukti ir tuos kul
tūros žurnalus, kurie turėjo ir
turi pastovius literatūros sky
rius. Dabar jie palikti nuošaliai.
Būtų buvę tikrai puiku, kad
knygoje būtų buvę surinkta li
teratūrinių straipsnių bibliogra
fija periodikoje. Bet supranta
ma, tai labai didelės apimties
darbas. Atrodo, kad be reikalo
įtrauktos sąrašan tokios knygos,
kaip Algio Budrio anglų kalba
rašyti fantastiniai romanai. Ge
rai, kad bent Bibliografijoje at
skiru skyriumi atžymėta jauni
mo literatūra.
❖ * ❖
Užversdami paskutinį knygos
puslapį, galime vėl pakartoti
antraštės klausimą: ar redakto
riaus pažadai ištesėti? Tik iš da
lies, kalbant apie atskirus auto
rius. O knygos visuma laikytina
tik kaip medžiaga literatūros is
torikui. Ypač kyla nemalonus
nusivylimo jausmas, kad net ir
tokius reikšmingus darbus dir
bant nesugebama atsisakyti gru
pinio požiūrio, kad neparenkama žmonių, pilnai sugebančių
pasiimtą uždavinį įvykdyti. Ne
gi nebuvo kas pakeičia k. Keb
li ir V. Kulboką? Tai labai svar
bios sritys — ir taip sujauktos.
Viena rašytoja nusivylus pasa
kė: tai apiplėšimas dienos me
tu, ir dar legaliu būdu... Pro
kreivą veidrodį matome mūsų
tomano veidą, ant savo asmeniš
ko kurpalio matome ištemptą
literatūros kritika... Laukėme
objektyvios literatūros istorijos,
ar bent išsamios nesrovinės ap
žvalgos. o čia sulaukėme kon
troversinių “literatūros” lankų
didelės knygos formoje ... Ruo
šiama knyga uždėjo redakto
riams ir leidėjams atsakomybės
pareiga. Bet ar buvo pakanka
mai j tai atsižvelgta? Deja, ne.
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DAIL. ADOMAS GALDIKAS gruo
džio 7 d. mirė Niujorke. Velionis bu
vo gimęs 1893 m. Giršinų kaime, Mo
sėdžio vlsč., Kretingos apskr. Dailės
mokslus baigė Petrapilio Stiglitz me
no mokykloje, pasirinkęs grafiko
specialybę. Grafikos ir tapybos stu
dijas gilino Vokietijoje, Italijoje,
Švedijoje ir Prancūzijoje. Pasauli
nėje dailės parodoje Paryžiuje 1937
m. laimėjo didįjį prizą “Grand Prix*’
už triptiką “Lietuva” ir aukso meda
lį už dekoracijas V. Krėvės dramai
“Šarūnas”. Vadovavo Kauno Meno
Mokyklos grafikos studijai, profeso
riavo Kauno Taikomosios Dailės Ins
titute, Freiburgo meno mokykloje
Ecole des Arts et Metiers. Pokario
metais dalyvavo grupinėse parodose
Paryžiuje, Niujorke, Amsterdame,
Baden-Badene, Tuebingene, Kissingene, Frankfurte, Klevelande ir Čika
goje. Individualios A. Galdiko dar
bų parodos buvo surengtos John
Meyer galerijoje ir Waterbury meno
muzėjuje.
MOKSLO IR KŪRYBOS SIMPO
ZIUME Čikagoje po ilgesnių disku
sijų buvo nutarta steigti Pasaulio
Lietuvių Mokslo Draugiją, kuri rū
pinsis ryšiais tarp lietuvių moksli
ninkų ir kūrėjų, laisvos Lietuvos re
prezentacija, naujų lietuvių moksli
ninkų ugdymu, vertingais leidiniais.
Parengiamuosius darbus atlikti pa
vesta iniciatorių komisijai.
DAIL. A. KRIVICKAS, Vasario 16
gimnazijos mokytojas, dalyvauja lap
kričio 22 d. Worms mieste, Merino
galerijoje, atidarytoje grupinėje
prancūzų, ispanų, italų ir vokiečių
dailininkų parodoje. Jo kūrybai at
stovauja kolažas “Mergaitė”.
KOMPOZ. JERONIMO KAČINS
KO vadovaujamas šv. Petro lietuvių
parapijos choras surengė koncertą
Bostono Lietuvių Piliečių Draugijos
salėje. Programoje buvo chorinės iš
traukos iš J. Gaidelio “Danos”, S.
Šimkaus “Pagirėnų”, J. Kačinsko dai
na “Beržas”, su sol. Benediktu Povilavičium atlikta B. Budriūno kanta
ta “Lietuvos šviesos keliu”. Koncerte
taipgi dalyvavo žymiausias išeivių
lietuvių tenoras Stasys Baras, padai
navęs J. Gaidelio operos “Dana”
Stanaičio ariją, pasaulinių kompozi
torių dainų ir operų arijų.

ALYTIŠKIU DAILININKŲ darbų
paroda Alytaus gimnazijos penkias
dešimtmečio proga įvyko Čikagos
Jaunimo Centro Čiurlionio galerijo
je. Didžiausia staigmena buvo šio
je parodoje išstatyti Paryžiuje gy
venančio dailininko Vytauto Kasiu
lio paveikslai. Kiti parodos dalyviai
— Nijolė Židonytė, Vanda Balukienė, Jurgis Daugvila, Antanas Petrikonis, Viktoras Petrikonis, Jurgis,
Juodis. Andrius Balukas ir A. Vesčiūnas.
BENEFIT OPERA Los Angeles
gruodžio 26-28 d.d. stato Humper
dinck operą “Jonukas ir Gretutė”
anglų kalba. Raganos vaidmenį atliks
lietuvaitė solistė Florence Korsak.
Operos spektakliai bus 2 v. p.p. ir 7
v.v. Hollywood American Legion au
ditorijoje, 2035 No. Highland Ave..
Los Angeles.
SOL. DALIOS KUČĖNIENĖS kon
certą savo sidabrinės sukakties pro
ga surengė BALFo Klevelando sky
rius naujosios lietuvių parapijos sa
lėje. Viešnia iš Čikagos programon
buvo įtraukusi J. Stankūno, C. SaintSeans, VI. Jakubėno, K. Eckert, W.
A. Mozart, I. Rodrigo, V. di Chiara,
L. Delibes, G. Verdi kompozicijas.
Solistei akompanavo kompoz. D. La
pinskas. Koncertą papildė Klevelan
do muzikos mokyklos studentas pia
nistas Vytautas Puškorius F. Mendelssohno “Daina be žodžių” ir Mo
carto sonata.
DR. VINCO KUDIRKOS mirties
septyniasdešimtąsias metines lapkri
čio 16 d. Buenos Aires specialia aka
demija atžymėjo Susivienijimo Lie
tuvių Argentinoje centro valdyba.
Dr. V. Kudirko vardo SLA rūmų sa
lėje susirinkusiems dalyviams buvo
įteiktas leidinėlis su velionies nuo
trauka, atitinkamu prierašu ir jo
sukurto Tautos himno tekstu. SLA
garbės narys Andrius Jakubauskas
atidengė salės sienoje įmūrytą bron
zinę lentą su įrašu: “La S. S. M.
Lituanos Unidos en la Argentina.
Dr. Vincas Kudirka, en ei 70° Aniversario de su fallecimiento, 1899—
1969” (“Susivienijimas Lietuvių Ar
gentinoje, dr. Vinco Kudirkos 70-tosios mirties metinės, 1899—1969”).
Paskaitas apie dr. V. Kudirkos gy
venimą ir tautinę veiklą skaitė “Ar
gentinos Lietuvių Balso” red. K. Nor
kus ir “Laiko” atstovė O. Karelienė.
žodį tarė SLA pirm. J. L. Stankevi
čius, Argentinos lietuvių organiza
cijų ir spaudos tarybos pirm. A. Mi
di ūdas. Programai vadovavo Irena
Simanauskienė. įspūdingai nuskam
bėjo jos ir visų minėjimo dalyvių
kartu perskaityti Tautos himno žo
džiai.
SOL. STASIO BARO, čikagiečio
tenoro, gastrolės Australijoje numa
tomos sekančių metų pradžioje: va
sario 28 d. — Adelaidėje, kovo 1 d.
— Melburne, kovo 6 d. — Sidnėjuje
ir kovo 7 d. Kanberoje. Svečiui iš
JAV talkins Australijos lietuvių sol.
G. Vasiliauskienė, sopranas.
LB JAUNIMO TEATRAS Čikago
je naujam sezonui pasirinko A.
Landsbergio dramą “Penki stul
pai turgaus aikštėje”. Dramos prem
jera numatoma 1970 m. sausio 17 d.
Čikagos Jaunimo Centro auditorijoje.

OKUPUOTOJ LIETUVOJ

VILNIAUS KRAŠTOTYRININKU
RAMUVA aktorių namų salėj suren
gė darbo dainų vakarą. Iš įvairių
Lietuvos sričių parinktas daugiabal
ses, vienbalses dainas ir sutartines
dainavo ramuvietės A. Jakulienė, V.
Janulevičiūtė ir M. Razmukaitė. Pro
gramą paįvairino St. Skrodenio etno
grafiniai komentarai.
FIZIKOS IR MATEMATIKOS ins
tituto vadovas prof. V. Statulevičius,
tikimybių teorijos specialistas, su so
vietų mokslininkais išvyko į Singa
pūrą, Australiją ir N. Zelandiją. Kanbėros universiteto prof. Morano se
minare jis padarys pranešimą apie
tikimybių teorijos ir matematinės
statistikos problemas. Prof. V. Statulevičiaus pranešimai yra numatyti ir
kituose Australijos bei N. Zelandijos
universitetuose. 1970 m. pradžioje su
savo darbais jis supažindins JAV
Stanfordo ir V. Vokietijos Dortmundo universitetus.
TARPTAUTINIAME VAIKŲ PIE
ŠINIŲ konkurse Jugoslavijoje aukso
medalį laimėjo Klaipėdos V viduri
nės mokyklos moksleivis Algimantas
Išnarauskas už akvarelę “Ant konve
jerio”. Konkursui buvo pateikti 1382
piešiniai iš 39 kraštų.
R. KRIVICKAS, fizikos - matema
tikos mokslų kandidatas, einąs ra- 1
diotechnikos katedros docento par
eigas Kauno politechnikos institute,
išvyko Japonijon atlikti eksperimen
tinių darbų senas radiotechnikos tra
dicijas turinčiuose Tokijo ir Kazanawa universitetuose.
JONO AVYŽIAUS romaną “Kai
mas kryžkelėje”, rusų kalbon išvers
tą V. Čepaičio, 100.000 egz. tiražu
išleido “Izvestija” Maskvoje. “Kai
mą kryžkelėje” 30.000 egz. tiražu iš
leido ir estų leidykla “Eesti raamat”,
įtraukus “XX amžiaus romano” seri
jom Knygą vertė lietuvių literatūros
bičiuliai A. Elerman ir M. Lodus.
VILNIAUS OPEROS IR BALETO
teatre baletmeisteris V. Grivickas at
naujino 1957 m. premjeros susilau
kusį J. Indros baletą “Audronė”. Šį
kartą buvo atsisakyta kaikurių buitinių-etnografinių scenovaizdižų, pa
grindinį dėmesį skiriant choreogra
fijai. “Audronė” sutrumpėjo, bet at
sirado daugiau ervės šokėjams bei jų
meistriškumui. Pagrindinius vaidme
nis sukūrė jaunieji baleto teatro so
listai: Audronės — S. Masaniovaitė,
N. Kairienė ir S. Vabalevičiūtė, Ug
niaus — R. Minderis, A. Beliukevičius ir V. Kudžma, Kunoto — V.
Brazdylis. Scenovaizdžiai — dail. J.
Jankaus, dirig. — Ch. Potašinskas.
VACLOVAS BLĖDIS, Panevėžio
dramos teatro režisorius, šiemet su
kūrė keturis vaidmenis filmuose: Šlu
bį — rež. V. žalakevičiaus filme
“Ave vita”, Pižamą — rež. A. Žebriūno “Gražuolėje”, anglų kareivį —
rež. S. Bondarčiuko sovietų ir ita
lų kino studijų filme “Waterloo”, vo
kietį — Maskvos televizijos filme
“Buvo gegužės mėnuo ...”
VILNIAUS UNIVERSITETE šiais
mokslo metais lietuvių kalbą studi
juoja du užsieniečiai — garsaus nor
vegų kalbininko Ch. Stang moki
nys Helge Rinholm ir londonietis Ru
fus Praisas (Price?). Lietuvių kal
bos juos moko dėstytoja V. Eidukaitienė, o po N. Metų mokys fonetikas
A. Pupkis. Universiteto filologijos
fakulteto dekanas prof. dr. J. Kaz
lauskas yra gavęs kvietimą skaity
ti paskaitas JAV Pensilvanijos uni
versitete, lietuvių kalbos katedros ve
dėjas prof. dr. V. Mažiulis — Sorbonos universitete Paryžiuje.
KAUNE SURENGTOJ mokslinėj
metodinėj konferencijoj “Technikos
mokslai Lietuvoje” išklausyta 16 pra
nešimų: Mokslų Akademijos nario
korespondento A. Nemuros — “Ki
bernetikos pasiekimai ir jų panau
dojimas praktikoje”, fizikos-matema
tikos mokslų dr. V. Vanago — “Nau
jausieji pasiekimai branduolio ir ele
mentarių dalelių fizikoje”, techni
kos mokslų kandidato V. Dauknio —
“Energetika ir jos ateitis”, akademi
ko J. Kubiliaus — “Matematikos pa
siekimai ir jų panaudojimas”, akade
miko J. Požėlos — “Karštieji elekt
ronai, plazma puslaidininkiuose, jų
taikymas radioelektronikoje” ir kt.
* PROF. DR. BRONIUS DUNDULIS,
Lietuvos viduramžių istorijos spe
cialistas, atžymėjo amžiaus šešiasde
šimtmetį Vilniaus universitete. Su
kaktuvininkas istorijos studijas 193440 m. yra gilinęs Sorbonos univer
sitete, Paryžiuje išleidęs monografi
ją “Napoleonas ir Lietuva 1812 m.”
Vilniaus universitete ir Vilniaus pe
dagoginiame institute dirba nuo
1941 m., dėstydamas vidurinių am
žių istoriją busimiesiems istorikams
ir Prancūzijos istoriją prancūzų kal
bos specialistams. Moksliniams dar
bams prof. dr. B. Dundulis pasiren
ka Lietuvos istorijos temas. Tai liu
dija jo istorijos mokslų kandidato
disertacija “Diplomatinė ir ginkluo
ta Lietuvos kova prieš Teutonų or
diną ir jos sąjungą su husitais 1410
-22 m.”, monografija “Lietuvių kova
dėl Žemaitijos ir užnemunės XV am
žiuje”, istorijos mokslų doktorato
disertacija “Lietuvos kova dėl vals
tybinio sanvarankiškumo XV amžiu
je” ir šiuo metu leidyklai jau įteikta
monografija apie Lietuvos užsienio
politiką XVI amžiuje. Prof. dr. B.
Dundulis yra studentų labai gerbia
mas ir vertinamas pedagogas, nes
savo mokinius jis skatina mąstyti ir
savarankiškai studijuoti.
V. Kst

SPORTAS

MANN MARTEL
REALTOR

2320 Bloor St. W.
JANE — BLOOR, $10.000 įmokėti,
atskiras mūrinis 7 kambarių namas
su garažu ir privačiu įvažiavimu,
vandeniu-alyva šildomas, arti pože
minio traukinio ir krautuvių.

Tel RO 2-8255
nios virtuvės, 2 prausyklos. Tuojau
galima užimti. Arti krautuvių ir su
sisiekimo.

BLOOR — GLENDENAN, $8.000
įmokėti, 8 kambariai per du augštus, atskiras mūrinis namas su ga
ražu ir privačiu įvažiavimu, 2 mo
dernios virtuvės, naujas remontas,
tuojau galima užimti.

SWANSEA, $30.900 prašoma kaina;
vienaaugštis (bugalow), su priva
čiu įvažiavimu, 6 gražūs kambariai,
moderni virtuvė ir prausykla.
HIGH PARK, $10.000 įmokėti, ats
kiras namas su privačiu įvažiavimu JANE — ST. CLAIR, $4.000 įmokė
ir garažais, 11 didelių kambarių, 3 ti; 5 kambarių vienaaugštis (bunga
virtuvės, 3 prausyklos. Patogus iš
low), dar 2 kambariai rūsyje. Pra
nuomojimui. Viena atvira skola.
ROYAL YORK, 10 didelių kamba šoma kaina $23.900. Viena skola.
rių dvibutis (duplex), 2 garažai, pri NEW TORONTO, 8 butai po 1 ir 2
vatus įvažiavimas, modernios virtu miegamuosius. Pilnai išnuomotas,
vės, kilimai. Poilsio kambarys rūsy vandeniu-alyva šildomas. Viena sko
je. Arti krautuvių ir susisiekimo. la iš 8%%. Arti susisiekimo ir krau
Gera nuoma.
tuvių.
BLOOR — GLENLAKE, $5.900 įmo
Skubiai reikalingi namai
kėti, 6 kambarių atskiras mūrinis
pardavimui
namas su vieta 2 garažam, 2 moder-

B. SAKALAS
Namų telef. 766-8479

Darbo telef. RO. 2-8255

P.S. Jeigu kartais nerastumėte šiame skelbime sau tinkamo namo
ar biznio, tuojau skambinkite mums pasiteiraudami ką mes turime
naujo, nes mes gauname kas dieną naujų nuosavybių.

n
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PRISIKĖLIMO PARAPIJOS

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

KASOS VALANDOS:

Pirm. 10-1.30 ir 4.30-7
uitr. 10-1.30
Tree, uždaryta
Ketv. 10-1.30 ir 4.30-7
Penkt. 10-1.30 ir 4.30-8

MOKA:
už term, indėlius 3 metams—....... 8%
už term, indėlius 2 metams
--7% %
už term, indėlius 1 metams-------- 6% %
už depozitus-čekių s-tas__________ 5% %
už šėrus numatoma ---- --- —....... 6%

IMA:
Sešt. 9-12
už asmenines paskolas---------------- 9%
už nekiln. turto paskolas_________ 8% %
>ekm. 9.30-1
Nemokamas visų narių gyvybės draudimas pagal santaupų dydį iki
$2000 ir asmeninių paskolų — iki $5000. Pilna čekių sistema padeda
atlikti finansines operacijas. Parduodame American Express kelionių
čekius ir pinigines perlaidas.
MŪSŲ TIKSLAS — NE PELNAS, BET SĄŽININGAS PATARNAVI
MAS LIETUVIAMS.
_______

Džiaugsmingų

SPORTAS LIETUVOJE

Šių metų Lietuvos rugby pirmeny
bėse I v. laimėjo Vilniaus Geležinis
Vilkas. Dalyvavo 6 Vilniaus ir Kau
no komandos. Lietuviai šioje sporto
šakoje yra gerai pasirodę tarptauti
nėse varžybose.
Sov. Sąjungos vyrų krepšinio pir
menybėse Kauno’ Žalgiris antrose
rungtynėse nugalėjo Tbilisio Burevestniką 80:73, trečiose — pralaimė
jo daugkartiniam meisteriui CASK
70:82. CASK yra Sov. Sąjungos rink
tinė be M. Paulausko.
Europos taurės varžybose Kauno
Žalgirio rankininkės pasiekė ketvirtbaigmę. Prieš tai jos dvejų rungtynių
bendra pasekme 23:18 nugalėjo Ju
goslavijos meisterį Lokomotyvą.
Kaunietės yra buvusios daugkartinės
Europos meisterės.

SPORTAS VISUR
Suomis Jorma Kinunen, pasaulio
jieties rekordirfinkas, yra kairiaran
kis, tačiau jietį meta dešine ranka.
Jo rekordas yra 92,70 m.
Amerikietis Bill Toomey pasiekė
naują pasaulio rekordą dešimtkovėje, surinkęs 8.417 taškų. Senasis re
kordas — 8.319, pasiektas V. Vo
kietijos lengvaatlečio Kurt Bendlin.
Toronto maratono bėgikas J. Dray
ton vėl laimėjo Fukuoka maratoną
Japonijoje — per 2 vai. 11:12,8 sek.
Tai trečias geriausias šių metų pa
saulio rezultatas.
Europos taurės futbolo varžybose
pasiekta
ketvirtbaigmė.
žaidžia:
Glasgow Celtic — italų Fiorentina,
Leeds United — belgų Standard
Liege, olandų Feijenoord — R. Vo
kietijos Vorwaerts, turkų Galatasaray — lenkų Legia. Celtic ir Fio
rentina yra favoritai.

VYČIO ŽINIOS
Kalėdų švenčių proga sveikiname
mūsų mieluosius rėmėjus ir klubo
narius, linkėdami sėkmingų naujų
metų. Taip pat sveikiname Toronto
Aušros, Londono, Hamiltono ir Montrealio sportininkus, linkėdami sėk
mės ir nuoširdaus bendradarbiavimo
ateinančiais metais. L.S.K. Vytis
A. Sergantis tarpušvenčių metu da
lyvaus “Junior International Orange
Bowl” golfo turnyre Miami, Flori
doj. Šiam turnyrui atrinkti geriausi
golfo žaidėjai, šio turnyro laimėto
jas dalyvaus dar svarbesniame tur
nyre. A. Sergaučiui, kaip pirmam lie
tuviui plačiau besireiškiančiam golfe,
linkime geriausios, sėkmės.
Berniukai (iki 12 m.) CYO lygos
pirmenybėse pralaimėjo Aušrai 2:21.
Kaimyniniame klube ir vėl žaidė per
augę žaidėjai.
Paskutinė treniruotė š. m. — gruo-

Kalėdų švenčių

džio 17 d. Pirmoji treniruotė 1970 m.
sausio 7 d.
Mūsų rėmėjams — J. Margiui ir
R. Stasiuliui nuoširdžiai dėkojame.
A. S.

AUŠROS ŽINIOS
Toronto krepšinio lygos rungtynė
se Aušros jaunių B mergaičių ko
manda nugalėjo St. Boniface 27:14.
Žaidė: A. šalvaitytė 2, S. Ranonytė
12, Z. Virkutė 9, M. Sadonytė 4 ir
L. Patašiūtė. — Mergaičių 12-14 m.
komanda laimėjo rungtynes su Our
Lady of Sorrow 17:9. Ypač gerai
žaidė B. Plučaitė, iškovojusi 10 taš
kų. Žaidė: I. Paškauskaitė 2, A. Plu
čaitė 4, D. Vaškevičiūtė 1, N. čižikaitė, P- Simutytė, I. Zinkevičiūtė, A.
Klibingaitė, L. Radžiūnaitė ir V. Vin
gelytė. Abiejų komandų treneris —
A. Suopis. — Vyr. mergaičių koman
da gruodžio 6 d. pralaimėjo prieš
Ontario Hydro 36:31. Žaidė: D. Klimaitė 12, R. Birštonaitė 9, A. Čepo
nytė 1, L. Kriščiūnaitė 3, R. Radžiū
naitė 2, G. Mačiojiytė 4, G. Urbo
naitė. Ta pati komanda nugalėjo St.
Gregorians 66:16. Dienos žvaigždė I.
Janeliūnaitė iškovojo 22 taškus, D.
Klimaitė 12, R. Radžiūnaitė 10, G.
Mačionytė 9, R. Birštonaitė 13. Se
kančios jų rungtynės — gruodžio 16
d. Centennial HS salėje prieš CSA.
Stalo teniso lygos rungtynėse pir
moji Aušros komanda sužaidė lygio
mis prieš stipriausią lygos komandą
ir įkopė į I vietą. Antroji komanda
pralaimėjo ir liko II v. Trečioji lai
mėjo 6:4 ir yra II v. Ketvirtoji ko
manda yra VI v.
Atvirose stalo teniso pirmenybėse
Hamiltone gruodžio 13 d. Almis Kuo
las laimėjo vyrų D II v.
Kalėdinių eglučių dar turime ir
kviečiame tautiečius nusipirkti Prisi
kėlimo parapijos kieme.
Roncesvalles Sport Goods krautu
vės savininkui Jonui Dambrauskui
už padarytą didelę nuolaidą perkant
krepšinio sviedinius nuoširdžiai dė
kojame.

Toronto kalėdinį tautybių fes
tivali gruodžio 19, penktadienį,
8 v.v., rengia “International Ins
titute of Metropolitan Toronto”
John Collingwood Reade audito
rijoj, 321 Davenport Rd. Pro
gramoje — Šv. Rašto ištraukų
skaitymas ir kalėdinės giesmės.
Skaitovų tarpe bus katalikų
vysk. T. B. Fui ton, latvių liute
ronų vysk. A. Lūsis ir kitų ti
kybų vyskupai bei pareigūnai.
Kalėdines giesmes atliks chorai:
armėnų, indėnų, graikų, ukrai
niečių, korėjiečių ir kt. Baltiečių sąraše nėra.
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MARIJAI ŠTUIK1ENEI mirus,

nepaprastai laimingų

sūnų VYTAUTĄ ir jo žmoną LIUDĄ bei kitus arti

naujų metų

muosius nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime—
Emilija ir Marijus Kielos

visiems savo klientams

Oak Lawn, III.

visiems lietuviams linki -

TORONTO MIESTAS

S JOKŪBAITIS

Viešas pranešimas atmatų išvežimo reikalu

Atmatos nebus išvežamos:
KALĖDŲ DIENĄ

ANTRĄJĄ KALĖDŲ DIENĄ

NAUJŲ METŲ DIENĄ

Jos bus išvežamos sekančią reguliarią surin

kimo dieną.

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

Real Estate
Kanados, Ontario ir Toronto Real Estate Boards narys.
1611 BLOOR ST. W.
TORONTO, ONT.
Telefonai:
LE. 6-2738, LE. 6-2664, vakarais — HU. 9-1543

758 DOVERCOURT RD., TORONTO 4. TEL LE 1-1161
BLOOR—RUNNYMEDE RD., $17.000 įmokėti, mūro, atskiras, 12 kam
barių, tikras dvibutis (dupleksas), 2 mūro garažai, privatus įvažiavi
mas. Kaina $38.000. Liks viena atvira skola 8.5% 5 metams.
NOTTAWASAGA UPE — 26 KELIAS, ant upės kranto, 10 akrų der
lingos žemės, mažas įmokėjimas, prieinama kaina.
BLOOR — ROYAL YORK, $8.000 įmokėti, mūro, atskiras, 5 kambarių
vienaaugštis (bungalow), užbaigtas rūsys. Prašo $28.000.
KIPLING — RATHBURN, $10,000 įmokėti, mūro, atskiras, vienaaugš
tis 'bungalow!, mod. virtuvė, užbaigtas rūsys, garažas, privatus įva
žiavimas. Prašo $32.900.
EGLINTON — KFELE, $12.000 įmokėtu mūro, atskiras. 3 butų apt.,
2 butai po 5 kambarius ir vienas 3 kambarių. Prašo $48,000.
Geri pirkiniai Skabiai teiraukitės.

J.

19 St. John Rd., Toronto, Ont.

Dėmesio!
Gautas pranešimas, kad Kanadai skirta automobilių
kvota bus nutraukta 1970 m. sausio 1 dieną. Todėl,
kas norėtų užsakyti automobilį savo giminėms Lietu
voje, prašome paskubėti ir užsakyti nevėliau š. m.
gruodžio 29 d.

BALTIC

EXPORTING
A. ir S. Kalūza
Telefonas LE 1-3098

CO.

LE 1-1161, namų 783-2105

Už sėkmingą talką Kariuome
nės šventės minėjime gili padė
ka priklauso visiems kuo nors
prisidėjusiems prie programos
ir gausiems minėjimo daly
viams. Išskirtinė padėka gen.
kon. J. žmuidzinui už tartą žo
di, teisininkui A. Budreckui už
paskaitą, Šaulių Sąjungos cent
ro pirm. V. Išganaičiui už žodi
ir dalyvavimą, Prisikėlimo jung
tiniam chorui bei jo dirigentui
muz. K. B. Jurkšui už meninę
vertingą programą. Minėjimas
buvo surengtas kūrėjų-savanorių ir Toronto VI. Pūtvio šau
lių kuopos, globojant KLB To
ronto apyl. valdybai.
Apyl. valdyba

Dievas, o žmogus nebūtų išdidus
individas, vienintelis iš kūrinių,
galįs pakreipti galvą iš kairės į
dešinę kaip atsisakymo ženklą.
Visas krikščioniškasis gyveni
mas glūdi tame sutikime, kartą
duotame ir niekad neatšaukta
me. Meilė nedaro prievartos as
menims — ji kviečia, skatina.
O tai ir yra pagrindinis malonės
vaidmuo.
Malonė visdėlto yra daugiau
nei kvietimas bei skatinimas.
Tuo atžvilgiu ji skiriasi nuo
žmogiškosios meilės — veikia
mūsų viduje.

Fleet Electric Co. Ltd.
ELEKTROS RANGOVAS
Atlieku visus elektros
įrengimo darbus Toronte
923-7194.
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NUOŠIRDŽIAUSI LINKĖJIMAI

LIETUVIAMS KLIENTAMS

ŠV. KALĖDŲ

NAUJŲ METŲ PROGA

Lietuviai atstovai:

B. RUKSA, P. Kerberis,
J. Rasa, J. Grybas
527 Bloor St. W. — Toronto — 2232 Bloor St. W.

R. CHOLCAN CO. LTD.

Taupyk ir skolinkis
PIRMUTINIAME IR DIDŽIAU- n A n A AA A
SIAME TORONTO LIETUVIŲ KAfvA/VlM
KREDITO KOOPERATYVE
IMA
MOKA

8% už asm. paskolas
5’/i % už depozitus
6% už šėrus (numatoma)
8% už mortgičius
7% už T m. term. dep.
734% už 2 m. term. dep.
Kapitalas virš trijų su puse milijonų dolerių
ASM PASKOLAS duodame iki $5.000 ir MORTGIČIUS
pagal valdžios nustatytą normą — 66% įkainoto turto.
vioŲ NARIŲ GYVYBE apdrausta santaupų dydyje, bet
nedaugiau $2.000 Asmeninės paskolos mirties atveju ap
draustos iki $5.000.
KASOS VALANDOS: kasdien nuo 10 vai. iki 3 vai. p. p., išskyrus
sekmadienius. Pirmadienį ir penktadienį vakarais nuo 4 vai. 30 min.
iki 8 vai. 30 min. šeštadieniais nuo 9 vaL iki 1 vaL p. p. (liepos ir
rugpjūčio mėn. šeštadieniais uždaryta).

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

A. J. MORKIS
REAL ESTATE & MORTGAGE BROKER
1082 BLOOR STREET WEST
Telefonai: LE. 4-8459 ir LE. 4-8450

Namų telefonas BE. 3-5996
VISUS BUVUSIUS,
ESAMUS IR BŪSIMUS

MŪSŲ KLIENTUS BEI
VISUS BIČIULIUS
SVEIKINAME
ŠVENTŲ KALĖDŲ
IR NAUJŲ METŲ PROGA
V. Morkis, A. Bliudžius, AL (Mieldažukė) Wistoski

Sav. A. Čeponis

PUIKIAUSIŲ MĖSOS GAMINIŲ IR SKANĖSTŲ
PIRKITE MODERNIOSE EUROPIETIŠKO STILIAUS

Parduodamas

KRAUTUVĖSE

ĮVAIRIAIS KIEKI ATS

nepasterizuotas
medus

F. SENKUS REAL ESTATE
1997 Dundas St. W. . Tel. 533-4314

Skambinti tel. 534-0563
30 Dewson St.
Toronto 4. Ont.
■

■

‘

VISIEMS

tip-top MEATS

KORTAIS AR INDUOSE.

KUDABA

Toronto Real Estate Boards narys.

PADĖKA

(Atkelta iš 1 psL)

NEMOKAMAS PRISTATYMAS.

(NAUJAS ADRESAS)

• Kanados rajono vadas v. s. L.
Eimantas iš Lietuvių Fondo gavo
$150 auką skautiškai veiklai paremti.
Skautai-tės už tai taria nuoširdų
ačiū.
• Londono Simano Daukanto vietininkija visiems lietuvių mokyklos
vaikams ir lietuviškai skaitantiems,
bet mokyklos nelankantiems, užpre
numeravo “Eglutę”. Sveikintinas pa
vyzdys visiems vienetams!
• Sekmadienį, gruodžio 21 d., 5
v.p.p., Prisikėlimo didžiojoj salėj —
“Šatrijos” tunto ruošiamos tradici
nės skautiškos Kūčios ir kartu Kalė
dų eglutė. I šią sueigą tunto vado
vybė kviečia visas “Rambyno” tunto
dr-ves, vadovus, draugovių komiteto
narius, Romuvos valdybą, tuntų ko
miteto narius, skautininkų ramovės
narius, akademikus-kes, sk. vyčius,
vyr. skautes.
• Viešpaties užgimimo šviesa tenušviečia veiklos kelius ir testiprina
idealizmą aukotis! Su šiais linkėji
mais sveikiname visus skautų-čių vie
netus laisvame pasaulyje, vadovusves, tėvelius, rėmėjus ir skautiško
clarbo bičiulius.
• “Šatrijos” tunto kanklininkės,
vad. Stp. Kairio, dalyvavo lietuvių
mokyklos Kalėdų eglutės programoje
sekmadienį, gruodžio 14 d., Prisikėli
mo salėje. Kanklininkių grupė ruo
šiasi Vasario 16 šventei, č. S.

gatvių priežiūros viršininkas

Kaimiški sūriai, įvairios dešros, silkės, bulvinės dešros
(savaitgaliais).
Šventėms priimame kumpių ir paukštienos užsaky
mus.

Extra Realty Ltd.

Skautų veikla

Aš atnešiau žemei...

(lietuviška maisto krautuvė)

Tel. 762-4781,

Jaunesniųjų mergaičių iškyla į
“Christmas Wonderland” Toronto
parodos aikštėje — sekmadienį, gruo
džio 21. Organizuoja jaun. mergai
čių (14 sk.) globėjos B. Čepaitienė
ir D. Černiauskaitė. Vykti gali visos
ateitininkės iki 8 skyriaus. Susirink
ti punktualiai sekmadienį 12 v. atei
tininkų kambaryje. Važiuos Dufferin
autobusu. Užkandžius valgys parodos
aikštėje. Numatoma sugrįžti apie
3.304.00 v. į ateitininkų kambarį.
Kiekviena tepasiima po 25 et. už įėji
mą.
Ideologiniai kursai vyr. mokslei
viams Dainavoje prasideda gruodžio
26 d. Tema: “Ateitininkiškoji dina
mika — veikimas”. Iš Toronto gali
vykti tik 20 moksleivių. Kaina —
$27. Kurie dar norėtų važiuoti, pra
šomi šią savaitę paskambinti Romui
PuteriuL Užsiregistravusieji prašomi
susirinkti ateitininkų kambaryje šį
sekmadienį tuoj po 10 v. Mišių už
pildyti registracijos blankų ir įmo
kėti po $7. Kelionės išlaidas padengs
tėvų komitetas. Kursai baigsis sausio
1 d.
Vyresniųjų moksleivių abi grupės
turėjo savo susirinkimus. Vadovavo
Alg. Puteris ir Eug. Girdauskas. Abu
susirinkimai buvo originalūs ir įdo
mūs.
Studentai ateitininkai suorganiza
vo bendras Mišias kartu su savo tė
vais. Mišios buvo sekmadienį, 6 v. v.,
L. V. Namuose. Jas laikė kun. A. Prakapas.
“Ateities” prenumeratą prašome
sumokėti A. Bumbuliui arba R. Girdauskaitei.
Studentai ateitininkai nuoširdžiai
dėkoja tėvų komitetui už $100 auką.

H. F. ATYEO, P. Eng.

ERNAS SUPERMARKET
i

Ateitininkų Žinios

mi Bloor St. West (High Park).

Tel. 767-4982

Prieš Keele požeminio stotį.
Yorkdale Shopping Centre 787-1733

BALIO MASKELIŪNO
DRAUDOS {STAIGA
Namų tel. 277-0814

Tel. 251-4864

VISŲ ROŠIŲ DRAUDA — LUA NARYS
Ilgametė patirtis — įvairių d ra ūdos b-vių atstovybė

ALFA RADIO & TV
PARDUODAM IR 1AISOM TV IR RADIJO APARATUS • STATOM
IR TAISOM ANTENAS • DIDELIS PASIRINKIMAS LIETUVIŠKŲ
PLOKŠTELIŲ.
NAUJAS SKYRIUS:
672 Lansdowne Ave..
295 Roncesvalles Avė.,
TeL 531-6165
Tel. 536-1373
Atidaryta: Kasdien 9—6 vat
Dirbtuvė
Ket ir penkt. 9—9 vaL

{VAIRŪS siuntiniai ir dovanos į
Lietuvą, Latviją, Estiją, Ukrainą ir
S.S.S.R. PAPRASTU BEI ORO PAŠTU
BE MUITO DOVANOS:
Įvairios sudėties maisto siuntiniai,
Turime naujus iliustruotus kata
automobiliams motorai ir padan
gos, motociklai, dviračiai, skalbia logus, kuriuose yra smulkus apra
mosios mašinos, siuvamosios ma šymas ir paaiškinimai. Pažymėtos
šinos, televizijos priimtuvai, piani
nai, foto aparatai, radijo priimtu kainos yra galutinės.
vai. transistoriniai radijo aparatai,
Taip pat persiunčiame pinigus,
laikrodžiai, kilimai, baldai, šaldy
už kuriuos gavėjas gali nusipirkti
tuvai ir automobilis.
Maisto siuntinių svoris neribotas. įvairių prekių.
• Be to. siunčiame Jūsų sudarytus ir apdraustus įvairius siunti
nius iki 19% svarų gryno svorio.
• Turime pardavimui įvairių medžiagų ir kitų prekių.
• Gyveną ne Toronte, prašomi savo sudarytus siuntinius bei užsa
kymus siųsti mums paštu ar ekspresu. Apmokėsite gavę mūsų
pranešimą.
a Sąžiningai ir greitai patarnaujame.
• Jeigu turima neaiškumų, prašome klausti, telefonuori bei rašyti,
mielai paaiškinsime ir duosime patarimą.
• Mūsų įstaiga labai daug kam patarnavo ir pasiruošusi patar
nauti ateityje.
DARBU VALANDOS: pirmadieniais — penktadieniais nuo 9 vai. ryto
iki 7 vai. vakaro; šeštadieniais — nuo 9 vai. ryto iki 5 vai. p. p.

LIETUVIŲ IŠTAIGA
480 RONCESVALLES AVĖ. TORONTO 3, ONT
Telefonas LE 1-3098
Savininkai A. ir S. KALUZA

/^LIETUVIAI STALIAI
^'"'5
maloniai kviečia
j
aplankyti jų dirbtuvę ir susipažinti
su gaminių kokybe ir kainomis
2160 DUNDAS Street West • Tel. LE 2-2289 I

. A

ARO CUSTOM WOOD PRODUCTS CO.
Res. tel. LE 6-5363

K. Striaupis

Sav. 4. B. BERESNEVIČIUS
343 Roncesvolles Avė.,
Toronto 3
Tel. 531-1432
VYRIŠKŲ IR JAUNIMO
MODERNIŲ DRABUŽIŲ KRAUTUVĖ

S
|

UŽSAKYKITE TIK PER
DOMESTIC FUEL OIL CO. LTD.
NAMAMS ŠILDYTI ALYVĄ
C. (Chuck) ROE
Sales Manager

tel. Įstg. 255-3900 Atst. St. Prakapas
namų
741-9065 tel. 767-9088

Nemokamas krosnių išvalymas.
Greitas, sąžiningas patarnavimas dieną ir naktį.

Vienintelė lietuviška Toronte PARKDALE
GULF SERVICE CENTRE benzino stotis
1181 Queen St. W.
Tel. 535-9468
Benzinas, alyvos keitimas, tepimas, padangos,
baterijos ir Lt. Automobilių vilkikas (towing). Įį
Autovežimių taisymas, elektrinis (Alen Scop) įĮ Į ■
I
patikrinimas. Po darbo valandų skambinti
M
tel. RO 6-8503.
‘
Kiekvieno mėnesio pirmą savaitę (sausio
1—7) atidaryta visą parą — 24 valandas.

j

: Firchuk Textiles Ltd. Siuntiniai į Europą
i

Pogrindinė jstoigo: 670 Queen St. W., Toronto 3, Ont. Tel. EM 4-5036.
Homiltone si yrius:

293 Ottawa St. H., Hamilton, Ont.

Tel. 549-2005

rašęs kun. prof. St. Yla. Trumpa in
KALĖDINĖS PLOTKELĖS
formacija įdėta ir Lietuvių Enciklo
Belaukiant Sv. Kalėdų, kiekvienas
pedijoj (Plotkos).
rūpinasi savo artimuosius pasveikin
EVANGELIKŲ IR KALĖDŲ
ti įprastu būdu — siunčiant sveiki
nimo kortelę su linkėjimais, įdedant
ŠVENTĖJE
ir plotkelę, nulaužiant kampelį ir
Turėjau progą dalyvauti lietuvių
siunčiant artimiesiems, kad ir jie evangelikų liuteronų šeimos šven
lauždami plotkelę, pasidalintų ta duo tėje — suvažiavime Toronte lapkri
na, kaip pasidaliname krikščioniškai čio 28—29 dienomis. Susidariau gra
ir sielos skausmais bei džiaugs žų įspūdį. Buvo malonu matyti ir pa
mais. Besirūpinant plotkelėmis, iški siklausyti tokio gražaus lietuviško
lo klausimas, kaip jas gerbti? Ar jos jaunimo, kuris mus visus pralinks
yra pašventintos bažnyčioje^ ir tada mino savo humoristišku vaidinimu
reikia su jomis pagarbiai elgtis, ar “Molis” ir lietuviškomis dainomis.
jos yra tik graži simbolinė duona, Toronto ir Čikagos tautiečiams nuo
kuri yra ir krautuvėje kepalo pavi širdus lietuviškas ačiū! Esu labai dė
dale? Aiškinimas kiekvienoje para kinga ir gerb. kunigams A. Žilins
pijoje skirtingas.
Besiginčijantieji kui ir senjorui A. Trakiu! už pui
Red. pastaba. Kalėdų plotkelės, kias pamaldas. Taip pat labai žavė
vartojamos Kūčiose, yra kunigo pa jo mus malonių šeimininkių vaišin
laiminta duona, skirta ypač Kalėdų gumas. Nuoširdžiai dėkojame 'vi
išvakarių religinio pobūdžio vaka soms. Būtų buvę malonu ilgiau pa
rienei. Piotkeiės nėra konsekruotos, viešėti, bet turėjome grįžti į Lon
kaip Komunija Mišių metu, bet turi doną, nes lapkričio 30, sekmadienį,
simboliškai religinę reikšmę. Tai įvyko pas mus tautybių festivalis,
gražus krikščioniškas paprotys, žino vadovaujamas M. Chainausko. Kiek
mas ypač R. Europoje. Apie jį yra viena tautinė grupė pasirodė su cho-

Pasaulio įvykiai
SOVIETŲ SĄJUNGA IR VAKARŲ VOKIETIJA PRADĖJO DERYBAS,

kurių pagrindinis tikslas yra pasirašyti nepuolimo sutartį. Pradi
niuose pasitarimuose Maskvoje dalyvauja sovietų užsienio reikalų
min. A. Gromyko ir V. Vokietijos ambasadorius H. Allardt. Pa
grindą šioms deryboms sudarė Varšuvos Sąjungos kompartijų vadų
posėdis Maskvoje, priėmęs nutarimą leisti tiesiogines derybas sovietų satelitiniams kraštams su V. Vokietija. Vienintelę opoziciją
šiam nutarimui reiškė R. Vokietijos diktatorius W. Ulbrichtas, ku
ris nori, kad kancleris W. Brandt suteiktų diplomatinį pripažinimą
R. Vokietijai. Pastarasis vadovaujasi kompromisine vienos vokie
čių tautos ir dviejų valstybių formule. Atlanto Sąjungos kaikurių
kraštų susirūpinimą dėl Bonnos ir Maskvos suartėjimo apramino
pilnas prez. K. Niksono pritari- •--------- —------------------ :--------mas W. Brandto politikai, Bon- tą prez. R. Niksono spaudos kon
non pasiųstas valstybės sekreto ferenciją transliavo visos ame
riaus W. Rogers, Būdinga, kad rikiečių televizijos stotys. Atsa
pirmoji sovietų-vokiečių nepuo kydamas į žurnalistų klausimus,
limo sutartis buvo pasirašyta ly prez. R. Niksonas Song My žu
giai prieš 30 metų Stalino ir dynes pripažino vietinio pobū
Hitlerio iniciatyva.* Į ši doku džio nusikaltimu, kurio inicia
mentą šiandien daug kas žiūri toriai ir vykdytojai bus nubaus
kaip į pagrindinę II D. karo pa ti. Jis taipgi priminė, kad ameri
skatą. Baltijos kraštų ir Lenki kiečiai kariai P. Vietname gy
jos pasidalinimas Hitleriui už ventojų reikalams yra suaukoję
tikrino saugų užnugarį rytuose. dideles dolerių sumas, 'pastatę
Be baimės jis galėjo užimti Da daug bažnyčių, šventyklų budis
niją, Norvegiją ir smogti triuš tams ir mokyklų. Prez. R. Nik
kinanti smūgį • per Olandiją ir sonas džiaugėsi rimtomis nuotai
Belgiją Prancūzijai. Nepuolimo komis sovietų ir amerikiečių de
sutarties Hitleris laikėsi nepil rybose Helsinkyje, kur gali būti
nus dvejus metus, nes į jo pla pasirašyta atominius ginklus
nus buvo Įtrauktas Reicho plėti varžanti sutartis. Paryžiaus tai
mas rytų kryptimi. Kanclerio W. kos konferencijoje nematyti jo
Brandto dabartinė Vokietija ne kios pažangos, bet karą P. Vie
turi agresinių planų ir yra susi name prez. R. Niksonas tikisi už
rūpinusi tik savo saugumu. Pa baigti ir be Paryžiuje pasirašy
vojų jai sudaro sovietų galimas tos oficialios sutarties,, kai ame
proveržis į vakarus. Taigi, ši rikiečių karius pakeis gerai pa
kartą nepuolimo sutarties, jeigu ruošti ir apginkluoti vietnamie
ji bus pasirašyta, laikysis vo čiai. Gruodžio 15 d, jis paskelbė
kiečiai, bet kas gali garantuoti, papildomą 50.000 karių atitrau
kad jos nesulaužys Maskva?
kimą iš P. Vietnamo iki 1970 m.
balandžio> 15 d.
GENEROLAS BEPROTNAMYJE
ATNAUJINO POKALBIUS
Sovietų teisnfas Taškente ge
nerolą mjr. P. Grigorenko pri
įtampą tarp JAV
pažino nepilnapročiu. Tai yra ir Mažėjančią
kopiunistinės Kinijos Įtaigoja
senas kompartijos triukas, nau dviejų
Hong Konge gyvenančių
dojamas prieš daugelį už Krem amerikiečių
išleidimas. Jie buvo
liaus vadus protingesnių asme suimti vasario
mėn., kai jų jach
nų, reiškiančių opoziciją kom ta Įplaukė Į teritorinius
Kinijos
partijos diktatūrai. Gen. mjr. P. vandenis. Nemažiau svarbus
Grigorenko jau 1961 m. apkal
yra ir amerikiečių diplo
tino N. Chruščiovą asmenybės ženklas
matų
pokalbių atnaujinimas
kulto puoselėjimu, šiam kaltini su kiniečiais
Varšuvoje. Nors
mui, matyt, pritarė L. Brežnevas abu kraštai nėra
diplo
ir A. Kosyginas, pašalinę N. matinių ryšių, ikiužmezgę
m. pra
Chruščiovą. Nuskriaustųjų gy- džios ambasadoriai1968
turėjo
134
*nėjas gen. mjr. P. Grigorenko neoficialius pokalbius Ženevoje
1964 m. buvo laikomas kalėji ir Varšuvoje. Po dvejų metų ty
me 7 mėnesius, beprotnamyje
amerikiečių ambasadorius
-r 8. Paskutini kartą jis buvo los
J. Stcessel susitiko su kinie
suimtas praėjusi pavasari Taš W.
čių charge d’affaires L. Yangkente, kur buvo nuvykęs ginti Chen Kinijos ambasadoje. Abi
tėvynės šmeižimu kaltinamų to pusės nutarė neskelbti šio po
torių, reikalavusių teisės grįžti i kalbio temos. Būdingas yra po
jų tėviškę Kryme. Iš Taškento kalbių vietos pakeitimas. Seniau
jis buvo atgabentas į Maskvos amerikiečių ir kiniečių ambasa
kalėjimą ir be jokio teismo už doriai susitikdavo Lenkijai pri
darytas Serbski psichiatriniame klausančiuose Mysliewickio rū
institute. Panašaus likimo, atro muose, o dabar pirmajam pokal
do, susilauks ir kolchozo pirm. biui buvo pasirinkta Kinijos am
I. Jakimovičius, Drotestavęs basada. Antrasis pokalbis grei
prieš sovietų invaziją Cekoslo- čiausiai bus JAV ambasadoje.
vakijon. Jam byla rengiama Ry Tenka daryti išvadą, jog kinie
goje, bet jo sveikatą jau dabar čiai dėl Įtampos tarp Kinijos ir
tiria psichologai Maskvoje. Opo
Sąjungos nepasitiki Len
zicijos narių apšaukimas bepro Sovietų
Mysliewickio rūmuose len
čiais kompartiiai leidžia nu kija.
kų
žvalgyba,
be abejonės, yra įsi
traukti propagandiniu požiūriu rengusi slaptus
mikrofonus. Ma
nuostolingas bylas.
tyt, dabartiniai pokalbiai yra to
PREZIDENTO KONFERENCIJA
kio pobūdžio, kad juos tenka
Baltuosiuse Rūmuose sureng slėpti nuo sovietų.

čia gausite tekstilės gaminius pigiausiomis kainomis;
didelis pasirinkimas skarelių, megztinių ir kitų dalykų,
tVKOPt

kuriuos gavę giminės ir draugai Europoje tikrai džiaugsis.

P. T. SERVICE CENTRE

(Buvo - A. p. Garage)
5320 DUNDAS ST. W., ISLINGTON (priešais Canadian Tire)

Kviečiame visus klientus aplankyti mūsų naują garažą ir gazolino stotį.
Gazolinas, tepalai, padangos, baterijos ir visi automobilių remontai.
Darbas atliekamas kuo sąžiningiausiai Garantuotai naujos dalys, geras
patarnavimas, nuosavas vilkikas ir t. t.
Savininkai: Antanas Paškevičius ir Juozas Tamošiūnas,
oficialiai pripažinti mechanikai
Telefonas 239-6601.
DARBO VALANDOS — nuo 7 v.r. iki 8 v.v.

OILS LTD.
259 LAKE SHORE BLVD. EAST — TORONTO, ONT.
NEMOKAMAS METINIS KROSNIŲ IŠVALYMAS
Z4 vai. veikianti greita krosnių taisymo tarnyba
DABAR PATS LAIKAS PAKEISTI KURO ALYVOS BENDROVĘ
Biudžeto ir patarnavimo planai. Išsimokėjimas 5-riems metams ir ilgiau

Tel. 362-5777.

rais, sugiedodami tradicinių Kalėdų
giesmių, Lietuvių jaunimo ansamblis
“Baltija” pagiedojo “Skubinkit pie
menys” M. Petrausko. Dirigavo kle
bonas kun. B. Pacevičius. Sveiki
nu atliktą puikų darbą. — Tautybių
stalai buvo papuošti įvairiais skanu
mynais. Labai skoningai atrodė du
lietuviški stalai. Mano pažįstami
klausė mane, kodėl iš 25 tautų nė
viena grupė nepažymėjo, kokios ti
kybos moterų grupė paruošė stalus,
tiktai lietuviai? Be to, buvo parašyta
“Canadian Lithuanians”, o ne “Lith
uanian Canadians”, kaip kiti visi
rašė.
Lietuvė evangelike

KALBOS IR RECEPTAI
Skaičiau Pr. Alšėno straipsnį “TŽ”
“Daug kalbų, nėra recepto”. Norė
čiau priminti, kad toks receptas jau
nimui turi būt. Pirmiausia, klubai
privalėtų turėti jaunimo auklėjimo
nuostatus. Jie turėtų būti iškabinti
viešoje vietoje. Antra, lietuvė moti
na turėtų daugiau duoti jauniesiems
tautinės kultūros, ir tai neiškraipy
tos. Pvz. lietuvaitė turėtų jausti, kad
jai, savos tautos dukrai, nedera ap
sinuoginti. Kodėl pvz. japonės laiko
si savo tautos tradicijų? Net ir sve
tur gyvendamos, jos rėdosi kukliai,
nepataikauja ištvirkusiai aplinkai.
Mūsų ilgaplaukiai jaunuoliai pasisa
vino labai seną madą, turėtą primi
tyvių tautų. Kodėl? Dėlto, kad trūks
ta rimtos kritikos bei nurodymų, kas
gera ir kas bloga, šių dienų tikro
vėje pilna menkaverčių dalykų. Net
ir kultūra bei menas išsigimė, pasi
darė nesuprantami. Dėlto jaunimas
ir blaškosi. Jis mėgsta linksmumą,
bet kur jį rasti? Pirmiausia — savo
tautos dainose, žinoma, jas reikia
suprasti, žinoti apie ką dainuojama
ir mokėt dainuoti. Gana to dirbtinio
klykimo, kuriame negirdėti nė dai
nos žodžių. Kvieskime jaunimą dai
nuoti nuotaiką keliančias dainas,
kaip pvz. “Tau, sesute, puikios gė
lės, o man kardas prie šalies. Tau
akis plaus ašarėlė, man gaisrai ta
kus nušvies.” H. V.
SKALDOMAS JAUNIMAS?
Lyg ir nebereikėtų apie tai bera
šyti. Turiu galvoje “TŽ” vedamąjį
41 nr. Tas vedamasis buvo tikrai
vertas dėmesio ir gana aktualus, kai
šiuo metu tiek daug kalbama apie
jaunimą. Negalima būtų nesutikti
su vedamojo pagrindine mintimi,
kad buvimas dviejų pagrindinių jau
nimo organizacijų' — ateitininkų ir
skautų yra tikrai geras dalykas. Ke
letas skaitytojų laiškais komentavo
tą vedamąjį, bandydami Įtikinti, kad
nevertėtų jaunimo skaldyti į Įvairias
organizacijas, bet visiem reikėtų
jungtis vienon organizacijon — lietuviškon bendruomenėm Galbūt tai
tinka tik labai mažom kolonijom, kur
yra tik kelios ar keliolika šeimų.
Šiek tiek didesnėse kolonijose bu
vimas dviejų jaunimo organizacijų
— skautų ir ateitininkų yra tikra
palaima. Gal su ta mintimi nesu
tinka tie, kurie betkokią organiza
ciją yra pasistatę sau tikslu. Dažnai
pamirštama, kad organizacija yra
tik priemonė, bet ne tikslas. Prie
monė tikslui siekti. Kai žmogus no
ri kur nors nuvažiuoti, pasirenka su
sisiekimo priemonę. Važiuoja trau
kiniu. autobusu ar kitaip. Vienas tu
ri vienokios firmos automobilį, kitas
— kitokios — pagal pasirinkimą.
Vienokiu ar kitokiu būdu visi nu
važiuoja į norimą vietą. Būtų ne
normalu, jeigu visiem būtų įsakyta
važiuoti tik “Fordu”, arba tik trau
kiniu. Tas pats su organizacijom.
Yra laimė, kad galima priemones
bei kelią pasirinkti. Teisingai tame
vedamajame sakoma: “ . . . mūsų jau
nimas gali pasirinkti tą. kuri geriau
patinka, atliepia jo .polinkiams, su
gebėjimams. Be to, dvi organizaci
jos. turėdamos skirtingus metodus,
gali apimti žymiai daugiau jaunimo
nei kuri viena.” Matome, kad jauni
mo veikla yra gyviausia tose koloni
jose, kur abi jaunimo organizacijos
veikia. Siekiama vienybė, visus su
jungiant į vieną organizaciją, būtų
žmogaus pagrindinės teisės — pasi
rinkimo paneigimas ir kartu jauni
mo veiklos laidotuvės. Tik įvairių
spalvų derinys patraukia mūsų akį,
teikia grožį. Viena spalva greitai nu
sibosta.
V. Kolyčius
BUVUSIAM MONTREALIO
LIETUVIŲ DRAMOS TEATRUI
Menininkas iš okupuotos Lietuvos
rašo: “Turiu pranešti Jums, kad Jū
sų juostelę su B. Sruogos veikalo
“Milžino paunksmė” įrašais gavau.
Labai didelis, didelis dėkui. Vaidi
nimas labai puikus ir gerai įrašytas.
iš plokštelės.
Mano nuomone
Skamba labai gerai, labai geras iš
pildymas. Mes čia su didžiausiu su
sidomėjimu klausome — klausytojų
netrūksta. Norėjau Jus atsiklausti,
ar šis vaidinimas pastatytas specia
liai radijo teatrui, ar vaidinamas ir
scenoje? Labai reikia daug aktorių,
aprangos — butaforijos. Iš viso at
rodo, kad labai sudėtinga jį pasta
tyti. Bet ar šiaip ar taip, reikia nuo
širdžiai padėkoti Kanados lietuviams
už puikų pastatymą. Jeigu yra gali
mybė, prašau perduoti jiems mūsų
nuoširdžiausius sveikinimus ir linkė-

DUNDAS AUTO BODY

BALTIC MOVERS

MAX KANE AUTO BODY

VISU ROSIU PERVEŽIMAS
BALDAI IR KT.
Vežamas turtas pilnai apdraustas
Skambinti tek LB 4-1403

Darbas sąžiningas ir garantuotas
Lietuvius aptarnauja Jonas Jurėnas
450 BATHURST ST.
Tel. WA 14225 arba WA 4-1001

30 Dewson SU Toronto, Ont

Mįslė
— Kodėl paskutiniame Len
kijos komunistų partijos suva
žiavime įtakingasis veikėjas Moczar nebuvo išrinktas politbiuro
nariu?
— Nes jam trūko vieno balso.
— Tiktai vieno?
— Taip, Brežnevo.

ŠYPSENOS
Einšteinas ir reporteris
Kartą pas Einšteiną atėjo re
porteris, išsitraukė užrašų kny
gutę ir ėmė klausinėti:
— Kokiu būdu jūs užrašote
savo genialiąsias mintis?
— Kaip tai? — nesuprato
mokslininkas.
— Ar jūs šiam reikalui turite
specialią užrašų knygutę ar nau
dojatės kartoteka?
Einšteinas įdėmiu žvilgsniu
permetė stovinti reporteri ir ta
rė:
— Brangusis, genialios min
tys taip retai ateina į gavą, kad
jas visai nesunku atsiminti.
Paveikslas ir drobė
Dailininkas pasiūlė savo pa
veikslą drobės pardavėjui. Pirk
lys mielai sutiko ir davė jam
$10.
— Tik dešimt? — supyko dai
lininkas. — Vien už drobę aš
jums sumokėjau penkis.
— Bet tada ji buvo švari, —
atsakė pardavėjas.

323 Lakeshore Rd. East, Port Credit, Ont
Savininkas V. BACtNAS
• teikia patarimus planuojantiems keliones
• sutvarko rezervacijų, nakvynių h- kitus reikalus
be atskiro atlyginimo
• agentūros išduoti bilietai galioja visame pasaulyje

Prahoje
Užsienietis turistas Prahoje
prieina prie stovinčio taksio ir
klausia:
— Alio, ar laisvas?
— Tamsta, aš esu čekas!
Atjaunintas
Išgirdo bulgaras, kad kažkoks
Sofijos, gydytojas pagal profeso
riaus Voronovo metodą atjauni
na senius, ir nusprendė tai išban
dyti. Stotyje kasininkas pasiūlė
nusipirkti bilietą ten ir atgal,
nes taip pigiau.
— Ačiū, — atsakė bulgaras.
— Jeigu pasiseks atjaunėti, at
gal pirksiu vaiko bilietą.
Vakar ir rytoj
Prancūzų astronomas J. Bio
tas (1775-1862) apie mokslo pa
siekimus sakydavo labai trum
pai:
— Nieko nėra aiškesnio už
tai, kas išrasta vakar, ir nieko
nėra painesnio už tai, kas bus
išrasta rytoj.
Parinko Pr. Alš.

FRANK BARAUSKAS
INSURANCE AGENCY LIMITED
& REAL ESTATE BROKER

231-2661;231-6226
3828 Bloor St. West, Islington
(PRIE

SIX

POINTS

TAISOM IR PARDUODAM T.V. ir HiFi
STATOM IR TAISOM T.V. ANTENAS.
532 - 7733

1613 Dundas St. W.
780 Queen St. W.
prie Gore Vale
Tel. EM. 4-7994

Sav. R. Svasialis

pH6T01tu.0'°
1 *3-——----- **Vestuvinės nuotraukos
-—
"7
Meniškos vaikų nuotraukos
Portretai ir kt.

SALES AND SERVICE
Taisomi televizijos, HI-FI ir radijo aparatai. Parduodamos
lempos ir batarejos. Prityręs specialistas su ilga praktika

1000 College St., • LE. 1-3G74 •

Sav. P., UzbaL

NEPAMIRŠKITE, prieš važiuodami Į tolimesnę kelionę, patikrinti
ir pataisyti savo automobilį! FRANK PETIT, kvalifikuotas auto me
chanikas, su malonumu tai atliks. Paskambinkite ar užvažiuokite ,

RjftryS’ /Auiorire \jarage 296
BROCK AVE. (tarp Dun
Dioor
d2sir
couege).Tet 531-1305
D R. E- Z U BRIEN Ė
DANTŲ GYDYTOJA
1577 BLOOR ST. WEST
(prie Dundas‘

Telefonas LE. 2-4108

DR. J. MATULIONYTĖ
DANTŲ GYDYTOJA
1796 Bloor St. W. (prie Keele)

Pirm., antr. ir penkt.: 9.30-5 v.p.p.
Antr. ir ketvirt.: 12.00 — 8 v.v.
Pagal susitarimą.

Tel. 766-1372
V. J. ME1LUV1ENE

NTŲ

GYDYTOJA

(prie Queensway)

Tel. 762-1009.

Priima pacientus pagal
susitarimą.
Kabineto telefonas LE 4 - 4451

NOTARAS

A. LIŪDŽIUS, B.L.
Bendradarbis V. S. MASTIS, LL.D.
Namų, ūkių ir betkurio verslo pir
kimo-pardavimo dokumentų suda
rymas, mortgičiai, sutartys, testa
mentai ir kiti teisiniai reikalai.
421 Roncesvalles Avė.
Toronto - Dominion Bank pastate
II aukštas — Įėjimas iš
Howard Park Ave.
Telefonai: i5^03
namų 279-7980
Priėmimo laikas: kasdien nuo 10
v.r. iki 1 v.p.p. išskyrus trečiadie
nius ir sekmadienius. Antradieniais
ir penktadieniais nuo 6-8 v.v.

OKULISTES
Br. Bukowska-BEJNAR, R.O.
Wiktoria BUKOWSKA, R.O.
274 RONCESVALLES AVE.
(prie Geoffrey St.)
TEL. LE. 2 - 5493
Darbu valandos: kasdien 10 v.
ryto iki 9 vai. vak.; šeštadie
niais nuo 10 v. ryto iki 6 v.v.

OKULISTAS
S. BROGOWSKI, O.D.

DR. P. MORRIS
DANTŲ GYDYTOJAS
Vakarais ir šeštadieniais
pagal susitarimą.
1082 BLOOR ST. W., Toronto
(I rytus nuo Dufferin SL)

.

DR. N. NOVOS1CKIS
dantų gydytojas
794 BATHURST ST.
(kampas Bloor & Bathurst)

412 Roncesvalles Avė. (prie How
ard Park Ave.) Kabineto telefonas
LE 14251. Darbo valandos nuo 10
vai. ryto iki 6.30 vaL vak. šeštadie
niais nuo 10 vaL ryto iki 4 vaL po
pietų. .
Vėlesniu ar kitu laiku tik susitarus
telefonu. Trečiadieniais uždaryta

OKULISTAS

Tel. 534 -3370
Priima pacientus iš anksto susitarus

VALAU FOTELIUS
Automatinis elektra valymas. Sutai
sau iširusius galus ir pradegintas
kilimus.
P. KARALIŪNAS.
Skambinkite LE. 3-4912.

M. L U N S K Y, O.D., M.S.C.
470 College St Toronto

Tel. 921 - 3924
Darbo valandos 9JO

vj^-4

v.v.

Ml priėmimo skambinti telefonu

. parūpina bilietus keliaujantiems autobusais,
traukiniais, laivais, lėktuvais
o parūpina eismo priemones ekskursijoms
• patarnauja atsikviečiant gimines

Skambinti telefonu 278-7261 dienos metu arba vakarais

PLAZA)

CLEAR-VISION T.V.-Hi-Fi

IR (VAIRIUS KILIMUS

ALL SEASONS TRAVEL AGENCY
Visų rūšių automobilių išorės
(body) taisymas, mechaniniai
dari M ir automatinės transmisijos

Žmona žinos
Anglų biochemikui F. Sangeriui 1958 m. buvo paskirta No
belio premija. Kažkas paklausė
mokslininką, kur jis dėsiąs gau
tus pinigus.
— O, mano žmona tikriausiai
ras kur juos padėti, — atsakė
mokslininkas.

2231 Bloor Street W<

8 psl. • Tėviškės Žiburiai

TORO NT ©w

Šv. Jono Pašaipinė Draugija
ir katalikių moterų draugijos skyrius

VIENI KITŲ GERESNIO SUPRATIMO,

NAUJU METU SUTIKIMĄ

SPINDI MOŠŲ ŠIRDYSE! GERESNIO RY

Toronto Šv. Jono Kr. parapijos salėje
*

r

*

PROGRAMOJE: vaišės, šokiai, 12 valandos apeigos.
KOLONIJOS TAUTIEČIAMS 1970 METŲ

KLB Toronto apylinkės valdyba

šv. Jono Kr. par. žinios

Įėjimas asmeniui — $5.

Bilietai gaunami: parapijos knygyne, klebonijoje ir pas rengėjus: A. Č i r ū n q

ĮŽANGOJ LINKI

Prisikėlimo par. žinios

239-5448, V. 011 i e n ę 531-0954, J. D a u n j 531 -2423, A. S t a n k ų 366-4365
ir prie įėjimo.

i

Medžiotojų ir Žūklautojų Klubas “Tauras” rengia

K

— Nuoširdžiausi sveikinimai ir ge
I
riausi linkėjimai visiems šv. Kalėdų
1
ir N. Metų proga. Krikščioniško
džiaugsmo, taikos ir ramybės 1970 iii
r.. ?
V
%
\
metais!
— Bernelių Mišios — 12 v. naktį. i ■■■ t
1970 m. sausio 10 d. Prisikėlimo parapijos salėje
Prieš Mišias, 11 v. — tradicinis ka
lėdinės muzikos koncertas. Kvarte
KARŠTA VAKARIENĖ
f
tas lietuvių ir kt. kalbomis išpildys
18 Europos tautų senovines Kalėdų
• TURTINGA LOTERIJA
giesmes, švenčių metu per Mišias ka
lėdines giesmes giedos jungtinis su
• D'AMICO ORKESTRAS
augusių ir studentų choras.
— Kanados Liet. Katalikių Moterų
Stalai numeruoti. Bilietai gaunami pas klubo narius
Dr-ją veiklos dvidešimtmečio proga
nuoširdžiai sveikiname.
Klubo Valdyba
— Giliai užjaučiame V. Jurevičių,
Lietuvoje mirus jo tėveliui.
— Mišios: sekmad., 9 v. — už a.a. F
E. Labanauskienę, užpr. P. L. Jurė
Toronto Maironio šeštad. mo
Sukaktuvinė šventė. KLK Mo
Kanados Lietuvių Fondo na
nu; 10 v. — už a. a. K. Laurinavičie rių suvažiavimas Įvyko gruodžio kyklos Kalėdų eglutė Įvyko terų Draugijos Šv. Jono Kr. sky
nę, užpr. p. Putrimų; 11.15 — už a.a. 13 d. Toronto L. Namuose. Jis gruodžio 14 d.* Prisikėlimb pa rius gruodžio 14, sekmadienį,
E. Narušį, užpr. Narušių šeimos; buvo pradėtas valanda vėliau, rapijos didžiojoj salėj, kuri buvo paminėjo savo metinę šventę ir
12.15 v. — už a.a. M. Štuikienę, užpr. nes nesusirinko kvorumas. Ati pilna mažų ir suaugusių žiūrovų. katalikių moterų draugijos dvi
A. D. Česėkų* iš Detroito; pirmad., darė tarybos pirm. L. Balsys ir Programą atliko L, Vaikų Namų dešimtmetį, draugijos kuri savo
gr. 22 d., 8 v. — koncel. už a.a. J. pakvietė pirmininkauti Aug. darželio auklėtiniai, mokyklos veiklą pradėjo Toronto šv. Jo
Juškevičių, užpr. V. Juškevičiaus, S. Kuolą, sekretoriauti — Pr. Bas parengiamasis ir kiti skyriai, no Kr. parapijoj. KoncelebraciDačkaus ir A. Jonyno, ir už a.a. M. tį ir J. Bulioni. Invokaciją su “Šatrijos” skautų tunto kankli nes Mišias 3 v.p.p. atnašavo kun.
Petkūnienę, užpr. A. Babelienės; gr. kalbėjo kun. P.*Ažubalis. Į man ninkių grupė, vadovaujama Stp. P. Ažubalis (pasakė ir pamoks
24 d., 8 v. — už a.a. B. Stonkienę, datų komisiją išrinkti — K. Lu Kairio. Programa praėjo sklan lą), kun. K. Kuzminskas ir kun.
užpr. p. Kesiūnienės; per Kalėdas, košius ir V. Meiliūnas. Sveikino džiai ir žiūrovus džiugino savo J.. Staškevičius. Dalyvavo sky
naktį — už parapiją; 8 v. spec, int., KLB kr. valdybos pirm. dr. S. Įvairumu.. Mokiniai dainavo, riaus narės su vėliavomis ir pil
užpr. L. Ozebergaitės; 11.15 v. — už Čepas. Tarybos pirm, savo pra grojo įvairiais instrumentais, na bažnyčia parapijiečių bei sve
a.a. J. Čapliką, užpr. p. Šarūnų; gr. nešime pagerbė mirusius narius deklamavo, šoko tautinius šo čių. Salėn susirinko apie 200 as
27 d., 9 v. — už a.a. Juliaus vėlę, — a.a. J. Švėgždą ir P. Pretkų. kius. Programoje dalyvavo dide menų ir susėdo prie vaišių sta
užpr p. Juodikienės; gr. 28 d., sek Valdybos pirm. dr. A. Pacevi- lis mokinių skaičius, o taip pat lo. Iškilmę pradėjo pirm. V. Otmad., 11.15 v. — už a.a. V. Užupį, čius pranešė apie Fondo vajų, nemaža eilė ir rengėjų, kurių tienė ir pakvietė S. Aušrotienę
užpr. p. Lukų; 12.15 v. — už a.a. E. kuris, kad ir lėtai, vykdomas to pavardes sunku būtų ir išvardint pranešėja. Pagrindinę kalbą pa
Žilinskienę, užpr. A. Štuikio
liau. Torontas Įvykdęs 48% va ti. Programos sustatymu ir deri sakė T. Sekonienė. Sveikino:
— Praėjusį sekmadienį, 10 v. r., jaus plano, o Sault Ste. Marie — nimu rūpinosi L. Nakrošienė ir kun. P. Ažubalis, dr. A. LukiePADĖKA
parodų salėje buvo specialios Mišias
100%. Iždininkas ir vajaus V. Balsienė. Pranešėja buvo V. nė, centro v-bos pirm. dr. O.
K. L. K. Moterų Dr-jos Šv. Jo jaunimui, kuriose buvo supažindinta virš
Visiems, kurie Gustainienė, “TŽ” vardu kun.
no Kr. parapijos skyrius dėko su naujausiais liturginiais pakeiti vedėjas pranešė, kad Fonde yra Kuprevičiūtė.
prisidėjo
prie
programos
 Pr. Gaida, kun. P. Barius, OFM,
352
nariai
ir
§55.843.
Mandatų
ja M. ir J. Žekams už $15 auką mais. Pirmuosius du Mišių skaitymus komisijos duomenimis, suvažia šimo ir išpildymo, o taip paruo
pat ir ev. kun. A. Žilinskas, KLB ir
senelių ir ligonių lankymui, šią komentavo pats jaunimas — A. Budalyviams
padėkojo
tėvų
komi Prisikėlimo par. moterų vardu
vime
dalyvavo
32
nariai
ir
7
—
auką jie paskyrė vietoj kalėdi išinskaitė ir A. Kuolas.
organizacijų Įgaliotiniai, atsto teto pirm. L. Kalinauskas. Po to A. Kuolienė, Hamiltono par. mo
nių sveikinimų savo giminėms
— Šį sekmadienį pirmosios Komu vaują 262 Šerams. Diskusijos bu visi vaikai buvo tėvų komiteto terų ir klebono vardu — p.
ir bičiuliams. Valdyba
nijos ir katechetinės pamokos vai vo ilgos ir vietomis karštokos. pavaišinti. Dl.
Rekštienė, evangelikių moterų
Vincas Dailidė yra nuvykęs i kams bei religijos pamokos gimna Vėl iškilo Fondo santykiai su
Medžiotojų ir žūklautojų klu — G. Tarvydienė, “Dainos” —
Phoenix, Arizona, sveikatos pa zistams — įprasta tvarka, švenčių Bendruomene. Tuo klausimu bo “Tauras” valdyba savo "posė p. Butienė, “Moters” žurnalo —
taisyti. Apsistojo pas K. F. Ko- metu pamokų nebus; jos vėl prasi priimtas nutarimas, kuriuo Fon dyje nutarė dar šiais metais pra N. Kulpavičienė, skaučių — p.
jelius.
dės sausio 11 d.
do tarybai pavedama tartis su dėti elektros Įvedimo darbus į Gvildienė, kun. K. Kuzminskas,
— Lituanistikos seminaras — šį KLK krašto valdyba bei rasti klubo būstinę. Galintieji kvie dr. A. Valadka. Meninę dalį at
Iškilmingą Naujų Metų suti
kimą “Town and Country”, Bal penktadienį, 7 v. v.
abiem pusėm priimtiną 18 para čiami Į talką (iškirsti linijos) liko jaunieji talentai: L. Marcin
— Švenčių metu bus lankomos tik grafo pakeitimą ir apie pasitari gruodžio 20-21 d. Dėl kelionės ir kutė, R. Stončiūtė, J. Govėdas,
moral Room, rengia Radijo pro
grama “Tėvynės Prisiminimai”. tos šeimos, su kuriomis iš anksto su mus pranešti sekančiame Fondo nakvynės skambinti iš anksto A. R. Juknevičius. Ilgą eilėrašti pa
Stalus rezervuoti pas radijo pro sitarta.
suvažiavime. Gerokai diskutuo Čeponiui. Elektros stulpus tiki deklamavo p. Vilimaitienė iš Ha
— Išsiųsti parapijiečiams vokai tas ir pelno skirstymo klausi masi nupirkti iš Hydro ir nuga miltono. Meninę dalį pranešinė
gramos vedėją tel. 534-1274,175
1970 m. aukoms. Skatinama visas au mas. Archit. Alg Banelis patei benti i klubo ūkį. Valdybos na jo p. Ščepavičienė. Maldą prieš
Parkside Dr., Toronto 3, Ont.
kas
įteikti vokeliuose. Jaunimo au kė gaires — projektą, kuriam riui A. Andruliui padaryta sunki vaišes sukalbėjo kun. J. Staške
Dr. N. Novosickis su žmona
nuo š. m; gruodžio 15 d. iki kų vokeliai pasiimami individualiai svarstyti Fondo taryba Įpareigo galvos smegenų operacija. Jis vičius. Išklausę programos, susi
1970 m. vasario 2 d. išvyksta prie bažnyčios.
ta sudaryti komisiją. Pastaroji jau pasveiko ir dalyvauja posė rinkusieji stiprinosi puikiai pa

— Dieviškame užgimime teatsinaujina žmogaus dvasia: Kristuje
teįžvelgia Gelbėtoją ir Vadovą, o
kiekviename žmoguje — savo brolį.
Telydi palaiminta viltis kiekvieną
1970 metų keliuose.
— Kalėdų nakties Bernelių Mišios
— 12 v. Pirmąją Kalėdų dieną pa
maldos 10 ir 11 vai., penktadienį —
antrąją Kalėdų dieną — 7.30, 8 ir
10 v. r.
— Kviečiame šeimose ruošti tra
dicinį Kūčių, stalą, palaikyti mūsų
gražiuosius papročius. Girtinas To
ronto skautų paprotys jaunimui su
ruošti bendras Kūčias.
— Šį sekmadienį, 3 v.p.p., gimna
zistinio amžiaus jaunimui rengiamas
prieškalėdinis susitelkimas. Diskusi
nis pašnekesys prasidės parapijos sa
lėje; užbaigai — Mišios bažnyčioje.
Kviečiami Toronto gimnazijų moks
leiviai lietuviai gausiai dalyvauti.
— N. Metų pamaldos įprasta sek
madienio tvarka. N. Metų sutikimą
parapijos salėje rengia šv. Jono Pašalpinė Draugija ir parapijos kat. mo
terys.
— Gruodžio 15 d. iš parapijos baž
nyčios lietuvių kapinėse palaidotas
a.a. Antanas Teresevičius, 70 m., ki
lęs nuo Marijampolės. Kanadoje iš
gyveno 42 metus. Velionies žmonai
nuoširdi užuojauta.
—■ Šį šeštadienį pamaldos: 9 v. už
a.a. Tadą Normantą penktųjų mir
ties metinių proga: sekmadienį: 11
v. už a.a. Vytautą Radžiu, 12 v. už
a.a. Joną Juodį.

TRADICINI METINI BALIU

■

atostogų. Jo kabinetas tuo laiku
bus uždarytas.
Geriausia kalėdinė dovana —
įvairios lietuviškos plokštelės,
lietuvišku raidynu rašomosios
mašinėlės. Skambinti tel. 7679088. (Sklb.)

K.L.K. Mot. Dr-jos Prisikėli
mo par. skyriaus metinėje šven
tėje gruodžio 7 d. narės dalyva
vo organizuotai su vėliava Mišio
se, po kurių sekė susirinkimasagapė parodų salėje prie vaišė
mis papuoštų stalų. Pirm. A.
Kuolienė pasveikino gausiai su
PARDUODAMI nesžūti Kauno sirinkusias nares ir viešnias.
“Marginių” tautiniai drabužiai. Skam Skyriaus virimo-kepimo kursų
binti po 6 v.v. tel. 239-7660.
užbaigimo proga, atsidėkojant
IŠNUOMOJAMAS netoli Prisikė instruktorėms M. Tamulaitienei
limo par. bažnyčios su baldais vienai ir A. Puterienei įteiktos dova
mergaitei ar moteriai kambarys. Tel. nėlės, o A. Zalagėnui bus įteik
ta vėliau. Skyrius labai dėkingas
LE 3-6198.
Tėv. pranciškonams už patalpas.
PARDUODAMI nesiūti tautiniai Pirmininkė taip pat padėkojo p.
drabužiai. Tel 536^480.
Norvaišienei ir kt. uz aukas sky
riaus veiklai. Seselė Igne savo
ŠV. JONO KR. PAR. KIOSKE
kalboje palietė Vatikano santaGAUTA
rybos nutarimus, kvietė labiau
1. Tiltai ir tuneliai. Jaunųjų poe juos suprasti ir pritaikyti savo
zijos rinkinys — $2.
gyvenime. Agapėje dalyvavęs
2. Laumė Daumė, S. Vanagaitės- kun. K. Kuzminskas iš Čikagos
Petersonienės parašyta, didelio for savo pranešime nušvietė sunkią
mato graži .knyga vaikams — $5. kunigų ir tikinčiųjų padėtį Lie
Didelis pasirinkimas lietuviškų tuvoje^ kviesdamas par. moteris
knygų ir plokštelių. Priimamos laik būti nuolatinėmis rėmėjomis.
raščių prenumeratos.
Pirm. A. Kuolienė skyr. vardu
GRAŽI DOVANA ŠVENTĖMS! perdavė pavergtos Lietuvos Baž
Gražiai išleista knyga “Tautiniai rū nyčiai šelpti $40, surinktų agabai ir juostų raštai”. Kaina 2.50 dol. pės metu pravestoj loterijoj.
Galima gauti: L. Milukienė,
Skyr. valdyba labai dėkinga
111 Grohmans Lane, Plainview, N.Y. sės. Ignei už prasmingas mintis,
11803, USA.
kun. K. Kuzminskui už mums
skirtą laiką. Padėkota visoms
ATLIEKU GRINDŲ ATNAUJINI narėms, prisidėjusioms prie agaMO (sanding) poliravimo ir blizgi pės pasisekimo savo darbu, py
nimo darbus. TeL LE 6-2805.
ragais ir dovanotais fantais.
Koresp.
ATLIEKU VISUS NAMŲ MEDŽIO
REMONTO DARBUS. Darau virtu
vėms spinteles ir įrengiu poilsio
kambarius. Tel. 535-4724.

Lietuviška baidų
dirbtuvė

Daromi nauji minkšti baldai ir ap
traukiami seni PIGIA KAINA.
P. LUBYS. Telefonas WA 2-7981

VALDŽIOS PRIPAŽINTAS PLOMBERIS,
ATLIEKA ĮVAIRIUS VAMZDŽIŲ IR
APŠILDYMO DARBUS.

Darbas sąžiningas ir nebrangus.
148 Westminster Ave., Toronto
Metro Lie. PM. 136. Tel. LE 2-5191

BEAUTY SALOM
2265 BLOOft ST. W.

(kampos Blpor-Durie gotviu).

džiuose. Klubo valdyba linki
jam geros sveikatos.
Lietuvių Kredito Kooperaty
vo “Parama” raštinė bus užda
ryta Kalėdų pirmą ir antrą die
ną — gruodžio 25 ir 26, taip
gi N. Metų dieną, sausio 1. Vi
sas kitas dienas bus dirbama
Įprasta tvarka. Vedėjas
Jaunimo ansamblis “Birby
nė”, vadovaujamas D. Viskontienės, gruodžio 14, sekmadienį,
koncertavo Ontario Hospital li
goninės pacientams. Programoje
buvo kalėdinės giesmės ir kitos
lietuviškos dainos. Koncertas už
truko apie valandą laiko.

TEL 762-4252

J

Sav. Alė Kerberienė

;

Šeimą (58 Concord St., tel. 5319862; jos vyras jau seniai serga);
M. Belaišienės šeimą su ketu
riais mažais vaikučiais, neteku
siais tėvo. Vietoje kalėdinių
sveikinimų Caritas šalpai auko
jo po §10: S. A. Kalūzos, S. V.
Liuimos ir A. P. Ščepavičiai.
Šis “Tėviškės Žiburių nume
ris, skirtas Kalėdų šventėms,
yra šių metų paskutinis. Sekan
tis numeris išeis 1970 m. sau
sio 1 d. data. Linkėdami skaity
tojams jaukių švenčių, kviečia
me padaryti tas šventes jaukias
ir lietuviškajai spaudai, t.y. ne
delsiant atnaujinti “T. žiburių”
prenumeratą ir tuo padėti pa
grindą ateinančių metų laikraš
čio darbui.
,
"TĖVIŠKĖS ŽIBURIAMS"

Kalėdų ir N. Metų savaitga
liais “Lito” abu skyriai bus už
daryti trečiadienio vakare —
gruodžio 24 ir 31 d. ir ketvirta
dienį, penktadieni ir šeštadie
ni. Sekmadienį — gruodžio 28
d. ir sausio 4 d. Aušros Vartų
skyrius veiks normaliai.
Vietoje kalėdinių sveikinimų
“Baltijai” paaukojo Bronius
Staškevičius $5. Pr. R.
Aušros Vartų par. choro Įdai
nuota plokštelė" jau gaunama ne
tik Montrealyje, bet ir kitose
vietovėse. Vienoje pusėje Įdai
nuotos lietuvių liaudies dainos,
kitoje — operų ištraukos. Pas
tarųjų tarpe yra ir V. Klovos
operos “Pilėnai” ištrauka “Ūdrio daina”, atliekama sol. K.
Keblio su choru. Plokštelės ap
lanke pažymėta, kad choro diri
gentė yra ponia M. D. Roch,
prancūzė, solistas — K. Keblys,
akompaniatorė — M. A. Roch.
Taigi, lietuvių choras, vadovau
jamas prancūzės dirigentės, pa
siekė gana augšto lygio, kuris
girdimas ir plokštelėje. Iš pa
teikto sąrašo matyti, kad cho
re yra. 41 rrarys. Tai ištvermin
gieji giesmininkai, paskyrę iki
šiol šimtus valandų lietuviškajai
giesmei ir dainai. Linkėtina, kad
ši plokštelė būtų visų priimta,
kaip ištvermingo* darbo vaisius,
vertas visų dėmesio ir pagarbos.

dvidešimtmečio sukakties pro
ga aukojo po §20: M. Aukštaitė, dr. A. V. Užupienė, A. K.
Rusinai; po §10: kun. P. Ažuba
lis, Tėvas Placidas, OFM, Tėvas
Ambrozijus, OFM, kun. J. Staš
kevičius, J. Tumosa, Z. Didžbalienė, B. Brazdžionis, S. šetkus,
J. Matulioniai, J. A. Daniai, A.
ruošta vakariene ir džiaugėsi ka A. Tamošaičiai, Ošavos medž. ir
talikių moterų nuveiktais dar meškeriotojų klubas “Ešerys”;
bais kultūrinėje, visuomeninėje po §5: S. Dabkus, A. Saulis, J.
ir labdaros srityje. Sukakties Dagys, M. F. Yokubynienė, V.
proga buvo prisimintos veikėjos: Matulaitis, Alė Rūta, kun. M.
pirmoji c. v-bos pirm. dr. A. Vembrė; §3: F. Gikis. Visiems
Užupienė-Lukienė. ilgametė sky nuširdus ačiū.
riaus pirm. O. Jonaitienė, Br.
Manelicienė, dabartinė sk. pirm.
APSIDRAUSK!
V. Ottienė, dv. vadas kun. P.
Ažubalis ir kt. Veikėjos buvo at
ADAMONIS INSURANCE AGENCY, INC.
žymėtos gėlėmis.
GAISRAS - AUTOMOBILIAI - ATSAKOMYBĖ - GYVYBĖ
Prisikėlimo par. bankelio raš
tinė bus uždaryta — gruodžio
P. A D AM ON IS
25, 26 ir sausio 1 d. Ji veiks
Chartered Insurance broker
Kūčių dieną, t. y. gruodžio 24,
nuo 9 v.r. iki 1 v. p.p.
Su teise dirbti Quebeco ir Ontario Provincijose
1
3907A ROSEMONT BLVD.

PASIRŪPINKITE, kad netrūktų artėjančioms šventėms mūsų specialiai pagaminto

Turėsime žąsų, kalakutų, ančių, paršiukų, įvairios savo
gamykloje rūkytos dešros bei mėsos.
Taipgi turime Viskanto gamintų lietuviškų sūrių, rūkytų ungurių, rūkytos kalakutie
nos, importuotų skanėstų, tikro bičių medaus ir t. t.

Kviečiame tautiečius nedelsiant pasinaudoti!

PARKSIDE
TELEFONAS 535-1258

335 RONCESVALLES AVĖ.
Nemokamas pristatymas
B

“NAPOLEONŲ” (baravykų),
kalakutų (šviežių ir rūkytų),
žųsų, ančių bei kitos paukštienos.
Taip pat galite gauti Kūčių stalo valgių: prėskučių (sližikų), aguonų, kelių rūšių sil
kių, kaviaro, rūkyto ungurio, lašišos, rūkytos žuvies (siskos). Turime importuotų, be
to, labai gerai žinomų p. Viskanto gamintų sūrių, eglutei papuošti gražių šokoladinių
figūrų. Augštos kokybės šviežios mėsos. Malonus patarnavimas. — Laukiam atsi
lankant.

EUROPEAN MEAT & DELICATESSEN
Sav. Albina ir Justas Krasauskai

Toronto, 2899 Bloor St. W.

Tel. OFF.: 722 - 3545

RES. 256-5355

Sekr. M. ARLAUSKAITĖ, tel. 722-3986
S-tos "Lite" nr. 752D

RŪKYTO KUMPIO. Kviečiame gerb. klientus užsisakyti iš anksto.

PRANEŠAME, KAD KŪČIŲ BEI KALĖDŲ STALUI PRHMAME UŽSAKYMUS:

PLUMBING and HEATING
J. LISAUSKAS,

BARONESSA
:

turės referuoti projektą sekan
čiam suvažiavimui. Projekte pa
brėžta mintis, kad pelnas būtu
nukreipiamas Į visuotinės reikš
mės projektus, kad būtu paiso
ma Bendruomenės poreikių. D.
P. Barauskas, draudos agentū
ros vedėjas, bus išvykęs nuo
gruodžio 24 d. iki 1970 m. sausio
10 d. Klientai, nelaimei Įvykus,
prašomi kreipti tiesiai Į savo
draudos bendrovę (Claims De
partment).
Metinis “Tėviškės žiburių”
spaudos balius — 1970 m. sau
sio 31, šeštadieni, didžiojoj Pri
sikėlimo salėj.

Vapsvienė Ready Memorial ligoninėj.
— Klebonas, parapijos k-to nariai
— Bernelių Mišios Kalėdų naktį ir par. tarybos pirmininkas, sveiki
— 12 v. Kalėdų dieną pamaldos — na naraoijiečius su Šv. Kalėdom ir
9, 10, 11 v. ryto.
N. Metais.
— Parapijos choras jau kuris lai
— Užpraėjusio sekmadienio rink
kas ruošiasi Kalėdų nakties pamal liava — $193.49.
doms. Kartu su choru giedos sol. G.
— Sekmadieniais po 9, 10 ir 11 v.
Čapkauskienė.
pamaldų par. svetainėje parapijiečiai
— Sekmadienį po 9, 10 ir 11 v. yra prašomi pasiimti sekmadienio
pamaldų parapijos svetainėje galima aukai skirtus vokelius. K. A.
gauti plotkelių.
Aušros Vartų par. žinios
— Kalėdų švenčių metu įteikiame
dovanas vieni kitiems. Ta proga ne
— Montrealio lietuviai skautai ir
pamirškime ir savo parapijos — skautės ruošia savo narių Kūčias
skirkime truputį didesnę auką.
gruodžio 19 d., 7.30 v.v.
— N. Metų sutikime parapijos sve
— Gruodžio 21 d., 3.30 v. p.p., Sv
tainėje gros geras šokių orkestras Kazimiero parapijos salėje bus eg
“Los Caballeros”. Parapijiečiai ir lutė mažiesiems Montrealio lietuviu
svečiai prašomi bilietus įsigyti iš kams. Programą išpildys lituanisti
anksto. Juos platina par. k-to nariai. nių mokyklų- vaikučiai. Kalėdų sene
— Serga p. Gabrusevičienė ir p. lis žada visus apdovanoti. Kviečiami
Montrealio lietuviai. Įėjimas SI.
TORONTO, ONT. visi
vaikams — 0.50.
Savo bičiulius bei pažįstamus
— Gruodžio 21 d. tuoj po 11 vai.
sveikina ir vietoje kalėdinių at Mišių — tretininkių susirinkimas.
viručių paaukojo “T. žibu
— Skelbtoji gruodžio 21 d konfe
riams”: Valerija ir dr. Martynas rencija apie Mišias neįvyks
Anysai — §10, Adomas Grigonis
— Šiais metais mūsų parapijos sa
su šeima — $10. Alvina ir Vla lėje N. Metų sutikimo nebus. Vidur
das Ramanauskai — §5; I. Ą. naktį bažnyčioje bus laikomos Mi
Butvydai iš Windsoro — §14; šios.
Regina ir .Petras Bražukai — §5;
— Aušros Vartų parapijiečių susi
labdarai aukojo dr. Juozas Kaš- rinkimas, kuriame bus renkami du
kelis — §15; Vytautas Augėnas nauji parapijos komiteto nariai, ’.vyks
(šalpos grupei “Daina”) — §10. 1970 sausio 11 d.
Lituanistikos seminare gruo
— Šiais metais parapijiečių lan
džio 12 d. paskaitą skaitė socio kymas yra užbaigtas. Buvo nuošir
logas Kazimieras Manglicas te džiai stengtasi aplankyti visus tautie
ma “Tautinis apsisprendimas čius. Kažkurių neradome namuose.
dviejų kultūrų sankryžoje”. Įdo
— Visiems mūsų parapijos lietu
miai pateiktą medžiagą studen viams yra išsiuntinėti sekmadienio
tai išplėtė i gyvas diskusijas, ku aukų vokeliai. Kažkurie juos jau ga
rias reikėjo užbaigti ne dėl min vo, kiti dėl. dabar užversto pašto vo
kelius gaus vėliau.
čių, bet dėl laiko stokos. A.
— Bažnyčios fondui aukojo: P. JotToronto lietuvių Caritas savo
kus
S10, K. Bagatavičius $15. K_ Vai
posėdyje gruodžio 16 d. aptarė
prieškalėdini ligonių lankymą. čekauskas S30, J. Mališka S100. Pra
Caritas rekomenduoja gerų žmo ėjusį sekmadienį bažnyčioje surinkta
nių dėmesiui: M. Daukšienės $185.50.

Šv. Kazimiero par. žinios

PRADŽIA — 7.30 VAL. VAKARO
-
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TOJAUS TĖVYNEI IR SĖKMĖS VISIEMS
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ADRESAS: 1465 DE SEVE STREET
MONTREAL 205, QUE., TEL. 766-5827

DUODA PASKOLAS:
Asmenines iš___________ 9%
čekių kredito iš
9%
Nekiln. turto iš____________ 9%
Įskaitant gyvybės draudimą
iki $10.000.

JAU IŠDUOTOS PASKOLOS
iki termino lieka senomis palū
kanomis (pradedant 6.5%)

MOKA UŽ:
Einamąsias s-tas _______ 5,0% '
Šerus (numatyta)___ 5^%
Taupomąsias s-tas____ 6.5%
Tenn. ind. 1 metams__ . . 7.25%
Term. ind. 2 metams_7.75%
Term. ind. 3 metams_7.75%
Nemokamas gyvybės draudimas iki
$2.000 šėrų sumos.
■ *

Kasos valandos: 1465 De Steve St., sekmadieniais nuo 10.30 iki 12.30 v.,
i darbo dienomis — nuo 10 iki 3 vai kasdien, išskiriant šeštadienius; I
vakarais — trečiadieniais ir penktadieniais nuo 7 iki 9 vai.
Į
3907 Rosemount Blvd., teL 722-3545: dieną — penktadieniais nuo 1 iki ■
: 6 vaL ir vakarais — pirmad., trečiadieniais ir penktad. nuo 7 iki 9 v. j
Sekmadieniais nedirbama vasarą nuo birželio 15 d. iki rugsėjo 15 d. I
ir per visus ilguosius savaitgalius.
|

MONTREAL ENTERPRISES

REG'd’

TELEFONAS 727-3120

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDA
6695-35th Avenue, Rosemount, Montreal, 409, P.Q.

ALBERTAS NORKELICNAS, B.A.C.S.C.I.B.

727-3120

NAMŲ:

ARVYDAS RUDZEVIČIUS, A.I.B.

271-5758
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“Debesų keliu didžiuoju...”

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

Didysis jaunimo koncertas, kurio programą atliko 140 asmenų

Sveikiname visus lietuvius su Šv. Kalėdomis
ir Naujaisiais Metais

LIETUVIŲ

KREDITO KOOPERATYVAS
PARAMA
1129 Dundas Street West (Lietuvių Namai)

Telefonas LE 2-8723, Toronto

Sveikiname vaikus, anūkus, gimines, Lietuvos kariuomenės savanorius, draugus ir pažįs
tamus šventų Kalėdų ir Naujų Metų proga.

O. ir A. Jakimavičiai

Toronto, Ontario

fa

(Vietoj kalėdinių kortelių aukojame “Tėv. Žib.” S8.00)

Šv. Kalėdų ir Naujų Metų proga sveikina
visus gimines, draugus bei bičiulius ir paS

žistamus —

*

%

1

Marija ir Jonas B. Žekai

Šv. Kalėdų ir Naujų Metų proga sveikina

&
gimines, bičiulius, draugus

$

y

bei pažįsta

mus —

Emilija ir Povilas Jarašiūnai

Džiugių šv. Kalėdų ir sveikų 1970 metų
visiems lietuviams linki —

B. ir S. Prakapai
"TAURO" ir kt. siuntinių bendrovių atstovybė
?žS‘42ff42S4žS>425,«2y<2?t25'<2?«2S‘42?42S‘<»>«25,<!Ž7<raSi><2S‘<2S(li25<«2S€žS'GS>G8I42Pfi:

|

Mūsų maloniems klientams linkime

j

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ

?

ir
LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ

t
į
f

S. ir J. Jazbučiai,

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

|
f

ASTRA MEAT MARKET

|

2238 Bloor St. W. Tel. RO 3-1093
Sveikina visus savo klientus Kalėdų švenčių proga

į
|

ir linki laimingų Naujų Metų
Sav. Z. TOMCZAK ir partneris

Linksmų Šv. Kalėdų ir sėkmingų J970 metų linkime

savo mieliems klientams, bičiuliams ir
visiems pažįstamiems

BALTIC EXPORTING CO
S. ir A. KALOZOS
480 Roncesvalles Avė.

Toronto 3, Ont.

Mieliems savo klientams ir bičiuliams linksmų

Šv. Kalėdų ir laimingų Naujų Metų linki

PRANO BARAUSKO
Draudimo ir nekilnojamo
turto pardavimo {staiga
3828 Bloor St. W., Islington, Ont

Taip ir norėtųsi prie šios ant
raštės prisekti ne “aš važiuoju”,
bet jaunimas žygiuoja. Ir žinote
kodėl? Todėl, kad Kanados lie
tuviškasis jaunimas jau nebesnūduriuoja, kaip mes kartais
manydavome, bet tvirtu žings
niu ateina vyresniosios kartos
pakeisti. Jie ateina iš Hamilto
no, Montrealio, Toronto ir kitų
vietovių, susibūrę į chorus, an
samblius, įvairias kultūrines
grupes ir organizacijas.
Šitokia mintis nevienam atėjo
į galvą aną netolimą sekmadie
nio vakarą, kai Toronto Prisi
kėlimo parapijos salės scena ne
pajėgė sutalpinti koncertuojan
čio jaunimo.
Taigi, daug kas iš torontiečių
laukė gruodžio 7-tosios koncer
to, kurin dalyvauti atvyko Mont
realio “Gintaras” ir vietinės jau
nimo pajėgos — “Birbynė” bei
lituanistikos seminaro studentų
grupė. Montrealiečių sambūry
je, įskaitant vadovus’ — Z. La
piną, H. Lapinienę ir I. Kličienę, buvo 44 asmenys, torontie
čių seminaro grupėje su jos va
dove A. Sungailiene — 12
ir bibyniečių sambūryje, įskai
tant dirigentę D. Viskontienę,
akompaniatorių J. Govėdą, tau
tinių šokių vadovę A. DargytęByszkiewicz ir akordeonistus —
K. Totoraitytę ir M. Yčą — 86
asmenys. Taigi, iš viso scenos
dalyvių buvo apie 140. Be to,
pasitarnavo grimu J. Jagėla, ap
švietimu — J. Žadavičius ir pro
gramos viršelio paruošimu —
D. Gruodienė ir kun. J. Staške
vičius. Taip pat atskirai išvardintinos. “Birbynės” ansamblio
senovinių dainų dainininkės: I.
Černienė, A. Cibulskytė, J. Gataveckaitė ir V. Griškaitytė.
Abu sambūriai sudainavo, su
grojo ir sušoko apie 36 dalykus,
kuriuos išvardyti sunkoka, nes
programoje pateiktos tik daly
vių pavardės, o ne atliekamieji
dalykai. Studentai lituanistai su
vaidino ištrauka iš V. Krėvės
senovinių sodžiaus gyvenimo
vaizdų rinkinio “Raganius”.
Salė buvo pilnutėlė žiūrovų,
Ir kažin ar visi norintieji beti’lpo. Turint galvoje sekmadienio
bjaurų orą, tenka tik stebėtis ir
kartu džiaugtis mūsų vyresniųjų
nuoširdumu savajam jaunimui.
Juk kaikas net būkštavo, kad ga
li koncertan atvykti gal kokis
šimtas, gal du. Na, be kita ko.
čia gal bus prisidėjusi ir Mont
realio gintariečių viešnagė. Juk
turbūt nevienas norėjo palygin
ti dviejų sambūrių pajėgumą. O
čia dar tas seminaras su savo
raganium .. . Taip ir prigarmėjo pilna salė.
Kuris geresnis?
Daug kas labiau gėrėjosi gintariečiais. Girdi, jie savo daly
kų atlikime esą nuoširdesni, sceniškesni, gaivalingesni . . . Na,
jeigu taip, tai valio jiems! Bet,
matote, čia dar neviskas. Tarp
“Birbynės” ir “Gintaro” yra ne
mažas skirtumas. Gintariečiai sa
vo programai medžiagą, atrodo,
ima iš netolimos praeities, o birbyniečiai yra nugrimzdę Į gilią
senovę. Tik prisimintinos ketu
rių dainininkių dainos-sutartinės. Nuo tolimos praeities mes
esame jau gerokai atitrūkę ir ją
pergyventi yra ne taip lengva,
kaip dabartį, žila senovė yra
veikiau pergyvenama protu nei
širdimi. Gi klausytojas kaip tik
yra linkęs viską vertinti jaus
mu. Šitaip vertindami dažnai nu
sikalstam tiesai. Nors montrealiečiai labiau grybštelėjo klausy
toją už širdies, bet torontiečiai
jam tomis pačiomis meniškomis
priemonėmis sprendė daug sun
kesnį uždavinį.
Atsakymas i “aleliuma rūta”
Koncerto programos pristaty
me “aleliuma rūta” tarp kita ko
yra ir toks alegoriškas klausi
mas: “Kažin ar taip mūsų dai
nos nuskambės, kaip Jūs jaunys
tėje jas dainavote? ..Tiesa,
bent du trečdalius abiejų sam
būrių dainų Lietuvos mokslei
viai dainavo gimnazijų klasėse
ir koridoriuose, o aplamai jauni
mas — gegužinėse, vakaruško
se, sodžių pakelėse ir ūkininkų
kiemuose. Ar taip jie dainavo’,
kaip šiame koncerte? Ir taip, ir
ne. Esama mažo skirtumo. Nors
kartais gal ir netaip švelniai, bet
ten būdavo dainuojama, o čia
veikiau daina yra atliekama.
Ten dainavimas virsdavo menu
ne scenoje, bet gamtoje, kai
dainos klausydavai už vieno ar
net kelių kilometrų. Kelių arti
mesniu kaimu dainininkams dai
nuojant giedrą vakarą, skambė
davo padangės.
Nerodydamas savo muzikinės
“išminties” (kaikas nusišyuso,
jog mūsų muzikai yra neraštin
gi), gal nevienas klausytojas ga
lėtų prasitarti, jog šiame kon
certe trūko dainos žodžio, pos
mo ir visumos perpratimo. O be
jo ir dainos pergyvenimas negali
būti pakankamai gilus. Turbūt
nanašiai iis atsilieptų ir apie
tautiniu šokių išnildyma. Mat,
ir šokis turi savo prasmę. Jos
neatspėtus, jis veikiau tampa
mechanišku. Pavyzdžiui, retą

tautinių šokių grupę tenka ma
tyti šokant nuotaikingai Daž
niausia trūksta džiaugsmo ar ki
tos nuotaikos, sakykim, gyvas
tingumo, raiškaus judesio ar
bruožo veide bei veiksmuose.
Dažnai net reikia truputį šelmiš
ko šypsnio, bet ir jo nėra.
Tai, žinoma, yra smulkmena,
palyginus su nuostabiu jauni
mo užmoju ir didelėmis pastangOi .o, kopiant į lietuviškos, o
kartu ir universalinės kultūros
augštumas. Niekas nepradeda
kopti į kalno viršūnę nuo pu
siaukelės, bet nuo pačios papė
dės. Mūsų jaunieji kultūrinin
kai jau tiek yra peržengę uolų,
jog ne tik jie patys mato tolimus
horizontus, bet ir vyresniesiems
juos gali parodyti.
Sunkus vaidilų egzaminas
Labai sunkus, o gal net ir sun
kiausias uždavinys šiame paren
gime atiteko Toronto lituanisti
kos seminaro dramos grupei. Vi
sų pirma, ji yra pati jauniausia
ir mažiausia skaičiumi. Taigi,
pabandyk atrinkti grupelę vai
dilų tik iš 40 studentų tarpo. Bet
daug galima padaryti, kai ne
stinga pasiryžimo ir drąsos. Ma
tyt, seminare šitų gerų savybių
netrūksta.
Antra, vaidyboje nėra “gai
dų”, pagal kurias aktorius savo
vaidmenį atliktų — jis pats tu.ri jį sukurti arba vadovautis re-

žisoriaus nurodymais. O tai la
bai sunku jaunuoliams, ypač dar
niekad nebuvusiems scenoje. O
visdėlto seminaro žmonės ledus
praiaužė ir net gerokai juos ap
lamdė. Literatūros lektorė A.
Sungailiene pritaikė scenai V,
Krėvės apysaką “Raganius” ir
ėmėsi režisorės pareigų, o vai
dilos įdėjo daug nuoširaaus dar
bo.
Jrašalaitis tai, galimas daik
tas, paskaitys nedideliu įvykiu,
bet mums atrodo, kad jis tik
dėlto ir yra prašalaitis. O iš tik
rųjų tai labai reikšminga pa
stanga. Pirmiausia, vaidyba yra
viena bene geriausių priemonių
išmokti taisyklingai kalbėti lie
tuviškai. O tai labai puikiai sce
noje įrodė jaunieji aktoriai. Ant
ra, scenos menas yra tos pat
kūrybos kūdikis, kaip ir muzika,
poezija ir pan. O mūsų jaunimas
juk permažai reiškiasi kūrybinė
je plotmėje. Taigi, jeigu šis dran os būrelis išugdys bent vieną
kitą vaidilą, nors ir mėgėjišką,
tai jau bus didelis laimėjimas.
Jaunieji aktoriai, atrodo, bus
ateityje labai reikalingi net ir
vis progresuojančiam “Birby
nės” sambūriui, kuriam šalia
dainos turėtų talkinti ir vai
dyba.
Visi žiūrovai gėrėjosi ne tik
birbyniečių ir gintariečių šauniu
pasirodymu, bet ir seminaro
dramos grupės vaidyba. A. K.

JULIUS MILIUŠAS
MONTROSE BUTCHER & GROCERY
1006 Dundas St. W., Toronto 3, Oat. Tel. 533-9366

Nuoširdžiausiai sveikinu su šv. Kalėdomis ir
Naujais Metais visus klientus ir bendradarbius

RAIMUNDAS STASI U LIS

1613 Dundas St. W.

Toronto 3, Ont.

Džiaugsmingų Kalėdų švenčių ir laimingų
1970 metų linkiu visiems klientams, draugams

bei pažįstamiems —

AL DUDA INSURANCE lietuvių draudos įstaiga

• 2231 Bloor St. W.

Toronto, Ontario

i
s?

Linksmų Šv. Kalėdų

bei
laimingų Naujų Metų

visiems klientams linki —

y;

t ERNA'S SUPERMARKET, 19 St. JOHN RD.

g

E. A. Palveniai

Toronto jaunimo ansamblio “Birbynė'' narių dalis koncerto metu
Nuotr. S. Dabkaus

g
B
M
w
W

Z

Geriausi linkėjimai lietuviams
Šv. Kalėdų ir Naujų Metų proga

$■

CITY DRIVING SCHOOL

į
|

JOE YURMAN
1076 Bathurst St.

r

Toronto, Ont.

.
Linksmų Sv. Kalėdų ir laimingų Naujų Metų

ž

4

mieliems klientams ir pažįstamiems linki

1

A. B. BERESNEVIČIAl

1

vyriškų drabužių siuvėjas

ir gatavų drabužių krautuvė

?

Geriausi linkėjimai lietuviams švenčių proga

I

LAKEVIEW RESTORANAS

j

I

1132 Dundas St. W., prie Ossington
PAUL ir TONY

fa
®

B
g

i?

Džiugių švenčių ir
turtingų naujų metų
linki visiems lietuviams

I

BALIO MASKELIŪNO

į
|

l

apdraudos agentūra

g

|

I

JIS

NEBUVO

(Atkelta iš 3-čio psl.)
dens, kurį aš duosiu, niekada
netrokš, nes vanduo, kurį aš
jam duosiu, bus amžinojo gyve
nimo šaltinio vanduo.”
ŽENKLAI PRIE JORDANO
Jonas Krikštytojas kvietė at
gailai, nes, skelbė jis, “dangaus
karalystė arti”. Cituodamas Izaiją, jis sakėsi esąs “tyruose
šaukiančiojo balsas. Taisykite
Viešpaties kelią”. Kai Kristus
pas jį atėjo krikštytis, Jonas tuo
jau Jį atpažino kaip Viešpatį,
kurio kelią turi tiesinti.’ Tada
laukinis atsiskyrėlis, apsisiautęs
kupranugario plaukų apdaru,
žengė žingsni atgal ir nulenkė
savo galvą prieš jaunąjį moky
toją iš Nazareto. Kristus turi ji
apkrištyti, o ne atbulai. Kai
Kristus švelniai nenusileido,
Jonas pasidavė ir su didžiausiu
nusižeminimu pylė krikšto van
denį ant Kristaus galvos.
Tuo metu paukštis praskrido
dangumi, ženklindamas Dievo

G A N D H 1 .. .
džiaugsmą šiuo įvykiu. Tik gam
tiniuose reiškiniuose galima
įžiūrėti antgamtę ir atvirkščiai.
Paukštis negali egzistuoti be
Dievo, ir dėlto jau vien savo
buvimu skelbia Dievo buvimą.
Net ir žvirblis, sakoma, negali
nukristi žemėn, nesukeldamas
Dievui rūpesčio. Visas medžia
ginis pasaulis yra tarsi neiššif
ruotas Dievo pranešimas, kurį
mistikai, menininkai ir moksli
ninkai stengiasi iššifruoti, kar
tais su daliniu pasisekimu. Ta
čiau, raktas yra tik Kristaus ran
kose.
Laisvai vertė
kun. J. Staškevičius
(Antraštės — “Tž” redakcijos)
“TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI”
SAVAIT RASTIS
SIUNČIAMAS SUSIPAŽINTI
NEMOKAMAI TIEMS,
KURIE ATSIUNČIA
SAVO ADRESĄ.

Tel. 531-1432

f

|

Montrealio “Gintaro“ ansamblio šokėja koncerto metu Toronte
Nuotr. K. Baltrūno

343 Roncesvalles Ave., Toronto 3.

2483 Lake Shore Blvd. West,
Tel. 251-4864

Toronto 14, Ont.

1

KALĖDŲ ŠVENČIŲ
NAUJŲ METŲ PROGA
nuoširdžiai sveikina
mielus klientus,
draugus bei pažįstamus,
linkėdamas sveikatos ir sėkmės
sekančiais metaisV. BAČĖNAS,

All Seasons Travel Agency
323 Lakeshore Rd. E. Port Credit, Ont.

Džiugių bei jaukių švenčių
ir
laimingų 1970 metų linki —

Domestic Fuel Oil Co. Ltd.
CHUCK ROE

ST. PRAKAPAS

|
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SLA 278 KUOPA RENGIA IŠKILMINGĄ

Naujų Metų sutikimą,

Geriausi linkėjimai šv. Kalėdų
ir Naujų Metų proga visiems mano klientams,

Kalėdų švenčių bei Naujų Metų proga

nuoširdžiausiai sveikiname

gruodžio 31 d., 7 vai. vakaro,
WELLAND HOUSE VIEŠBUČIO gražioje baliaus salėje

draugams bei pažįstamiems —

Walter’s Barber Shop

(Ontario ir King gatvių kampas, St. Catharines, Ont.)

lietuviška kirpykla

P r"o g r a m o je

Sav. W. Lastauskas

874 College St.

Gerb. klientus, bičiulius bei pažįstamus

1.
2.
3.
4.

Linksmų Šv. Kalėdų ir laimingų Naujų Metų

European Meat & Delicatessen
fe

.
5. Tautos himnas, pritariant orkestrui,
6. Lygiai 12 v. tradicinis šampanas,
Bus bufetas, loterija ir kiti įvairumai,
8. Stalai 8 asmenims ir daugiau.

8—9 v. v. pilna vakarienė,
Šokiai, grojant geram orkestrui,
Kepuraitės,
20 minučių prieš 12 v. sveikinimaį,

g
!

Visus maloniai kviečiame ir laukiame atvykstant

Įėjimas: porai — $15, vienam — $8; studentams ir pensininkams — papigintai.

siuvėjas

St. Catharines, Ont.

OTTAWA, Ont
f

.

Džiugių Šv. Kalėdų ir sėkmingų Naujų Metų
visiems klientams ir pažįstamiems linki

ED. KONDRATAS
Vyriškų ir moteriškų drabužių siuvėjas
1113 Dundas St. W., Toronto (prie Liet. Namų)
Telefonai: LE 3-5454 ir LE 4-6643

Savo mieluosius klientus ir draugus

Šv. Kalėdų ir Naujųjų 1970 Metų proga
sveikinu linkėdamas sėkmės

JONAS V. MARGIS, Phm.B
MARGIS DRUGS'

408 Roncesvalles Avė., kampas Howard Park Ave.
Telefonas

LE 5-1944, Toronto, Ontario

Šventiniai sveikinimai visiems lietuviams klientams

PARIS FLORISTS
975 COLLEGE ST., TORONTO 4,

Tel. 531-2211
GĖLĖS ĮVAIRIOMS PROGOMS
2ffC®<2P^«2P^^<2PlR8‘S28,GS‘«Z?<28>«2S'«2S<t2S<<28'«2?«ai,GS<«S‘€2S'<2?«2S<«1

Linksmų švenčių ir laimingų Naujų Metų

lietuviams linki

RYAN & ODETE
LAWRENCE G. ODETTE
MORLEY D. HOGLE
Katalikų Laidotuvių Namai

Moderniai įrengti. Ventiliacija.
1498 DUNDAS ST. WEST, TORONTO

PAGERBTI MOKYTOJAI. KLB
Otavos apylinkės metinio susirinki
mo metu apylinkės valdybos vice
pirm. dr. J. Rimšaitė įteikė PLB
švietimo tarybos išduotus diplomus
kaip padėkos ženklą šeštadieninės
mokyklos vedėjui V. Balsui ir moky
tojai A. Paškevičienei. Tai padėkos
ženklas už kelerių metų darbą lietu
viškoje mokykloje už Lietuvos ribų.
VIETOJE KALĖDINIŲ SVEIKI
NIMŲ per vietos įgaliotinį A. Paš
kevičių aukojo Lietuvių Fondui: p.p.
Kubiliai,
Vilčinskai,
Palilioniai
(Kingston), Fidleriai (Deep River),
Jurkai, Dauniai, Ramūnai, Valiuliai,
Rimšaitė, Jurėnas, Eidimtienė, Bui
vydai ir Paškevičiai. Iš viso gauta
S94. Jie bus įnešti L. Fondan, padi
dinant bendrąjį Otavos. lietuvių įna
šą, kuris įrašytas apylinkės v-bos
vardu. Šiuo metu to įnašo dydis —
$800.
LIETUVIŲ FONDAS nepamiršo ir
Otavos šeštadieninės mokyklos: skirs
tant pereitų metų palūkanas, Otavai
paskirta $100. Pinigai per vietos
įgaliotinį gauti ir įteikti mokyklos
tėvų komitetui.
KALĖDŲ EGLUTĖ, ruošiama mo- kyklos tėvų komiteto, įvyks gruodžio
21 d. įprastu laiku ir įprastoje vie
toje — arkivyskupijos patalpose.
METINIAME APYLINKĖS SUSI
RINKIME XI. 2 valdybos pirm. V.
Priščepnionka, kartu su kitais na
riais, padarė pranešimą apie praėju
sių metų veiklą ir apie priemones
ateities veiklai pagerinti. Tarp kitko,
pasisakė, kad negera izoliuotis nuo
vietinės kanadiečių visuomenės —
reikia sueiti su žymesniais vietinės
valdžios žmonėmis į kontaktą, nes
tuo galima daug padėti lietuviš
kiems reikalams. Padarius žygius
miesto savivaldybėje, 1969 m. pirmą
kartą Otavoje iškelta lietuviška vė
liava prie miesto rotušės Vasario
16 d. Gautas leidimas naudotis vals
tybinės bibliotekos salėmis, kur su
ruoštas lietuviams ir kanadiečiams
Montrealio “Gintaro” koncertas. Mi
nėjimų tvarką reikia keisti, nes ne
tinka taip daryti, kaip buvo daroma
prieš 30-40 metų. Pasikartojantieji
minėjimai nusibosta.
Jaunimo atstovė stud. Paulionytė
pranešė, kad yra apie 20 jaunuolių,
bet bendro susirinkimo nepavyko su
kviesti dėl neturėjimo patalpų ir ki
tų sunkumų. Tautinių šokių grupė
“žilvitis” dalyvavo festivalyje Nau-
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joje Škotijoje. Įdėta daug darbo, ir
pasirodymas gerai pavyko. Vasario
16 gimnazijos rėmėjų atstovė p. Ba
nienė pranešė, kad šiais metais aukų
surinkta $40. Lietuvių Fondo atsto
vas inž. A. Paškevičius pranešė, kad
Otavai nustatyta norma jau perviršy
ta. Pereitais metais Otavos apylin
kės vardų įnešta 3 šėrai po 100 dol.,
taip pat įmokėta naujų įnašų atski
rų asmenų. Tėvų komiteto pirm. Ka
džius pranešė, kad šeštadieninėje
mokykloje yra 14 vaikų, kurių 6 —
darželyje; dirba 2 mokytojai. Sun
ku surinkti pinigų apmokėjimui vi
sų išlaidų, todėl reikalinga pagalba.
Valdybos nariai pabrėžė didelę mo
kyklos svarbą, bet valdyba galėjo
paremti tik $50, nes valdybos paja
mos buvo nedidelės: Iš pranešimų
atrodė, kad nėra balanso tarp valdy
bos, mokyklos ir įvairių fondų paja
mų. Vieni perviršija numatytas nor
mas, o kitiems trūksta išlaidoms pa
dengti, nors pinigai renkami iš tų
pačių bendruomenės narių.
VALDYBOS RINKIMAI. Susirin
kimo svarbiausias tikslas — išrinkti
naują valdybą liko neįvykdytas. Re
vizijos komisija surado 4 kandidatus,
bet norėta išrinkti valdybą iš 5 na
rių. Pasitaikius, kad visi kandidatai
buvo moterys, kaikas manė, kad rei
kia valdyboje ir vyrų. Du vyriškiai
sutiko kandidatuoti, jei dar vienas
kandidatuos, bet šiam atsisakius ir
šie du kandidatai atsisakė. Po viso
kių nevaisingų pasiūlymų priimtas
susirinkimo pirm. arch. V. Trečioko
pasiūlymas — atidėti valdybos rin
kimus vienam mėnesiui. Otav.

VINCAS IR ONUTĖ JAUGOS lap
kričio 15 d. paminėjo 59 metų —
auksinę vedybų sukaktį. Pobūvis įvy
ko vienintelio sūnaus Balio ir mar
čios Jesės Jaugų puošniuose namuo
se. Dalyvaujant gausiam būriui lietu
vių ir kitataučių, pobūvio vedėjas M.
Leščinskas apibūdino sukaktuvinin
kų praeitį. Jiedu kilę iš Augštaitijos.
Vincas atvyko Kanadon 1930 m., žmo
na su sūnum Baliu — 1936 m. Apsi
gyveno pas savo brolį Juozą Jaugą
— Saskačevano ūkininką, vėliau per
sikėlė į Kalgarį. Dabar abudu yra
pensininkai, įsikūrę nuosavame na
me. Sukakties proga buvo apdovanoti
vertingomis dovanomis ir gavo daug
sveikinimų. KLB Kalgario apylinkės
vardu sveikino A. P. Nevada. Visi ap
gailestavo, kad Onutė Jaugienė turi

SVEIKATOS KLINIKA sveikina ne tik buvusius, esan

čius ir būsimus pacientus, bet ir kiekvienų geros valios

lietuvį, ypač "Tėviškės Žiburių" redakcijų ir adminis

SVEIKINAME VISUS LIETUVIUS

buriuoja ir toliau, kiek jie bus reikalingi Dievui ir Tė

vynei. Sveikatos klinika linki visiems Kristaus gimimo

ir Naujų Metų proga sveikatos bei ištvermės.

B. NAUJALIS, /
natūralaus gydymo specialistas

Tel. LE 3-8008.

Sveikinu visus bičiulius, pažįstamus ir kaimy-

nūs su Šv. Kalėdomis, visiems linkiu sveikatos ir
ŠV. KALĖDŲ IR NAUJŲJŲ METŲ PROGA

laimingų naujų metų —
St. Kutka

TURNER & PORTER LTD

St. Catharines, Ont.

FUNERAL HOME
Linksmų Kalėdų ir laimingų naujų metų visiems

436 Roncesvalles Avė.

Tel. 533-7954

klientams, draugams bei pažįstamiems linki vienin

telė lietuviška Toronte drabužių valykla
2357 Bloor St. W

Tel. RO 6-3153

2180 Hurontario St./Cooksville. Tel. 279-7663
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tracijų, kurie žiburiavo jau per 20 metų. Tegu jie ži
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LEONARD CLEANERS
Savininkai Leveckiai
958 College St,

HOME OWNERS CENTRE
2742 Dundas St. W.

Tel. 762-9759

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

PARKSIDE MEAT MARKET
maisto krautuvė

PRANEŠAMA APIE NAUJĄ
GYDOMĄJĄ MEDŽIAGĄ

ffl

Sav. E. Punkris ir A. Matulaitis

!
’

335 RONCESVALLES AVENUE
Telefonas LE 5-1258
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Daug džiaugsmo Šv. Kalėdų sulaukus ir laimin
gų ateinančių metų mieliems klientams, bend

radarbiams ir visiems Toronto lietuviams linki
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LIETUVIŲ SPAUSTUVĖ
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12 QUEEN ELIZABETH BLVD.
252 - 4659
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CALGARY, ALTA

Sveikatos klinika, 460 Roncesvalles Avė. Toronto, Ont.

Telefonas LE 2-5965

ga ir linki, kad 1970 metai būtų dar laimingesni —

PASISKIRSTĖ PAREIGOMIS. K.
L. B. vietinės apylinkės susirinki
mas lapkričio 16 d. buvo gana gau
sus. Pirmininkavo J. šarapnickas,
sekretoriavo S. šetkus. Jame išrink
toji valdyba pasiskirstė pareigomis:
pirm. J. Šarapnickas, vicepirm. A.
Setikas, sekr. P. Polgrimas, ižd. P.
Dauginas, švietimo ir kultūros vado
vas S. Šetkus, narys A. Švažas. Revi
zijos komisija: J. Alonderis, Z. Ja
kubonis, K. Jasevičius. Numatyta su
daryti prie valdybos jaunimo sekci
ją. Kor.

Tai yra ypatinga gydomoji medžiaga
įrodžiusi galią sutraukti hemorojus ir
pataisyti sugadintus audinius.
Pagarsėjęs tyrimų institutas atrado ifepaprastą gydomąją medžiagą,
sugebančią sutraukti hemorojus be
skausmo. Ji per kelias minutes sumažiną niežėjimą ir nepatogumus bei
pagreitina uždegimo pažeistų audinių
gijimą.
Visais tyrimo atvejais švelnėjant
skausmams, įvykdavo hemorojų susitraukimas.
Tačiau visų svarbiausia — rezultatai būdavo toKi nuostabūs, kad šis pagerėjimas tęsdavosi daugelį mėnesių.
To buvo pasiekta naudojant gydomąją medžiagą (Bio-Dyne), kuri greitai padeda užgyti pažeistoms celėms
ir sužadina naujų audinių augimą.
Dabar Bio-Dyne galima gauti tepalo bei lazdelės formose “Preparation
H” vardu. Prašykite visose vaistinė
se. Pinigai bus grąžinti/ jei nebūsite patenkinti.

Tel. 233-9783

klientus, bičiulius bei pažįstamus šventų Kalėdų pro

ft

sutraukiančių
hemorojus

2899 Bloor St W.

Lietuvių statybinių medžiagų prekyba sveikina visus
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VALDYBA
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IRENA ir KAZYS ARDAVIČIAI
Tel. LE 3-2220

Sav. Albina ir Justas Krasauskai

Apie savo dalyvavimų maloniai prašome pranešti SLA v-bos nariams iki gruodžio 21 d. |

visiems klientams, bičiuliams bei pažįstamiems linki

2102 Dundas St. W

maisto krautuvė

Toronto 4, Ont.,

Tel. LE. 1-5166
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gulėti ligoninėje. Bendruomenės vaidyba visų Kalgario lietuvių vardu
linki jai greitai pasveikti.

LIETUVOS KARIUOMENĖS
ŠVENTĖ paminėta apylinkės valdybos pastangomis Bridgeland Community salėje. Dalyvavo gana daug tautiečių. Malonu buvo matyti įžengiant
i salę lietuvius karius pilnoje uniformoję Alfredą Virkutį ir vyr. Įeit.
Laisvutį Baršauską. Jiedu tarnauja
Kanados kariuomenėje SARCEE bazėje Kalgaryje. Abu gražiai kalba
lietuviškai ir yra susipratę lietuviai.
Tai pavyzdys mūsų jaunimui. Minėjimas pradėtas Lietuvos karių maršu, kurį grojo orkestras, ir Lietuvos vėliavos iškilmingu įnešimu, višiem dalyviam giedant Tautos himna. Vėliavą nešė Petras Bakaitis,
buvusio I Gedimino pėstininkų pulko karys, dalyvavęs kovose ties Dauguva ir Radviliškiu, 1940 m. įstojęs
Kanados kariuomenėn ir pasižymėjes kovose Vokietijoj. Tai senosios
kartos ateivis, kuris šventės proga
buvo pasipuošęs ordinais. Žuvusieji
kariai bei partizanai pagerbti tylos
minute. Susirinkusių dėmesį atkreipė minėtų karių atitinkama karinė
pagarba apeigų metu. Visi džiaugėsi
ir jaudinosi. Trumpą žodį tarė apylinkės pirm. A. P. Nevada, pabrėždamas, kad kariuomenės šventė nemažiau svarbi kaip Vasario 16. šventės
kalbėtojas vyr. Įeit. L. Baršauskas
buvo sutiktas karštais plojimais. Lietuvių kalba jis papasakojo Lietuvos
kariuomenės atsteigimo istorija bei
jos kovas ir ragino nenustoti vilties.
Lietuva, turinti tokią garbingą praeitį ir atkaklų laisvės ryžtą, bus ir
vėl nepriklausoma, laisva su visomis
jai priklausančiomis žemėmis. Po iškilmingosios dalies buvo šokiai, orkestrui grojant lietuviškus ir moderniuosius šokius. Vakaras baigėsi 1
v.r. Į minėjimą atsilankė ir toliau
gyveną tautiečiai: J. Karpuš su savo
dukrele. Kalgario universiteto studente, iš Coronation; p.p. A. Valneriai iš Lethbridge; p.p. K. Norvilai
iš Bentley. Nuoširdi padėka minėji
mo šeimininkėms — O. Gluoksnienei, M. Nevadięnei, A. Stakėnienei,
kurios taip nuoširdžiai rūpinosi sve
čiais; J. Dubauskui ir K. Slavins
kui, patarnavusiems prie bilietų; K.
Dubauskui už paskolinimą ir papuo
šimą scenos gražiom vėliavom ir Lie
tuvos Vyčiu.
N. METŲ SUTIKIMAS — gruo
džio 31 d., 8 v.v., Maccabees salėje,
1113 — 5 Avė. S. W., Calgary. Įėji
mas — $1 asmeniui. Suneštiniai už
kandžiai, gėralai, vaišės — bare. Ga
lima atsinešti ir savo gėralus, jeigu
turimas savas leidimas iš Albertos
L. C. Board. Įėjimo mokestis imamas
tik už salės nuomą, orkestrą ir kitas
smulkias išlaidas. Rengėjas — KLB
Kalgario valdyba. Kor.
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LIETUVIŲ BALDŲ KRAUTUVĖS

MOHAWK FURNITURE LTD
ž/
W

Savo mieliems klientams linki

linksmų Šv. Kalėdų ir laimingų Naujų Metų
W

137 Roncesvalles Avė. Tel. 537-1442
Sta

W
W

2448 Danforth Ave. Tel. OX. 9-4444

Linksmų švenčių ir laimingų 1970 metų

linki lietuviams
W

U. B. A. TRADING COMPANY
Urmo sandėlis smulkių prekių, tabako, saldumynų

ir kitų prekių
Centrinė įstaiga

300 Dwight Ave. Tel. 252-2246.
w
gį
ST
w

Cash and Carry skyriai:
138 Euclid Ave, Toronto,

300 Dwight Ave (užpakalinės durys)

Geriausi linkėjimai Šv. Kalėdų

Naujųjų Metų proga
visiems klientams, bičiuliams ir pažįstamiems

P. T. SERVICE CENTRE
Sav. A. Paškevičius ir J. Tamošiūnas
5320 Dundas St. W. — Islington, Ont.

Tel. 239 - 6601
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ČIKAGOS VAIZDAI IR VARGAI
EDVABDAS SULAITIS
PRADĖTAS KALĖDINIS SEZO mo bendrovės vicepirmininkė, paro
NAS maždaug mėnesį prieš Kalėdas. dė skaidrią iš Vilniaus bei apylinkių,
Lapkričio 30 d. miesto centre įvyko kurias jis padarė vasarą.
šventinis paradas, oficialiai atidaręs
DAILININKAI — Mikas Šileikis
šventinio “apsipirkimo” laikotarpį,
kurį gerai išnaudoja didmiesčio pre ir Antanas Cooper (čia gimęs) yra
kybininkai, labai puošniai išdabinda išstatę savo darbus Balzeko Kultū
mi savo krautuvių langus kalėdiniais ros Muzėjuje. Parodos atidarymas
motyvais. Lapkričio 30 d. parade, įvyko gruodžio 7 d. ši paroda truks
šalia kitų tautybių, dalyvavo ir lie iki sausio 17 d. A. Cooper lietuviams
tuvių “Ateities” šokėjų grupė su sa mažai žinomas, nors jo pavardė yra
vo vežimu, kurį žiūrovai galėjo ma gerai žinoma amerikiečių meno
tyti ir televizijos* ekranuose. Mokslo sluogsniuose (jis yra patekęs į
ir pramonės muzėjuje lietuviai gruo “Who’s Who In American Art”).
džio 6 d. vakare atliko savo kalėdi Šioje parodoje jis yra išstatęs 25
nę programą įvairių tautybių pasi aliejiniais dažais nutapytus paveiks
rodyme. Lietuviams čia atstovavo lus. M. Šileikis, jau ilgą laiką besi
“Ateities” sambūrio jaunieji — reiškiantis lietuvių tarpe kaip daili
Amerikoje gimusiųjų tėvų vaikai. ninkas ir meno kritikas (“Naujie
Tame pačiame muzėjuje įrengta ir nų” dienraštyje jis redaguoja me
lietuvių eglutė, papuošta labai popu no skyrių), čia pasirodo su 15 kūri
liariais “šiaudinukais”. Iš viso čia nių.
savo eglutes yra įrengę virš 20 tau
CICERO LIETUVIŲ KOLONIJA,
tybių. Taip pat lietuviai su savo eg
lute dalyvauja ir Bismarko viešbuty šalia Čikagos, turbūt yra pati tur
je 4 tautybių — vokiečių, švedų, tingiausia lituanistinėmis mokyklo
mis bei mokiniais pagal tautiečių
lenkų ir lietuvių parodoje.
Čikagos ir apylinkių lituanistinės skaičių JAV-se. čia veikia dvi litua
mokyklos rengia Kalėdų eglutes: Ro- nistinės mokyklos. Viena jų yra pra
selando mokykla — gruodžio 20 d. dinė, kuri yra dalis Šv. Antano par.
Visų Šventųjų par. salėje, o Cicero mokyklos (ši mokykla net lietuvišką
mokykla — gruodžio 28 d. Šv. Anta pavadinima prie durų tebeturi). Joje
lietuvių >kalbos ir kitų lietuviškų da
no par. salėje.
lykų pamokos dėstomos kasdien ir
GARSUSIS KELIAUTOJAS, kuris joje mokosi 110 mokinių. Jos moky
turi savo kelionių agentūrą Čikago tojai: J. Kreivėnas, S. Balutienė, kun.
je — VI. Rask-Rasčiauskas, gruodžio dr. A. Juška, kun. J. Lechavičius, E.
6 d. Cicero mieste rodė spalvotus Radvilienė, A. Venclova. Mokyklai
filmus iš Lietuvos. Jis praėjusią va lėšų reikaluose bei kituose darbuose
sarą du kartus ten viešėjo ir padarė talkina tėvų komitetas, kurį dabar
2 valandų filmą. Daugumas vaizdų sudaro: V. Zalatorius — pirm., A.
filmuota Vilniuje ir jo apylinkėse, Markelis, N. Baronienė, G. Končienė,
tačiau yra ir Trakų, Palangos bei R. šarauskienė, E. Alšauskas, S. Ki
Panevėžio, kur jam pasisekė nuva sielienė, E. Šulaitis. Antroji mokyk
žiuoti. Taip pat šis tas buvo rodyta la — augštoji, kuri gyvuoja nuo 1956
iš Raseinių bei kitų mažesnių vieto m. Joje mokosi 54 mokiniai. Pamo
vių. Filmų demonstravimą publika kas turi tik šeštadieniais. Joje dės
sekė su dėmesiu, nors kaikurie prie to: kun. dr. A. Juška (direktorius),
kaištavo esą jis demonstruoja tik dr. Z. Ašoklis, A. Baukienė, J. Baugražius pastatus ar kitus reginius. Į . kytė, G. Babrauskienė, A. Kliorienė,
tai rodytojas atsakė, kad jis rodąs J. Kreivėnas, V. Markauskienė, P.
tai, ką jam okup. Lietuvoje leido nu Zailskas, A. Venclova, šios mokyk
filmuoti. Taip pat toje programoje los turi chorą, kuriam priklauso ar
Susivienijimo Lietuvių Amerikoje ti 100 jaunųjų dainininkų. Choro va
dovas — J. Kreivėnas, akompaniaveikėja ir dainininkė J. Mileriūtė,
kuri yra VI. Rask-Rasčiausko turiz- torės — R. Kaunaitė ir D. Marke-

VISUS PARAPIJIEČIUS,

PRISIKĖLIMO BAŽNYČIOS IR VIENUOLYNO
GERADARIUS BEI RĖMĖJUS IR
VISUS KOLONIJOS LIETUVIUS

SU

ŠV. KALĖDOMIS IR
NAUJAIS METAIS
SVEIKINA

TĖVAI PRANCIŠKONAI
Prisikėlimo parapija Toronte

NUOŠIRDŽIAI SVEIKINAME MUJSŲ BIČIULIUS,

DRAUGUS, RĖMĖJUS IR VISĄ MŪSŲ LIETUVIŠ
KĄ BENDRUOMENĘ ŠV. KALĖDŲ IR ATEINAN

ČIŲ NAUJŲ METŲ PROGA, LINKĖDAMOS
DAUG SĖKMIŲ GYVENIME IR DIEVO

PALAIMOS

P. S. Musų kalėdinė dovana Jums — šv. Mišių novena musų koplyčioje

GERIAUSIA DOVANA KALĖDOMS!

Jų pradėsime gruodžio 17

OPEROS SOLISTO VIRGILIJAUS NOREIKOS

d. ir baigsime Kalėdų dienų. Junkimėsvisi maldoje.

LIETUVIŠKŲ DAINŲ IR OPERŲ IŠTRAUKŲ

Nekaltai Pradėtosios Marijos seserys

STEREO PLOKŠTELĖ
(TINKA GROTI IR PAPRASTA ADATĖLĖ)
Ji išleista "Nord Mende" atstovybės Kanadoje

Gražus dail. T. Valiaus pieštas aplankas
YRA LIKĘS RIBOTAS PLOKŠTELIŲ SKAIČIUS

GALIMA GAUTI IR UŽSAKYTI —

DŽIUGIŲ ŠV. KALĖDŲ

WINDSORE:

PARAPIJŲ KNYGYNUOSE

P. JANUŠKA,
2498 Dougall Ave.

MARGIS DRUG STORE,

LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ

Tėviškės Žiburiu

TORONTE:

408 Roncesvalles Avė.
Toronto 3, Ont.

personalui

HAMILTONE:
J. PLEINYS,
137 Gladstone Ave.

ST. PRAKAPAS,

18 Brookside Ave.
Toronto 9, Ont. Tel. 767-9088

ir
visiems skaitytojams linki
LECH MOKRZYCKI

ČIKAGOJE (gen. atstovybė)

“ALFA RADIO” ir

L SINKEVIČIŪTE,
2511 W.-69th. St,
Chicago, Ill. 60629, USA

“RONCESVALLES SPORT

NIUJORKE:

STORE”,
295 Roncesvalles Ave,
Toronto 3, Ont.

“DARBININKAS”,
680 Bushwick Ave,
Brooklyn, N.Y. 11221, USA

New Canadian Publications

lyte; choro seniūnai — P. Kisielius,
A. Baukutė ir R. Bartkutė.

TRUMPAI IŠ ČIKAGOS. Lietuvių
Žurnalistų Sąjungos Čikagos sk. na
rių susirinkimas įvyko gruodžio 7 d.
Dabar ruošiasi išleisti metraštį —
apie 200 psl. turinčią knygą, kurioje
tilps daug nuotraukų bei aprašymų
iš skyriaus veiklos bei jo narių
straipsniai. Leidiniui dauguma me
džiagos jau surinkta. — Alb. Dzirvonas, kun. F. Gureckas, D. Bobelienė ir P. Mankus, Čikagoje gyveną
BALFo direktoriai, dalyvavo šios
šalpos organizacijos direktorių suva
žiavime Klevelande. — Jaunimo
Centrui paremti vakarienė, kuri ren
giama kartą per metus, įvyko gruo
džio 7 d. Programą pranešinėjo Ka
rote Baltrušaitytė. Svečių susirinko
pilna didžioji salė. — Lietuvos Vyčių
choras, kuriam vadovauja muz. Faus
tas Strolia, šiuo metu yra vienas gy
viausių dainos vienetų Čikagoje. Jo
pusė narių yra Amerikoje gimę lie
tuviai. Choro valdybą sudaro — Vy
tas Biltavičius, pirm., Zita Reinytė,
Emilija Pakalniškienė, Juozas Juška.

KALĖDŲ IR NAUJŲ METŲ
PROGA NUOŠIRDŽIAI SVEIKINAME
MŪSŲ KOOPERATYVO IR
BENDRUOMENĖS NARIUS,
LINKĖDAMI LAIMĖS IR SĖKMĖS

1970 METAIS —

Prisikėlimo Parapijos Kredito
Kooperatyvo valdyba

WINDSOR, ONT.
APYLINKĖS
VISUOTINIAME
SUSIRINKIME 1969 m. lapkričio 30
d. išrinktoji apyl. valdyba pasiskirs
tė pareigomis; dr. Č. Kuras — pirmi
ninkas, St. Naikauskas — iždininkas,
V. Čerškus — sekretorius; kandida
tai: kun. D. Lengvinas ir Rom. Dum
čius. Revizijos komisijon išrinkti: B.
Balaišis, Z. Laurinavičius ir E. Zatorskis. Susirinkimas praėjo labai
draugiškoj nuotaikoj. Labai sklan
džiai pirmininkavo V. čerškus ir sek
retoriavo V. Tautkevičienė. Dalyvavo
gražus skaičius tautiečių ne tik
Windsore gyvenančių, bet ir iš to
limesnių vietovių. P. Laurinavičiai iš
Tilbury su savo sūnumis ne tik ne
patingėjo dalyvauti susirinkime, bet
ir mielai įsijungė į apylinkės veiklą.
BENDROS KŪČIOS, daugumai pa
geidaujant, bus rengiamos gruodžio
24 d. apie 10 v. vakaro parapijos
salėje, 808 Marion Avė. Kas norėtų
jose dalyvauti, tepraneša organiza
torėms: p.p. J. Kurienei, dr. D. Naikauskienei arba A. Čerškienei. Tele
fonai: 969-6131. 969-6610 ir 256-6449.
Kor.
PADĖKA
Nuoširdžiai dėkojame Windsoro ir
apylinkių lietuviams už suruoštą
mums, iš Lietuvos tik atvažiavu
siems, priėmimą į savo tarpą, už
gražias dovanas ir už sveikinimą
spaudoje.
. Dėkojame už dalyvavimą klebonui
kun. D. Lengvinui; rengėjams: p.p.
Kurams, čerškams ir visiems, kurie
dalyvavo prie bendro vaišių stalo —
p.p. Naikauskams, Dumčiams, Zatorskiams, > Baleišiams, Tautkevičiams,
Kiziams, Barysams, Butvydams, Petkauskui, Kuktienei, Laurinavičiams,
Jankams iš Tilbury, Ont., p.p. Vilembrektams iš Chatam, Ont.
Negalima nepaminėti švogerio ir
žento, sesers ir duktės Krakauskų,
kurių namuose buvome labai šiltai
sutikti ir dabar esame visapusiškai
jų aprūpinti.
Už jų geras širdis, taip pat už visų
dalyvavusių mūsų priėmime mes ta
riame nuoširdų, gilų ačiū —
Anelė Šilinskaitė Juozas šilinskas

Linksmų Šv. Kalėdų ir laimingų
Naujų Metų linkime
Giminėms, draugams, pažįstamiems, bičiuliams

ir visiems mūsų gamybos lietuviškų sūrių ir kitų
M

&

pieno gaminių vartotojams —

ALOYZAS ir STASĖ VISKONTAI
Stouffyille Creamery

Geriausi sveikinimai lietuviams bičiuliams
Kalėdų ir Naujų Metų proga

ESTŲ CINKOGRAFIJA

Sveikiname mielus klientus

KALĖDŲ ir NAUJŲ METŲ PROGA

Visiems linkime geriausios sėkmės
Atlantic" valgyklos savininkai
V. ir V. Ivanauskai
1330 Dundas St W.

Toronto 3, Ont.

Linksmų Kalėdų švenčių ir laimingų 1970 metų
visiems buvusiems ir būsimiems klientams, drau
gams bei pažįstamiems linki —
SPRINGHURST GARDENS RESTORANAS
Wasaga, Ontario
M. Totoraitytė-Liegienė

WATERLOO, ONT.
ROMAS IR DANGUOLĖ RAČINSKAI su šeima išvažiavo į Floridą,
kur Gainsville universitete atliks vienerių metų praktiką daktarato laips
niui Įsigyti. Neseniai jie dar pakrikš
tijo antrąją dukrelę Felicijos vardu.
Kor.

SPAUSTUVĖ ESTOPRINT
Sveikinimai lietuviams Kalėdų ir Naujų Metų proga

2003 Yonge St. tel. 4845-1117
548 Front St. W.

Toronto 2B, Ont.

Linksmų Šv. Kalėdų ir laimingų Naujų Metų

GERIAUSI ŠVENTINIAI SVEIKINIMAI
visiems Toronto lietuviams.

linki lietuviams

Dėkoju visiems,
,

it

DANRAY SHOE STORE
Scot McHale ir kitų žymių firmų

prisiminusiems mane
į,

miesto savivaldybės rinkimų metu

avalynės krautuvė visai šeimai

1229 DUNDAS STREET WEST, TORONTO

ir kartu su žmona linkiu
sėkmingų 1970 metų —

Džiugių šv. Kalėdų ir laimingų Naujų Metų linkiu

ALDONA IR TONY O'DONOHUE
visiems klientams, bičiuliams bei pažįstamiems

**

VI*
Ii
$
ra

JOE BARBER SHOP-kirpykla
SV. KALĖDŲ IR NAUJŲ METŲ PROGA SVEIKINU
visus lietuvius dvasiškius Toronte ir aplinkinėse parapijose;
N. P. M. Seseles; “T. Žiburių” redakciją, administraciją bei visą
štabą; gimines, bičiulius bei visus, kurie teikiasi mane pažinti.

5

Linksmų švenčių visiems —
Marija F. Yokubynienė

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

Sveikas, Jėzau gimusis

Ypatingu, dėkingumu prisimenu šiuos gydytojus: dr. A. Valadką, dr. A. Dicksoną, dr. A. Užupienę-Lukienę, dr, M. ArštikaitytęUleckienę, dr. St. Pacevičių, dr. J. Sungailą, dr. J. Yčą.
Mano velionies vyro Jono virš 11 metų trukusi žiauri liga, ne
kartą pareikalavo greitos gydytojo pagalbos. Kai negaudavau vie
no, šaukdavausi kito. Visi čia suminėtieji gydytojai mūsų nelaimėje
buvo tikri bičiuliai. Tegu Viešpats jiems atlygina gera sveikata.

Sav. J. Budrevičius

Tel. LE 2-1296

Viešpaties gimimo šventėje nuoširdžiai sveikinu
Šv. Kalėdų ir Naujų Metų proga sveikiname

S
s
B
S

mielus lietuvius St. Catharines, Welland, Port Col-

visus klientus, draugus bei pažįstamus ir linki-

borne ir Niagara Falls, Ont., visiems linkėdamas

me daug laimės —

tyro džiaugsmo ir dvasiniu malonių

ALFA RADIO a. TV.

Visagalio palaima telydi mūsų žingsnius 1970
PARKDALE FISH

Europietiška įvairių žuvų krautuvė —

2204 Dundas St. W. Toronto, Ont. Tel. LE 2-2692.
Linki linksmų švenčių visiems lietuviams klientams.

672 Lansdowne Ave.

Toronto 4, Ontario

RONCESVALLES SPORTS STORE

metų kelyje

295 Roncesvalles Avė.
T. BARNABAS MIKALAUSKAS, O.F.M.

Toronto 3, Ontario

r
A. čižikas ir J. Dambrauskas

KALĖDŲ ŠVENTĖS PROGA SVEIKINAME
SAVO

BIČIULIUS,

KLIENTUS

IR VISUS

TAUTIEČIUS - PAVERGTOJE TĖVYNĖJE,

TREMTYJE IR LAISVAJAME PASAULYJE
NORS ESAME IŠBLAŠKYTI, RADIJO BAN

GOS PASIEKIA MUS VISUR. JOS SUARTINA
MŪSŲ ŠIRDIS, TROŠKIMUS IR PERTEIKIA

MINTIS. DIDŽIŲJŲ ŠVENČIŲ PROGA STIP
RIAU PAJUNTAME BENDRĄ VISŲ TROŠKI

MĄ-LAISVĖS PAVERGTAI LIETUVAI. RYŠIUM SU BESIBAIGIANČIAIS ŠEIMOS IR
ŠVIETIMO METAIS LINKIME ATGAIVINTOS
RYŽTO SIEKIANT LAISVOS
VIENINGOS IR GALINGOS LIETUVOS

SOFIJA TUMOSA

JONAS

Nord Mende Sales
Generalinė radijo atstovybė Kanadoje
46 COLVILLE RD., TORONTO 15.

TEL. 249-7863

wrm—rss.-

GĖRIMAS IR VAIRAVIMAS

Fotografijos rodo, kad JIB vaistai ATAUGINA PLAUKUS, pašalina
pleiskanas, šašus, niežėjimą, sulaiko plaukų slinkimą, gražina natūra
lią plaukų spalvą MOTERIMS ir VYRAMS užtikrintai. JIB 8 unciju
bonka — S6.00. Užsakymus su pinigine perlaida siųskite JIB labo
ratorijos atstovybės Kanadoje adresu:
JIB Laboratorija, 2498 Dougall Ave, Windsor, 12. Ont.

nesiderina. 1968 m. Kanadoje
eismo nelaimėse žuvo 5.254 as
menys. Pusę jų pražudė alkoho
lis. Dėlto Kanados federacinė
vyriausybė išleido Įstatymą, bau
džiantį " girtus vairuotojus iki
$1000 arba šešiais mėnesiais ka
lėjimo, arba abiem bausmėm
kartu. Be to, nusikaltusiam au
to vežimio vairuotojui gali būti
atimtas leidimas trejiem metam
visoje Kanadoje. Policijai pa
vesta sekti įtartinus vairuotojus,
o pastarieji įpareigoti priimti
instrumentinį patikrinimą, at
liekamą pūtimačiu (breathalizer). Jeigu pastarasis rodo 0,08

-

% alkoholio, vairuotojas lai
komas nusikaltusiu' įstatymui.
Patikrinimas turi būti atliktas
per dvi valandas nuo nusikalti
mo momento. Teisę tikrinti tu-

ri kiekvienas policijos pareigū
nas (peace officer) betkurioje
Kanados vietovėje. Atsisakymas.
laikomas nusikaltimu ir baudžia
mas tomis pačiomis bausmėmis.

sveikina savo klientus ir pažįstamus —
AMBER DRAPERIES

geriausia

savininkės M. Vaitkienė ir A. Jonkaitienė

55 Colbec Avė. Toronto 9, tel. 762-3838

stiklelyje?
GREIČIAU...
PIGIAU...
GERIAU...
Ir tikrai padėsite savo artimiesiems užsakydami
dovanų siuntinį per

spalvotos televizijos
priimtuvai - naujausi ir patikimiausi
Ir štai kodėl...
• Patvarūs elektroniniai sujungimai.
ji, elektroniniai išradimai.

ir

NAUJAISIAIS METAIS

RCA

• Moderniausias automatinis "Locked-in" įjungėjas (AFT).
gausite puikiausią paveiksią.

SU ŠVENTOMIS KALĖDOMIS

BALTIC STORES LTD.
(Z. JURAS)
421 HACKNEY RD., LONDON, E. 2, ENGLAND.
TEL. 01-739-8734

Su juo automatiškai iš

SCAMS

Tai patikimiausi niekuomet negendantys, nau

Sį rudenį siūlome 3 dovanų siuntinius sudarytus iš tokių
daiktų, kurie labiausiai Lietuvoje reikalingi ar naudingi.
RUDENINIS (1), 1969

3 jardai vilnonės veliūro medžiagos vyriškam arba moteriškom apsiaus
tui, 3J6 jardo puikios kostiuminės, angliškos vilnonės medžiagos vyriš
kom arba moteriškam kostiumui, 2 jardai "crimplene" medžiagos puikiai
suknelei, vyriškos arba moteriškos geros rūšies megztinis, išeiginiai nai
lono marškiniai arba bliuze, 1 pora vyriškų arba moteriškų kojinių —
vilnonių arba nailoninių, 20 geriausios rūšies cigarečių.

• Transistorinė "Wireless Wizard" atstumi nė kontrolė. RCA turi 9, 7, 6 ir 3 mygtukų
sistemą, pritaikytą jūsų rankai.
• Greitai įsijungia — nereikia laukti įšilimo. įjungtas televizijos priimtuvas tuojau
pradeda rodyti vaizdus ir skleisti garsus.

Kaina $100.

RUDENINIS (2) 1969

Nailoninis itališkos, vyriškas arba moteriškas lietpaltiš, 3J6 jardo vilno
nės angliškos kostiuminės medžiagos, 2 Yi jardo vilnonės moteriškai suk
nelei medžiagos, 1 vilnonė gėlėta arba su ornamentais skarelė, 1 vyriš
kas arba moteriškas labai geras megztinis, 1 kaklaraištis arba dėžė
šokoladinių saldainių, 2 šilkinės arba nailoninės skarelės.

NAUJA RCA H I - LI T E 70 SPALVOTA ELEKTRONINĖ LEMPA-100% ŠVIESESNĖ

Kaina $100.
MAISTO SIUNTINYS, 1969

ACADIAN
PUIKŪS KANADOS GĖRALAI
ROMAS — Acadian

DŽINAS — Acadian

“SEVEN SEAS” - baltas

“DE LUXE”

šviesus, tamsus

FURNITURE LTD.
Nemokamas pristatymas j namus * Krautuvės Toronte: vakaruose — 137 RONCESVALLES
__ Tel. 537-1442 * rytuose — 2448 DANFORTH Ave. — Tel. OX 9-4444 * Krau

tuvės atidarytos nuo 9 vol. ryto iki 9 vai. vakaro.

KANADISKA DEGTINĖ —

VODKA — Acadian

Acadian “SIGNATURE”

“DE LUXE”

6 sv. geriausių kanadiškų miltų, Yi sv. arbatos, 1 sv. kakavos, 2 sv.
ryžių, % sv. pipirų, !4 sv. lapelių, Yi sv. geriamo šokolado, 1 dėžutė
"nescafe", 2 sv. geriausių kiaulinių taukų, 1 dėžė šokoladinių saldainių.
Kaina $35.

Į kiekvieno drabužių siuntinį galima pridėti šie labai Lietuvoje naudingi
ir pageidaujami dalykai: nailoniniai lietpalčiai $11, geriausios vilnonės
skarelės $5, vyriški arba.moteriški megztiniai $14, parkeriai $7, vilnonės
arba nailoninės kojinės $2.
Taip pat priimame užsakymus: auto mašinų, motociklų, dviračių, tele
vizijos aparatų, foto aparatų, radijo aparatų, šaldytuvų ir t.t. Mūsų są
skaitos suteikia Jums teisę gauti darbo pajamų mokesčių ataskaitas.

KIEKVIENO SIUNTINIO PRISTATYMAS GARANTUOTAS
KANADOJE ATSTOVAUJA:
A. Kusinskis, 167 College St., Sudbury, Ont.
L. Radzevičius, 530 Windermere Ave., Toronto 9, Ont.

Acadian visuomet pirmoje vietoje
žinantiems gėrę skonį
(taip pat pirmoji Ontario L.C.B.O.krautuvių sąrašuose)
ACADIAN DISTILLERS, BRIDGETOWN, NOVA SCOTIA

I—Iome Owners

Statybinės medžiagos ir remontai
2742 Dundas St W. TeL 769-5171
• (voirio* medžiojo* nomy taisymam*
• Lentos, fanera, stogams dengti medžiagas
• Atliekam

ifotyboi darbui ir remontu*

