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Jums visiems džiugią Kalėdą šven
čių. Taip pat išreiškiu savo dideli pa-

kantrybe, pasišventimu tarnyboje ir 
Įgudimu sunkiose kovose. Sujungto
mis jėgomis žygiuosime pirmyn ir

Generolo žygiai ir malda
Katalikų savaitraštis “Our Sunday 

Visitor” paskelbė buv. trečiosios 
amerikiečių armijos vyr. kapeliono

TEV1SKES ŽIBURIAI
LIETUVIŲ SAVAITRAŠTIS — LITHUANIAN WEEKLY 941 DUNDAS ST. WEST, TORONTO 3, ONTARIO, CANADA

Nesibaigiantis gimimas
Minime žymiuosius istorinius faktus, kurie tautos ir visos žmo

nijos gyvenime paliko neišdildomus pėdsakus. Prie tokių istorinių 
įvykių priklauso ir Kristaus gimimas. Jis giliai palietė žmonijos 
gyvenimą ir dėlto pro jį negali praeiti netgi netikintieji. Ir jie pvz. 
skaičiuoja krikščioniškosios eros įvykius nuo Kristaus gimimo. Jie 
gali šį faktą neigti, perkelti mitologijon ar savaip aiškinti, bet ne
gali jo nematyti. Jis yra perdaug ryškus, kad galėtų prieš jį už
merkti akis. Ir tai ne vien dėlto, kad tai istorinis įvykis. Kristaus 
gimimas yra kažkas daugiau nei istorinis faktas. Tai kažkas am
žinai gyvo, nesibaigiančio ir besiveržiančio žmogaus gyvenimam 
Istorinis Kristus gimė beveik prieš 2000 metų ir mirė 33 metų am
žiaus, bet tas gimimas ir dabar paliečia kiekvieną žmogų, pate
kusį Jo orbiton. Kitaip tariant, žmogaus tapimas krikščioniu — 
Kristaus sekėju yra mistinis Kristaus gimimas žmoguje. Tikinčia
jame žmoguje Kristus gimsta kaip dvasinė šviesa, mistinė, ant
gamtinė jungtis. Dėlto ir sakoma, kad Kristaus gimimas yra nesi
baigiantis — jis kartojasi kiekvienąme krikščionyje dvasine pras
me. Kartais šis gimimas būna skaudus ir ilgas vyksmas, nes žmo
gus nepajėgia subrandinti savyje krikščioniškojo tikėjimo, ilgai 
jiėško, svarsto, abejoja, kovoja, kol pagaliau išsikristalizuoja nuo
širdus įtikėjimas. Tada jame ir įvyksta anas mistinis Kristaus gi
mimas, kuris teikia visam jo gyvenimui linkmę ir prasmę.

★ ★ ★
Istorinis Kristaus gimimas, nors ir buvo varganas, labai ne

džiugus, savo esme yra džiaugsmingas įvykis visai žmonijai. Dėlto 
Betlėjaus įvykis ilgos krikščionių tradicijos liko apgaubtas džiaugs
mo nuotaika ir apipintas folklorinio pobūdžio papročiais. Ir šiais 
metais Betlėjaus įvykį minime su įprasta kalėdine nuotaika. Vis- 
dėlto kartu jaučiame, kad šioje šventėje vyrauja ne tik istorišku
mas — joje yra kažkas gilesnio. Jaučiame, kad šios šventės proga 
mūsų širdyse gimsta ne tas džiaugsmas, kurį sukelia vynas, malo
nus įvykis ar panašiai. Tai gilesnis džiaugsmas, plaukiąs iš su
brandinto mūsų tikėjimo. Juk žmogui, jaučiančiam dvasinę atra
mą Kristuje, yra nepaprastai džiugu, nes jam atsiveria prasminga 
viso gyvenimo perspektyva, įgalinanti džiaugtis ir tais atvejais, 
kai rūpesčiai slegia. Prisiminkime, pavyzdžiui, šv. Pranciškų Asy
žietį. Jis mokėjo džiaugtis ir labai varganose situacijose, nes jo 
atrama Kristuje buvo nepaprastai tvirta. Ir aplamai visi žymieji 
krikščionys mokėjo džiaugtis, nes turėjo į ką atsiremti. Ir mums 
šiandieną galioja tas pats receptas: jei norime pajusti tikrąjį 
džiaugsmą, turime pirmiausia subrandinti savyje tvirtą tikėjimą, 
tą pagrindinę gyvenimo atramą, kuri įgalina atlaikyti ir didžiau
sius rūpesčius, nepasimesti gyvenimo sutemose. Dėlto ruošiantis 
kalėdiniam džiaugsmui, verta visų pirma patikrinti savyje tą pa
grindinę atramą — krikščioniškąjį tikėjimą. Jeigu ji yra pakan
kamai tvirta, gilus bus ir kalėdinis džiaugsmas, o jeigu jos nėra— 
džiaugsmas gal bus rėksmingas, bet tuščias ir apgaulingas-^

Kalėdinis džiaugsmas paprastai būna išreikštas įvairiai^ išori
niais papročiais —eglutėmis, šviesiomis, giesmėmis, muzika, do
vanomis, vaišėmis ir pan. Tai neabejotinai reikalingi dalykai. Jie 
yra prasmingi, jeigu išreiškia giliojo Kristaus gimimo misteriją, 
jeigu padeda žmonėms sudaryti atitinkamą nuotaiką. Bet jie nu
stoja savo tikrosios prasmės, jeigu lieka atskirti nuo Kristaus mis
terijos. Tada visos eglutės, šviesos, dovanos ir t. t. tampa grynai 
kasdieninės vartosenos dalykais, nes nebėra simboliais, ženklais, 
kalbančiais apie gilesnę tikrovę, slypinčią už pilkosios kasdieny
bės. Tą tuštumo pavojų išgyvename kiekvienų Kalėdų proga. 
Daugelis žmonių, nors ir laikosi tradicijų, švenčia Kalėdas, tačiau 
nebejaučia tikrosios jų prasmės, nebemoka džiaugtis dvasiniu 
džiaugsmu, viską suveda j valgius ir gėrimus. Žodžiu, -Kalėdos 
tampa įprastiniu baliumi, kuriame nebėra vietos religiniam moty
vui. Dėlto pagrįstai šaukiama kiekvienų Kalėdų proga: grąžinki
me tikrąją Kalėdų prasmę! Tai ne Kalėdų senio, ne stirnų, ne vy
no, o Kristaus gimimo šventė. Su ja turi ateiti žmogui gelminis 
džiaugsmas, o ne tuščias stiklų skambėjimas. Nelengva tai pada
ryti, nes komercinis triukšmas nukreioia žmogų nuo esminiu da
lykų ir veja daugelio ištryptu keliu. Reikia tam tikro ryžto išsukti 
iš to nualinto kelio ir susirasti autentišką krikščionies kelią. Pr. G.

§ BETLĖJAUS SPINDULIAI 
8

- «

yra ir mūsų lietuviškosios 

tėviškės dalis. Tegaivina jie visus tautiečius — 

vergijoj ir laisvėj. To nuoširdžiai linki Kristaus gi

mimo šventės proga
"Tėviškės Žiburiai"
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Kristaus jaunystės dienos
šis rašinys yra ištrauka iš prancū

zų istoriko Roberto studijos, paskelb
tos 1971 metais išleistame sudėtinia
me veikale “Jėsus”. Jame autorius 
atskleidžia Kristaus jaunystės faktus, 
remdamasis naujausiais tyrinėjimo 
duomenimis. Antraštės — “Tž” re
dakcijos.

Nazaretas Palestinoje buvo 
mažareikšmis ir savo gyventojų 
skaičiumi (keletas šimtų žydų), 
ir jų kokybe. Tai gana nuošali 
vietovė. Iki IV š. ten nebuvo 
jaučiama graikų ir lotynų Įtaka, 
nors visas kraštas buvo tvirtai 
okupuotas. Nazareto gyventojai 
— paprasti kaimiečiai, amatinin
kai, kuriuos galima būtų pava
dinti žvdu patriotizmo tvirtove, 
ši tvirtovė buvo primityvi, o jos 
gyventojų patriotizmas siauras. 
Bent taip manė miestų gyvento
jai, kalbą graikiškai ir lotyniš
kai... Nazaretiečiai savo ara- 
majų kalbos vartosena (ano me
to liaudis kalba) bei akcentu at
rodė nrimityvūs, išsiskirią iš ki
tų. Dėlto Natanaelis šv. Jono 
evangeliioj pašainhi ir sakė: 
“Kas gero gali ateiti iš Nazare
to? O Montesquieu savo laiku 
klausė: “Kaip galima tapti per
su? Kitain sakant Nazareto pv- 
ventoiai buvo laikomi kaimie
čiais. t. y. žemės žmonėmis. O 
“žemė« ihnnmiie” atsispindi že
mė” ^MeHinos gi žemė, kurios 
paveldėtojus gerai žinome, nėra

vien molis ir purvas. Ji yra ir 
Dievo liudytoja bei šventų daly
kų nešėja. Tuo būdu minėtoji 
pašaipa tampa nazaretiečių gar
be ir jų pašaukimo reiškėją.

KRISTAUS PĖDSAKAS
Nazarete yra vienintelis tikras 

pėdsakas, išlikęs iš Jėzaus laikų 
ir gyvai primenąs žydų religin
gumą. Ten, netoli katedros, už
darame plote, yra žemėn įsme
gusi dviejų tūkstančių metų se
numo miestelio sinagoga. Ji yra 
maža, talpinanti daugiausia ko
kią šimtinę tikinčiųjų, paprasta, 
be didelių papuošimų, kaip ir 
dera kaimiečių gyvenvietei. Be 
to, sinagoga nėra Šventovė, o tik- 
tai susirinkimo vieta, lyg ir pa
rapijos salė, kur susirinkus bent 
dešimčiai asmenų jau galima lai
kyti pamaldas. Nebuvo specia
lių kunigų prie tos sinagogos. 
Rabinas, jei kartais atsirasdavo, 
nebūdavo kunigas. Kitaip sa
kant, rabinas nieku nesiskyrė 
nuo kirti Izraelio sūnų, t. y. nuo 
kunigiškos tautos narių, kurie 
nuo Sinajaus laiku visi yra ku
nigai. šių pasaulietišku kunigų 
tarpe rabinas buvo tas, kuris 
danriau studijavo: iis geriau ži
nojo šv. Raštą bei tradicija, ne
gu kiti. Galimas dalykas, jis są
moningiau, ištikimiau mvlėio 
Dievą, geriau vykdė Toros įsaky
mus, ypač pagrindinį meilės

Įstatymą, išreikštą Levitų knygo
je: “Mylėsi savo artimą, kaip- 
patsai save”. Visa tai teikė rabi
nui didesnį autoritetą, darė jį 
miestelio bendruomenės tėvu- 
abatu, tačiau nedavė specialios 
privilegijos ar didesnės kompe
tencijos atlikti religines apeigas. 
Kiekvienas žydas, gavęs savo kū
ne sandoros ženklą ir sulaukęs 
religinio subrendimo tryliktai
siais metais, taip dabar vadina
mo Bar-Mitzwa, — galėjo atlikti 
religines apeigas. Nazarete, kaip 
ir daugelyje dabarties sinagogų, 
oratorijų, studijų namų, kur su
sirinkdavo žydai, pamaldas ar jų 
dali laikydavo pakaitomis patys 
tikintieji.

Minėtoje kriptoje, kurios 
skliautai šiandieną tyli, prieš du 
tūkstančius metų skambėjo žy
dų maldos, dažnai minimos 
evangelijų. Dabar ji yra vienin
telė vieta, primenanti kaimiečių 
bendruomenę, kurioje augo Jė
zus.

ROMOS ATSTOVAS
Palestina Kristaus laikais bu

vo Romos imperijos satelitu. Jos 
karaliumi buvo Erodas. Gimęs 
žydų žemėje, bet savo krauju — 
nežydas. Jo motina Kypros bu
vo arabė, o tėvas, vardu Antipa- 
ter, idumietis. Nei vienas, nei 
kitas nebuvo kilę iš karalių gi
minės. Dėlto Juozanas Flavius 
rašė anie ju sūnų: “Privatus pi
lietis, idumietis, t. y. pusiau žy- 
das”.

Karalystė Erodui teko ne pa
veldėjimo keliu ir ne savo tėvy
nės žmonių valia. Jis jieškojo 
jos Romoje ir ten ją gavo.

Tas negailestingas, iškrypęs 
žmo<nis valdė Palestiną Jėzaus 
gimimo metu. Jo karališkasis 
dvaras, nors vadinamas žydišku, 
buvn tikras pagoniu dvaras, kur 
leidžiami visokie iškryoimai: vi
sokiu formų pornografija — 
svetimoterystė , giminių paleis-

Dail. V. Pazukaitė Betlėjaus šviesa pavergtoje Lietuvos sostinėje Vilniuje

laisvoje gimtojo krašto zonoje
skyrė pietinę Perėją. Imperato
rius Augustas sutiko su tokiu že
mių paskirstymu, bet atsisakė 
pripažinti jiem karalių titulus. 
Erodas Antipas ir Pilypas buvo 
pavadinti tetrarkais, o Archela- 
jus — etnarku. Pastarasis ėjo 
“tautos šefo” pareigas devyne
rius metus. Jį apskundė Romai 
žydai su samarijiečiais, ir buvo 
pašalintas. Jo valstybė buvo pa
tikėta prokuratoriui, kuris ne
trukus turėjo tapti Poncijum Pi
lotu. Pastarasis buvo augštas Ro
mėnų pareigūnas, turįs galią 
tvarkyti administracinius ir po
litinius reikalus: Teisminės by
los buvo sprendžiamos pačių žy
dų, žinoma, su sąlyga, kad nesi
priešins romėnų valdžiai.

JERUZALĖS KUNIGAI
Jeruzalės šventovė buvo ap

tarnaujama kunigų klasės bei 
kastos, kuri susidarė iš vyriau
sio kunigo Aarono palikuonių. 
Jos priešakyje buvo vyriausiais 
kunigas, asistuojamas daugybės 
levitų. Vyriausieji kunigai nega
lėjo būti paskirti be sutikimo ro
mėnų, kurie taipgi turėjo galią 
jį nušalinti. Per 65 metus buvo 
15 vyriausių kunigų, kurių tarpe 
— Annas ir garsusis Kaifas.

šalia vyriausiojo kunigo, kaip 
pirmininko, buvo 23 narių tary
ba, susidedanti iš kunigų ir pa
sauliečių, kuri sudarė Jeruzalės 
sanhedriną. Tai buvo lyg ir tiky
binis tribunolas, sprendžiąs vi
sus reikalus, daugiau ar mažiau 
susijusius su religiniu tautos 
gyvenimu. Jis, nors turėjo galią 
skirti mirties bausmę, tačiau ji 
įsigaliodavo tik ja patvirtinus 
romėnų nrokuratoriui. Toks bu
vo pvz. Jėzaus atveiis—Jo baus
me Poncijui Pilotui pasiūlė san- 
hedrinas, sudarytas iš romėnų

tuvystė, sodomija. Vyravo baisi 
prabanga, kuri buvo didelis 
kontrastas kaimo žmonėms, 
žiaurumai, kurie nieko nepaisė, 
štai kaip mons. Riccioti aprašo 
baisiuosius faktus.

Dvidešimt devintaisiais metais prieš 
Jėzaus Kristaus gimimą jis padarė 
tragiškiausią nusikaltimą, kuris dau
geliu atžvilgiu primena Otelą. Tais 
metais Erodas, išgirdęs dvare sklei
džiamus šmeižtus, nužudė savo žmoną 
Asmonėją Mariamą, kurią nepapras
tai mylėjo. Vos tai padaręs. Erodas, 
beveik pamišęs iš skausmo, Įsakė sa
vo rūmu tarnam garsiai šaukti įniru
siąja, lyg ji dar gyva būtu.

Po keliu mėnesių Erodas įsakė nu
žudyti savo uošvę Aleksandrą, miru
sios savo žmonos Mariamos moti
ną ... Iš savo numylėtos Mariamos 
jis turėjo keletą vaikų, kuriuos mylė
jo kaip jų motinos suvenyrus. Juos 
išsiuntė mokytis—du iš jų, Aleksand
rą ir Aristobulą, Romon, kur jie rado 
malonią globą Augusto rūmuose. 
Kai kartą jie grižo Jeruzalėn, Erodas 
ir juos įsakė nužudyti, nors Augustas 
Romoj; labai stengėsi juos išgelbėti.

Toks buvo Palestinos valdyto
jas, monarchas ir Romos “drau
gas bei sąiungininkas” — nenor
malus. sadistas seksualiniame ir 
privačiame gyvenime.

Antraisiais metais po Jėzaus 
gimimo (grįžimo momentu į Na
zaretą) Erodas Didysis, pilnas 
garbės ir turtų, mirė, sulaukęs 
70 metų ir per savo žvalgybą pa
tyręs apie karalių-išminčių atėji
mą kaip pavojingą dalyką, ver
čiantį imtis bausmės priemonių.

Savo testamentu Erodas pada
lino valdytą karalyste trim sū
num. kuriuos turėjo iš kitu žmo
nų. Jis norėio, kad pirmasis sū
nus, Archelaiusį tautu Judėjos. 
Samariios ir Tdumėios karaliumi 
bei valdvtu iš Jeruzalės. Antra- šalininku (dabar sakytume —- 
iam — Fredui Antinui jis numa- kolaborantu). .
tė Galilėja ir didžiąja Perėjos Taigi, Jėzus praleido savo vai
dai). Trečiajam — Pilypui pa- kystę ir jaunystę satelitiniame

Kalėdų šventės buvo čia pat, 
antroj atvirutės pusėj, armijos 
vyr. vado vardu, išreikšti ka
riams Šventinius sveikinimus 
Ilgai negalvodamas, kitoj pusėj 
įrašė:

“Patton’s Prayer”, kurių santrauka 
čia pateikiu.

Gen. Patton, episkopatas, bu
vo labai pamaldus ir nuoširdus 
tikintysis. Keletą dienų prieš 
mirti, jis įrašė savo dienynan 
šiuos žodžius: “Kas betkokiose 
gyvenimo pareigose pasitenkina 
tik vidutinišku pareigų atlikimu, 
yra nenuoširdus pats sau ir 
Amerikos tradicijoms.”

Gen Patton 1944 m. gruodžio 
8 d. paskambino telefonu trečio
sios armijos vyr. kapelionui. Ta
da III armijos vyr. būstinė buvo 
Prancūzijoj, Molifor kareivinė
se. Nancy mieste.

— Kapelione, čia kalba gen. 
Patton. Norėčiau Tamstą pa
klausti, ar turite gera maldą, 
prašančią Dievą sustabdyti per
ilgai užtrunkanti lietų? Jei ne
norime pralaimėti karo, turime 
ką nors daryti dėl to lietaus...

Vyr. kapelionas žadėjo pajieš- 
koti tokios maldos ir už valandos 
paskambinti arba pats atvykti.

Kai pakabino telefono ragelį, 
buvo 11 v. ryto. Kunigas žvilg
terėjo pro langą — lijo kaip iš 
kibiro. Tai buvo ilgas lietus — 
nuo rugsėjo mėnesio. Gen. Pat- 
tono vadovaujamoji III armija, 
išsidėsčiusi Moselio ir Saaro sri- ______________
čių pozicijose, buvo pririšta prie giančio lietaus, 
apkasų ir jokia kovos akcija ne
buvo galima.

Kapelionas ėmė vartyti kele
tą maldaknygių. Deja, jose nie
ko panašaus nebuvo galima ras
ti. Turėdamas galvoj generolui 
duotą pažadą paskambinti už va
landos ar nuvykti pas jį, kape
lionas - labai susirūpino. Nieko 
kito neliko, kaip imti popieriaus 
lapą, plunksnakotį ir tokią mal
dą sukurti. Parašė' juodraštį, ra
šė, braukė, taisinėjo. Pagaliau 
sėdo prie rašomosios mašinėlės 
ir paruošė tekstą ant storesnio 
popieriaus lakšto, truputį dides
nio už pašto atvirutę. Malda 
skambėjo taip:

Visagalis ir didžiai gailestingasis 
Tėve, mes nuolankiai meldžiame Ta
ve ir, pasitikėdami Tavo didžiu dan- 

a gišku gerumu, prašome sustabdyti 
arba sutrumpinti taip ilgai trunkanti 
lietų. Duoki mums gražų orą. kad 
galėtume atlikti savo pareigas. Gai
lestingai atsižvelk i mus — karius, 
kurie šaukiamės Tavęs, prašydami 
Tavo pagalbos savo tikslams pasiek
ti. Padėk mums nugalėti žmonijai 
priespaudą nešanti priešą ir atstaty
ti teisingumą žmonėse ir tautose. 
Amen.

Maldos žodžiai kapelionui at
rodė labai nevykę. Bet nebebuvo 
laiko ką nors geresnio, nuošir
desnio sukurti. Jis nebuvo tik
ras, ar generolas leis spausdinti 
jo sukurtą tekstą.

Paskutinėmis minutėmis vyr. 
i kapelionui kilo mintis: kadangi

ėiosios JAV-biu armijos vadas.
Štai viskas atlikta. Belieka 

pristatyti generolui. Užsivilkęs 
neperšlapamu apsiaustu, kape
lionas žygiavo per prancūziškų 
kareivinių rajoną vyr. vado bu
veinės link.

Paduotą maldos tekstą gene
rolas labai atidžiai perskaitė ir 
grąžino kapelionui, perduoda
mas labai paprastą direktyvą:

— Atspauskite šio teksto 250. 
000 egzempliorių! Taip pat pasi
rūpinkite, kad šiuo maldos teks
tu būtų aprūpintas kiekvienas 
mūsų armijos karys ir karinin
kas.

Egzempliorių kiekis nustebi
no kapelioną. Jis pamatė, jog ge
nerolas nepaviršutiniškai nusi
statęs ką nors daryti dėl nešibai- 

— Very well, sir!—atsakė ka
pelionas ir atkreipė generolo dė
mesį į kitą lapelio pusę, į šventi
nį Kalėdų sveikinimą vyr. vado 
vardu. Ir tą tekstą generolas la
bai atidžiai perskaitė. Lengvai 
šypsodamasis, ištarė:

— Very good...
Tada kapelionas paprašė gen. 

Pattono parašo faksimilei ant 
kalėdinių sveikinimų. Taip būsią 
daug maloniau kariams ir kari
ninkams. Generolas vėl atsisė
do už rašomojo stalo, pasirašė 
kortelę, grąžino ją atgal ir tarė:

— Kapelione, sėskite minutei. 
*a . Noriu Jums šį tą pasakyti — pa

kalbėti apie maldą.
Patrynęs generolas delnais sa

vo veidą, nutilo keliom sekun
dėm, atsikėlė nuo rašomojo sta
lo ir priėjo prie lango. Lauke 
telškėjo lietus, kaip ir anksčiau. 
Po kelių sekundžių tarė:

— Kapelione, kaip buvo su 
maldos reikalais ligi šiol trecio
joj armijoj?

— Ar generolas galvojate tik 
apie mus, armijos kapelionus, ar 
visus karius?

— Visus! Kapelionus, karius 
ir karininkus...

— Aš bijau, generole, ir pasa
kyti, kad tarp karių lig šiol mal
dos reikalai gal ir nebuvo reikia
moj augštumoj. Kautynių metu 
beveik visi medžiasi. Tačiau da
bar, ilgo lietaus metu, kai fron
te tylu, nemanau, kad kariai 

(Nukelta į 2-rą pd.)

ir kelionė Jeruzalėn
krašte, valdomame jį užkariavu
sios tautos. Jos religija buvo 
priešinga monoteizmui, t. y. 
šv. Rašto tiesoms, kurias Jėzus 
turėjo sutelkti ir skleisti savo 
viešojo gyvenimo metais.

LAISVOJOJ ZONOJ
Anuo metu užkariautoje bei 

okupuotoje Palestinoje buvo 
miestų ir sričių, kurias mažai te- 
lietė romėnų valdžia ir kurios 
buvo, taip sakant, “laisvoje zo
noje”. Nazaretas kaip tik ir bu
vo viena tokių privilegijuotų vie
tovių: romėnai joje įsikūrė tik
tai IV šimtmetyje. Iki tol žydų 
kultūra, kuri yra ir biblinė kul
tūra, išliko nepaliesta nei reli
giniu, nei politiniu, nei sociali
niu požiūriu, šiose srityse pa
pročių grynumas ir biblinis tikė- ’buklo. 
j imas tvirtai laikėsi tame izoliuo
tame miestelyje bei priešinosi 
pagoniškom įtakom, kurios reiš
kėsi ypač krašto sostinėje Jeru
zalėje.

Religinis Nazareto gyvenimas, 
kuriame dalyvavo Jėzus savo 
vaikystėje bei jaunystėje tel
kėsi apie sinagoga. Pagrindinis 
dalykas buvo laiminimas, kuriuo 
tikintieji dėkojo Dievui kiekvie
na gyvenimo minutę savo žo
džiais ir veiksmais.

Ribotos galios žmogus savo 
malda gali. įei t*in galima saky
ti, nad’dinti religini visatos po
tencialą, ją pašventinti, žinoma,

nebūdamas tikras, kad jis iš to 
pašventinimo turės sau tiesiogi
nės naudos. Tačiau jis žino, kad 
bendruomenė, kuriai priklauso, 
laikotarpis, kuriame gyvena, bus 
šventesni bei grynesnį, ši mintis 
yra ri’rii i^šaknijusi žydų tradi
cijoj. Pagal ją, kiekvienas žmo
gus yra atsakingas už savo veiks
mus ir kartu naudojasi jų pada
riniais, tačiau jam rūpi ne tiek 
savasis asmuo, kiek visata, ku
rios raidą jis gali pakeisti bei 
pagerinti. Dėlto žydų malda sie
kia sustiprinti Dievo įtaką pa
saulyje, o ne Jį palenkti žmo
gaus poreikiam, kaip kad nau
jųjų laikų maldos. Ji neprašo 
stebuklingos pagalbos, aplen
kiančios gamtos dėsnius — jai 
užtenka nuolatinio visatos ste-

LAIMINIMAI
Suprantama tad, kodėl tokio

je atmosferoje, dvelkiančioje re
ligingumu, laiminimas Jėzui, 
kaip ir kiekvienam to laikotar
pio žydui, buvo tas raktas, kuris 
nustato jo santyki su visata. Su
prantama, kodėl kiekvienam 
įvykiui, net ir kasdieninio gyve
nimo bei gamtos reiškiniam, at
liepia atitinkamas laiminimas — 
malda; suprantama, kodėl laimi
nimu rinkinvs sudaro atrama. 
Įgalinančią žvdą ir visa Izraeli 
dalyvauti visatos gyvenime bei 

(Nokelta { 3-čią pri.)
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Generolo žygiai ir malda

Naujas karas Azijoje

(Atkelta iš 1 psl) 
perdaug melstųsi. Jie tik sėdi — 
kas kareivinėse, kas apkasuose 
ir laukia kas bus toliau... Mal
da šitokiose aplinkybėse — sun
kesnis reikalas...

Generolas pasitraukė nuo 
lango ir vėl atsisėdo už rašomo
jo stalo. Atsilošęs kėdėje minu
tėlę žaidė pieštuku ir vėl prabi
lo:

— Kapelione, aš esu tvirtas 
maldos šalininkas. Kariaujantie
ji kareiviai turi tik tris kelius, 
jeigu nori pasiekti savo tikslą. 
Tie trys keliai — geras planavi
mas, kietas darbas ir karšta mal
da. Jokia didesnė karinė opera
cija negali būti laimėta be šių 
trijų dalykų, ypač be trečiojo — 
maldos! Dievas turi labai svarbų 
vaidmenį, ypač kovos lauke, čia 
todėl ir reikalingas kreipimasis 
į Dievą per maldą. Ligi šiol Die
vas trečiajai armijai buvo labai 
geras ir savo malonėmis gana 
duosnus. Mes niekad nepasitrau- 
kėm iš kovos lauko, niekad ne- 
pralaimėjom, ne jautėm frontuo
se bado, neturėjom epidemijų ir 
t. t. Ir tai, be abejonės, buvo 
taip todėl, kad, jei ne mes patys, 
tai kiti, ypač namiškiai, meldėsi 
už mus. Tačiau privalome mels
tis ir mes patys. Karys yra ne 
vien tam, kad galvotų ir dirbtų. 
Reikia ir melstis — skirti mal
dos duoklę Augščiausiajam. 
Kiekviename kareivyje yra kaž
kas daugiau, negu tik galvojimas 
ir darbas. Jis savyje dar privalo 
išugdyti tiesos jausmą ir dvasinę 
jėgą, kuri yra didesnė už ji patį 
— kareivį. To galima pasiekti 
tik per maldą.

— Aš nežinau, kaip visa tai 
išreikšti pagal jūsų — kunigų 
dvasią, — tęsė generolas. — 
Kiekvieno žmogaus viduje turi 
būti kažkas augštesnio už kasdie
ninį darbą ir pareigas. Kiekvie
nas žmogus privalo melstis, ne
žiūrint kur jis būtų — bažny
čioj, namie, lauke, fronte ar ki
tur, nes kitaip jis greitai palūš.

Truputį patylėjęs generolas 
tęsė:

— Treciojoj armijoj turime 
486 kapelionus, atstovaujančius 
32 tikybom.

Generolas pareiškė norą, kad 
vyr. kapelionas skubiai pasirū
pintų atspausti reikiamą kiekį 
maldos tekstų ir su savo lydraš
čiu išsiuntinėtų visiems kape
lionams, o pastarieji juos pa
skleistų tarp karių. Tam laiške- 
lydraštyje ypatingai reikėtų oa- 
brėžti maldos reikšmė. Tą laišką

KAS UŽ LIETUVĄ KOVOJA, 
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jis norėtų pats pamatyti. Esą, 
jeigu visi melsimės, įvyks tai, 
ką žymus mokslininkas dr. Alex
is Carrel yra pasakęs apie mal
dą: ji suteikia žmogui galią su
telkti savyje stipriausią energi
jos kiekį... Generolas atsistojo. 
Tai buvo ženklas, kad kapelio
nas gali eiti ir vykdyti duotą už
davinį.

Sekančią dieną darbas buvo 
baigtas. Maldos lapeliai ir lyd
raščiai kapelionams atspausdin
ti. Lydraštyje buvo paminėta 
ligšiolinė 3-čiosios armijos sėk
mė frontuose ir jos pergalės nuo 
Normandijos krantų per visą 
Prancūziją. Esą negalima sustoti 
prie Siegfriedo linijos — reikia 
žygiuoti ligo Reicho vyriausybės 
rūmų. O tai dar didelis ir sunkus 
žygis. Ligi šiol Dievas padėjo, 
per maldą — padės ir toliau. 
Buvo kreiptasi į visų tikybų ka
pelionus ir karius.

Kariai buvo paskatinti mels
tis ne tik bažnyčioje, bet ir visur 
— žygiuojant, važiuojant, pa
vieniui ir bendrai už pergalę, sa
vo armiją, taiką, savo kraštą ir 
už visų kraštų žmones, ligi šiol 
nešusius prispaudėjų jungą.

Gruodžio 12—14 d. d. buvo 
viskas išsiuntinėta. Gruodžio 16 
d. lietus nustojo lijęs, bet vieto
mis susidarė tiršti rūkai. Kaiku- 
riose vietose vokiečiai pradėjo 
puolimą, ir tyla frontuose pasi
baigė. šeštoji vokiečių šarvuoto
ji armija vietomis pasistūmėjo 
Ardėnų kalnyno srityse, bet ne
ilgam — amerikiečių jėgos ir 
ginklų pranašumas ne tik atlai
kė desperatišką vokiečių žygį, 
bet ir perėjo puoliman.

Gruodžio 19 d. trečioji ameri
kiečių armija pajudėjo pirmyn 
88 mylių frontu. Gen. Patton 
skubiai pasiuntė papildomus da
linius į Saaro slėnį. Vokiečiai 
buvo nugalėti.

P. S. Gen. Pattonui buvo su
žeistas nugarkaulis 1945 m. 
gruodžio 9 d. eismo nelaimėje 
prie Manheimo. Važiuojant me
džioti, šoferio vairuojamas auto
mobilis susidūrė su kariuomenės 
sunkvežimiu, iš šalutinio kelio 
staiga įsukusiu greitkeliu. Nie
kas nenukentėjo, išskyrus gen. 
Pattoną. Ligoninėje gydytojai 
užtikrino žmoną, kad generolo 
gyvybei negresia pavojus, bet jis 
mirė gruodžio 21 d. netikėtai 
nrasidėįusiu plaučių uždegimu. 
Vyr. III armijos kapelionas J. 
H. O’Neill buvo pakeltas į bri
gados generolo laipsnį.

Paruošė Pr. Alšėnas

Trys broliškos tautos dėl skir
tingų priežasčių pakėlė ginklus 
karui. Prieš ketvirtį šimtmečio 
Indokinijoje prasidėjęs karas 
tebesitęsia. 1948 m. padalinta 
Korėja pergyveno žiaurų 1950- 
53 m. karą, neatnešusį persvaros 
nė vienai šaliai. 1971 m. gruo
džio 5 d. Pietų Korėja paskelbė 
ypatingą stovį atremti numato
mam šiauriečių puolimui.

Abiejose srityse karą sukurs
tė didžiosios valstybės. Minėtų 
kraštų šiaurinėse dalyse įsteig
tos socialistinės liaudies respub
likos, kurios tebesiekia įsigalėti 
pietuose. Laosas sukiužęs. Kam- 
bodijoje tebevykstanti kova nesi
tenkins krašto padalinimu. Di
džiosios komunistinės valstybės 
rėmė liaudies respublikas, ta
čiau slėpė savitarpio nesutari
mus.

Indijos — Pakistano karai
Visai skirtinga padėtis buvo In- 

dijos-Pakistano praeities karuo
se. Juos sukėlė ne išoriniai veiks
niai, bet broliškų tautų vidiniai 
nesutarimai. Pakistanas 1947 m. 
paskelbė savo nepriklausomybę. 
Kūrimosi metais pergyveno ne
paprastą sąmyšį, nes skirtingų 
tikybų pasekėjai bėgo iš vieno 
krašto į kitą. Jau po metų pra
dėjo karą ginti mahometonams 
Indijos valdomose Jammu ir 
Kašmiro srityse. 1965 m. įvyko 
trumpas karas dėl Kučo ir Kaš
miro. Abiejuose karuose kovota 
dėl įvairių tikslų, tačiau didžiau
sią įtaką turėjo skirtingos tiky
bos, noras ginti savo tikinčiųjų 
teises ir prijungti jų apgyventas 
sritis.

Š. m. gruodžio 3 d. prasidėjęs 
trečias nepaskelbtas karas yra 
visai kito pobūdžio ir nepalygi
namas su anksčiau buvusiais. Jo 
priežastys visai skirtingos. Tarp
tautinis jėgų pasiskirstymas ne
turi atitikmens, nes Sov. Sąjun
ga, š. m. rugpjūčio mėnesį pasi
rašiusi draugystės sutartį su In
dija, stojo jos ginti. Kinija ban
do teisinti Pakistaną, o JAV ėmė 
kaltinti Indiją karo pradėjimu.

Pastarojo karo užuomazga
, Kas pradėjo karą? šis klausi
mas visuomet keliamas, bet re
tai atsakomas. Nuo brolžudystės 
laikų, kai Kainas užmušė Abelį, 
karą laimėjusi pusė bandė rasti 
įrodymų, kad pralaimėjęs yra 
karo pradininkas. Gobšus ir pa
vydus Kainas visuomet bando iš
siteisinti. Pakistanas kaltino In
diją pradėjus nepaskelbtą karą,

Smūgis komunizmui Urugvajuje
Mūsų bendradarbio pranešimas iš Montevideo

Urugvajus vėl pasigarsino pa
sauliniu mastu, šį kartą jau ne 
tupamarais, o balsavimo kova 
prieš juos ir tarptautinį komu
nizmą urnose.

Keletas šimtų spaudos, radijo 
ir televizijos korespondentų iš 
viso pasaulio 1971 m. lapkričio 
pabaigoj kaip tikrame kovos 
fronte stebėjo gal savotiškiau- 
sius balsavimus pasaulyje ir 
Urugvajaus istorijoje. Savotiški 
jie buvo savo sistema, tikslais ir 
rezultatais. Rinkti prezidentą, 
intendentus, senatorius ir atsto
vus į seimą jokia retenybė, bet 
kai pusantro milijono rinkikų 
šalyje buvo vienuolika kandida
tų į prezidentus, šimtai įvairių 
sąrašų į parlamentą, plebiscitas 
už konstitucijos pakeitimą ir 
praktiškai dar vienas — svar
biausias — plebiscitas — prieš 
komunistinį frontą, prisidengusį 
“krikščioniškosios demokrati
jos” vardu, ir kai galutiniai bal
savimo rezultatai paaiškės tik 
ateinančių metų vasario vidury, 
— jau panašu į keistenybių re
kordą. Tokioje painiavoje pasi
metė nevienas net įgudęs užsie
nietis stebėtojas.

Milžiniškos pastangos
Taip, šį kartą urugvajiečiai 

pergyveno tikrai istorinius jų 
šalyje rinkimus. lemiančius ne 
tik jų pačių politinį ir socialinį 
likimą, bet ir turinčius reikšmės 
visai P. Amerikai bei pasaulinei 
komunizmo strategijai, šios stra
tegijos planuotojai darė viską, 
kad Urugvajų įjungtų į Kubos ir 
Čilės marksistinį trikampi. iš pa
vyzdinės ir laisvosios demokrati
jos padarytų “socialistinę res
publiką”, komunizmo tvirtovę 
prie La Platos, tarp Argentinos 
ir Brazilijos.

Pats Fidel Castro, beveik 
mėnesį įtariamai viešėjęs Čilėje, 
iš arčiau stebėjo šiuos rinkimus, 
savo šalininkams siųsdamas di
rektyvas, visokią paramą ir net 
grasinimus. Po pralaimėjimo at
virai jis tupamarus (“miesto par
tizanus”) kurstė ginklais užgrob
ti valdžią, nes rinkimai parodę, 
kad Urugvajuje tik ginklais 
remtis tegalima. Dar prieš me
tus iš Havanos Castro buvo pra- 
nešavęs, jog jau 1971 m. pabai
goje Urugvajų valdysianti “liau
dies vyriausybė”...

Bet pirmieji balsavimo duo
menys rodo, kad marksistinis 
liaudies frontas “Frente Amp-

GEDIMINAS GALVA 

kai vyko pirmosios kovos pasie
nyje. O jos prasidėjo jau rude
niop. šis kaltinimas nėra pagrįs
tas, nes karo užuomazga prasidė
jo žymiai anksčiau. Jos reikia 
jieškoti pačiame Pakistane.

Tikybiniu pagrindu įsteigta 
Pakistano valstybė jungė dvi — 
vakarų ir rytų sritis, kurias ski
ria 1000 mylių nuotolis oro ke
liu. Vakarų sritis jau iš anglų 
paveldėjo šviesuomenės ir gerai 
organizuotą kariuomenę, kuriai 
išlaikyti skiriama net 55% biu
džeto. Ji ėmė išnaudoti rytinę 
sritį, kurioje gyvena bengalie- 
čiai, turintys savitą kultūrą, kal
bą. Bengaliečiai jau seniai reiš
kė nepasitenkinimą dėl vakarie
čių priespaudos ir reikalavo au
tonomijos. 1970 m. gruodžio mė
nesio rinkimuose 98% bengalie- 
čių pritarė Awami sąjungos šū
kiui: reikalauti Bengalijai auto
nomijos!

Pakistano prezidentui gen. 
Agha Mohametui Yahya Khanui 
nesusitarus su Awami sąjungos 
vadu Mužibu Rahamanu aėl Ry
tų Pakistano savivaldos, Vakarų 
Pakistano kariuomenė 1970. III. 
25 pradėjo nepaprastai nuožmų 
bengaliečių persekiojimą, žudy
mą, kaimų deginimą. Bengalie
čiai masėmis bėgo. Indijon. 
Anuo metu padaryta karo užuo
mazga sėjo neapykantą, atnešė 
badą ir skatino kerštą. Mahome
to pasekėjai pradėjo negailestin
gą kovą.

Siaubo pesekmės
Karas yra smerktinas blogis, 

bet jis neišvengiamas, kai laiku 
neapvaldomas. Urdu ir kitomis 
kalbomis šnekantys Vakarų Pa
kistano kariai nusiaubė Bengali
ją, nužudė 100.000 vietos gyven
tojų, nors kiti šaltiniai teigia, 
kad aukų skaičius siekė 1 milijo
ną. 1970 m. įvykusios audros su
kėlė badą. Moterys prarado sau
gumą, o jas gynę vyrai buvo žu
domi. Rytų Pakistano bengalie
čiai - hindusai ir mahometonai 
veržėsi į Indiją. Per 8 mėnesius 
pabėgėlių skaičius pasiekė 10 
milijonų. Skurdi ir gyventojais 
pertekusi Indija turėjo pakelti 
nepaprastai didelę ūkinę naštą. 
Demokratinė Indija nesiryžo už
daryti sienų, pabėgėlių neįsileis
ti, tačiau nepajėgė skirti ilgesni 
laiką arti OOOjmil. dol. per metus 
pabėgėliams /išlaikyti, kai kiek
viena rupija reikalinga krašto 

lio”, begėdiškai prisidengęs 
Krikščionių Demokratų Partijos 
skraiste, tesurinko tik 16% bal
sų, nelaimėjo nė vienos savival
dybės, nors sudėjęs visų savo 
grupių (komunistų, socialistų, 
“krikščionių demokratų”, kai
riųjų liberalų, anarchistų etc.) 
baisus, turės 5 senatorius ir 18 
atstovų. Kaip politinis veiksnys, 
šis liaudies frontas pagal balsa
vimo rezultatus lieka trečioje 
vietoje.

Beveik lygiomis balsų gavo 
dvi tradicinės demokratinės par
tijos, vadinamų raudonųjų ir 
baltųjų (84%). šias partijas ga
lima palyginti su amerikiečių 
respublikininkais ir demokra
tais. Abi maždaug konservatyvi- 
nės. Laukuose vyrauja daugiau 
baltieji, miestuose—raudonieji.

Balsavimu marksistams buvo 
suduotas triuškinantis smūgis, 
žiauriai apvylęs vietinius ir tarp
tautinius jų vadus, bet reikiamai 
dar neišnaudojamas lėtų ir silp
nai organizuotu antikomunisti
nių laimėtojų.

Po audros, bet dar nesimato 
giedros

Priešrinkiminė kova ir porin- 
kiminiai įvykiai aiškiai parodė 
“Frente Amplio” ryšį su gink
luotomis pogrindžio organizaci
jomis, kaip “Tupamaros”, “Faro 
33,” ir kitomis partizanų grupė
mis. Marksistinio fronto politi
niai padaliniai ir toliau remsis 
savo pogrindžio ginkluotomis 
pajėgomis. Dabar jos sustiprėjo, 
kai komunistų partija, priklau
santi Maskvos krypčiai ir turinti 
kariškai paruoštus savo jaunimo 
smogikus - milicininkus, bendra
darbiaus su “miesto partiza
nais” Vien Montevideo mieste 
yra pristeigta vadinamų “Fron
te Amplio” komitetų apie 700 
bazių, kurios lieka ir po rinki
mų. Jos paverčiamos ginkluoto 
pasipriešinimo ar puolimo liz

gerovei, ši suma prašoko net 13 
kartų 1965 m. karo išlaidas.

Indi j a stengėsi tartis su Pa
kistanu, tačiau pokalbis nebuvo 
sėkmingas. Pakistanas teigė, 
kad Rytų Pakistano reikalai yra 
Islamabado sprendžiami ir į juos 
negali kištis kita valstybė. Indi
jos ministerės pirmininkės I. 
Gandi kelionė vakarinėje Euro
poje ir Vašingtone laimėjo tik
tai “tea and simpathy”, vaišes ir 
užuojautą, nes nė viena didžioji 
Vakarų valstybė nesiryžo tarpi
ninkauti painioje byloje.

. Nauji vėjai
Rytų Pakistane ėmė pūsti 

nauji vėjai. Priespaudoje gyve
nantys bengaliečiai jau nesiten
kino autonomija. Jie reikalavo 
“Bangia Deš” — nepriklauso
mos Bengalijos. Negausūs 
“mukhti-bahini” būriai netrukus 
išaugo į 100.000 laisvės kovotojų 
kariuomenę, kuri sulaukė Indi
jos paramos. Indija mokė kovo
tojus vesti partizaninę kovą ir 
juos apginklavo. Partizaninės ko
vos didino ne tik partizanų, bet ir 
nuošaliai besilaikančių gyvento
jų aukų skaičių. Pirmomis karo 
dienomis jie praskynė kelią In
dijos kariuomenei žygiuoti Rytų 
Pakistano teritorijoj.

Pakistano prezidentas Yahya 
Khan, praradęs pusiausvyrą, 
prieš pat karo pradžią grasino 
Indijos ministerei pirmininkei I 
Gandhi: “Jei ši moteris bandys 
mane gąsdinti, aš nesiduosiu. 
Jeigu ji nori karo, aš kariausiu".

Indijos sprendimas
Viešai pareikštais žodžiais In

dija tarėsi nenorinti karo, tačiau 
šį rudenį pradėjo jam ruoštis— 
telkti karinius dalinius pasieny
je. Ji laukė tinkamų sąlygų ka
rui pradėti: Pakistano žygio jos 
saugumui pažeisti ir talkininko 
sniego Himalajuose — apsisau
goti nuo Kinijos puolimo.

Indija pakentė ankstesnius 
oro erdvės pažeidimus ir karinių 
dalinių susidūrimus pasienyje^ 
Ji laukė iki gruodžio 3 d., kai 
Pakistano kariniai lėktuvai puo
lė Agrą, Taj Mahalą ir Kašmiro 
sostinę Srinagarą. Netrukus jau 
aptemdintame Delhi, pranešė I. 
Gandi, kad karas prieš Pakista
ną jau prasidėjo. Gruodžio 6 d. 
Indija jau pripažino Bengalijos 
vyriausybę. Pakistanas paneigė 
Indijos teiginius dėl karo pra
džios. Jungtinių Tautų Saugumo 
Taryba nesugebėjo net sprendi
mo padaryti.

| Kalėdų šventėmis ir naujaisiais metais | 
savo ir žmonos vardu labai nuoširdžiai sveikinu visus Kanados 
lietuvius. Telydi Jus gera sveikata, laimė ir viltis, kad tikrai 
ateis diena ir bus laisva mūs Lietuva!

JONAS ŽMUIDZINAS,
LIETUVOS GEN. KONSULAS

Šv. Kalėdų ir Naujų Metų
proga SVEIKINAME 

visus Kanados lietuvius, 
krašto tarybos atstovus, 
Kanados Lietuvių Bendruomenės 
apylinkių valdybas, savo brolius 
ir seseris pavergtoje Tėvynėje ir 
visus lietuvius laisvajame 
pasaulyje, 
linkėdami ryžto ir ištvermės kovoje už Tėvynės 
laisvę ir lietuviškumo liepsnos išsaugojimą 
išeivijoje —

KANADOS LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS 
KRAŠTO VALDYBA

KANADOS LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS

apylinkių vaidybas, Tautos Fondo apylinkių 

atstovybes bei įgaliotinius, lėšų telkimo 

talkininkus ir visus gausiomis aukomis re-

miančius pavergtos Tėvynės laisvinimo

darbų Kalėdų švenčių ir Naujų Metų proga

nuoširdžiai sveikina —

Tautos Fondo atstovybė Kanadoje

dais, tupamarams ir kitiems par
tizanams į juos įsimaišius. Tai 
galima, be abejonės, tik urugva- 
jietiškoje superdemokratijoje...

Pralaimėjęs rinkimus, mark
sistinis frontas, matyt, rengiasi 
pereiti plačiu mastu į ginkluotą 
kovą pagal Fidel Castro ir kitų 
tarptautinio komunizmo planuok 
tojų nurodymus bei įsakymus. 
Iki 1972 m. kovo 1 d., kai val
džią perims naujas prezidentas 
su savo vyriausybe, lieka pavo
jingas tarpas. Šalies ūkinė bei 
piniginė padėtis taip bloga, kad 
jos skubiai ir ryžtingai netai
sant, socialinis įkaitimas neiš
vengiamai stumia* į palankesnes 
sąlygas raudonajam tvanui kilti 
ir užtvankas pralaužti.

Maskva, Pekingas, Rytų Vo
kietija ir Kuba, sakoma, skyrė 
apie du milijonus dolerių “Fron
te Ampilio” rinkiminei ir kitai 
agitacijai. Nenuostabu, kad per 
paskutinius metus toji agitaci
ja ypač sostinėje, buvo išsilieju
si tokia srove, kad grasino su
triuškinti viską. Tiek marksisti
nio fronto vadai, tiek jų priešai 
ir net užsienio stebėtojai buvo 
jau beveik tikri “Fronte Amp
lio” prasiveržimu rinkimuose 
jei ne į pirmą vietą, tai bent į 
antrą. Sostinėje mažai jiems iki 
to ir betrūko, bet laimei šį kartą 
laisvę bei demokratiją dar išgel
bėjo daugiausia provincija.

Visų kitų partijų rinkiminė 
propaganda tepareikalavo gal 
tik penktadalio tų sumų, kurias 
išleido vienas “Fronte Amplio”. 
Daug jaunų galvų, dar net be 
teisės balsuoti, buvo apsvaigin
tos, papirktos ir pavergtos labai 
triukšmingai, energingai ir įžū
liai dirbti marksizmui, kurio įta
koje jos ir lieka. Ypač tarp stu
dentų, moksleivių, bedarbių.

Po triukšmo tuo tarpu jaučia
si lyg ir apsiraminimas, bet tai 
gali būti tyla prieš baisią audrą.

K.

Antrojo Pasaulio Lietuvių
Jaunimo Kongreso Komitetas

Šv. Kalėdų ir Naujų Metų proga, 
nuoširdžiai sveikina visų kraštų lietuvius, 
visiems dėkoja už Kongresui teikiamą moralinę 
bei materialinę paramą ir linki geriausios 
sėkmės.

II PUK KOMITETAS ir 
Finansų Komisija

Mylimai mamytei 
Af A

Liudvikai Matukienei 
mirus, reiškiame gilių užuojautų buvusiam ilga
mečiu! valdybos nariui LIUDUI MATUKUI

Toronto Prisikėlimo parapijos 
kredito kooperatyvas
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šeštąjį gimtadienį atšventęs, ateina Kalėdos Nuotr. S. Dabkaus

visos bendruomenės vardu. Si- reiškia atlikimą žydų apeigos, 
nagogos apeigos yra savaimin- kuriai Jėzus ruošėsi Nazareto si- 
gas kultas, kurį atlieka žmonės, nagogoje. Šioje srityje nėra 
susieti draugystės bei kaimynys- spragos tarp “laisvosios zonos” 
tės. Jėzus, kuris, kaip liudija ir okupuotos sostinės.

smerkdavo

Kristaus jaunystės dienos...
(Atkelta iš 1 psL)

istorijos vyksme. Esminis daly
kas tad yra malda bei laimini- 
mas...

Kiekvieną kasdieninio gyveni-
mo žingsnį, momentą, mostą ly- ano meto žydų ritualizmą, kar- JĖGOS AKIVAIZDOJE 
di laiminimas. Jėzaus kūdikystės tais papeikdavo Jeruzalės šven- Be to. ties Jeruzalės šventove 
dienos buvo nužymėtos laimini- tovės kunigus, bet niekad nelies- 
mais. štai keletas pavyzdžių. davo sinagogos, nes per ją įau

go žydų gyveniman...

TAMSYBIŲ NEUŽGESINTA ŠVIESA
VYSK. V.

Brangūs lietuviai! Labai lin
kėčiau, kad minėdami Kristaus 
gimimą kiekvienas patirtumėt 
šiai šventei derančio džiaugsmo.

Kristaus arba krikščionybės 
era, lyginant su žmonijos amžiu
mi, yra dar-nesena. Vienur pri
sirišimas prie senų religijų ir 
tradicijų, kitur žmonių primity
vumas iki šiol kliudė daugybei 
žmonių pažinti krikščionybę. Ne
krikščioniškų tautų antplūdžiai 
nevienoje šalyje kardu išnaiki
no ten buvusius krikščionis. Jau 
ketvirtis šimtmečio žiauriais bū
dais kovojama prieš krikščionis 
Lietuvoje.

Asmens ar generacijos amžius 
yra pertrumpas, kad suspėtam 
viską perduoti sekančiai genera
cijai, kuri savo nieko neatsineša. 
Naujai generacijai yra lengviau 
paveldėti praeities žmogaus pali
kimą, įkūnytą medžiaginiuose 
daiktuose technikos, chemijos ir 
panašiose srityse. Sunkiau yra 
pasisavinti paliekamus dvasinius 
turtus. Jeigu mirštanti karta ne
sugebės šios srities turtų per
duoti savo jaunajai kartai, tai 
jOs žmonės — vieni ilgai, o kiti 
niekad jų nesuras. Nemedžiagi- 
nės ideologijos turtai yra svar
biausi — be jų žmogus blaškosi, 
nesurasdamas teisingo gyveni
mo kelio.

Ir mūsų laikais taip Įvyko su

BRIZGYS
nemaža dalimi net krikščionių 
kilmės jaunimo. Jis blaškosi* 
jieško nekartą iki visiško savęs 
suniekinimo. Dalis jų po trum
pos patirties suprato ir pajuto, 
kad jie yra daug vertesni už gy
vus ar negyvus neprotingus 
daiktus. Išlaikę kūdikystėje gau
tą nors menką Kristaus ir jo 
kryžiaus prisiminimą, jie eina Į 
gatves ir aikštes skelbti Jėzaus* 
Daugelis jų permažai žino, kiek 
žmonija per du tūkstančiu metų 
savo protu ir šventosios Dvasios 
vadovaujama pasiekė Kristaus 
žodžių prasmę. Pasistengę dau
gelis ir tai suras.

Šių jaunų žmonių pavyzdžiu 
derėtų pasekti ir suaugusiems, 
perdaug paskendusięms medžia
giniuose niekuose, esantiems 
pertoli nuo Kristaus palikto gy
venimo kelio ir savo jaunimui jo 
neparodžiusiems. Nepagarbos tė
vams, gąsdinančių jaunimo nuo
taikų nepašalinsime rūgojimais 
ir nuogąstavimais. Gero bus tiek 
pasiekta, kiek pozityviai stengsi
mės vieni kitiems padėti pilniau 
pažinti ir pasisavinti Kristų. To
kia Kristaus ir artimo meilė 
kiekvienam bus dvasinė šviesa, 
viltis, džiaugsmas.

Kristaus gimimo šventės pro
ga nuoširdžiai visiems linkiu pa
siekti kuo daugiausia tos švie
sos, vilties, džiaugsmo.

Atsibudęs, Jėzus kalba laimi
nimus Dievui, reikšdamas dėkin
gumą už pakirdusias mintis ir 
sąmoningus veiksmus. Atmerk
damas akis, sako: “Palaimintas 
būki, amžinasis mūsų Dieve, vi
satos valdove, kuris atveri aklų
jų akis". Atsisėsdamas lovoje: 
“Palaimintas būki, amžinasis 
mūsų Dieve, visatos valdove, ku
ris išlaisvini surištuosius”. At
sistodamas: “Palaimintas būki, 
amžinasis mūsų Dieve, visatos 
valdove, kuris atities! sulinku
sius". Stovėdamas ant žemės: 
“Palaimintas būki, amžinasis 
mūsų Dieve, visatos valdove, ku
ris ištiesei žemę virš vandenų”. 
Žengdamas pirmuosius žings
nius: “Palaimintas būki, amžina
sis mūsų Dieve, visatos valdove, 
kuris sutvirtinai žmogaus žings
nius”. Apsirengdamas: “Palai
mintas būki, amžinasis mūsų 
Dieve, visatos valdove, kuris ap
juosė! Izraelį galybe”. Apsisiaus- 
damas galvą: “Palaimintas būki, 
amžinasis mūsų Dieve, visatos 
valdove, kuris apvainikavai Iz
raelį garbe”.

Jei kiekviena diena yra lydi
ma religinių formulių, juo 
labiau subata* specialiai* skuta 
maldai ir susimąstymui. Profa- 
ninis gyvenimas sustoja 24 va
landom—nuo penktadienio sau
lėlydžio iki šeštadienio vakaro...

MIESTELIO SINAGOGA
Taigi, religinis žydų gyveni

mas Nazarete, toj “laisvoj zo
noj”, telkėsi daugiausia šeimoje 
ir kasdieniniame gyvenime. Taip 
pat jis reiškėsi ir miestelio sina
gogoj bendrai maldai skirtomis 
dienomis.

Sinagoga yra specifinė žydų 
institucija, nepripažįstanti jokio 
klerikalizmo, ritualizmo, netu
rinti dvasininkų. Taigi vieta, kur 
tikintieji susirenka melstis ir 
mokytis. Kaip minėta, kiekvie
nas čia gali vadovauti apeigom

Sinagoga arba sinagogos yra 
labai skirtingos nuo Jeruzalės 
šventovės, kaip ir pats miestas 
labai skirtingas nuo Nazareto 
miestelio.

DVYLIKAMEČIO KELIONĖ
Jėzaus kelionė į Jeruzalės 

šventovę, apie kurią pasakoja 
šv. Luko Evangelija, yrą išskir
tinės reikšmės jo brendimo me
tais. Tiesą pasakius, tai vieninte
lis epizodas, minimas evangeli- 
jose trisdešimties metų laikotar
pyje — nuo Jėzaus gimimo iki 
šv. Jono krikšto, t. y. misijinio 
darbo pradžios. Dėlto jo reikš
mė yra ypatinga — religinė ir 
politinė.

Religiniu požiūriu ši dvylika
mečio Jėzaus kelionė, kartu su 
šv. Šeima į Jeruzalės šventovę, 
buvo žydų paprotys, dviejų tūks
tančių metų senumo, išlikęs net 
iki mūsų laikų.

Jaunas žydaitis, sulaukęs 13 
metų, tampa subrendusiu religi
ne prasme. Susipažinęs su Įsta
tymu bei apeigom, jis laikomas 
tinkamu iškilmingam aktui, ku
ris dabar vadinamas Bar-Mitzva. 
Pastarasis reiškia religinį su
brendimą, kuris atitinka krikš
čionių pirmąją Komuniją. Prieš 
apeigas jaunuolis turi išlaikyti 
egzaminus pas rabinus, dakta
rus, kurie ištiria, ar jis pakanka
mai pasiruošęs dalyvauti Sina
jaus sandoroje.

Jeigu dvylikos metų Jėzus yra 
vedamas į Jeruzalės šventovę, 
kur kalbasi su mokytojais bei
diskutuoja, parodydamas, pasak 
šv. Luko, nepaprastą išmintį, — 
tai reiškia, kaip ir visi to meto 
žydų vaikai, jis buvo egzaminuo
jamas. žydų istorikas Juozapas 
Flavius, beveik Jėzaus bendra- 
laikis, pasakoja savo atsimini
muose taip pat atlikęs tą pati 
formalumą.

Kelionė Jeruzalėn visų pirma

jaunutis Jėzus pajus savo nuste
bimą ir nepasitenkinimą, kai 
patirs, kad šventoji vieta yra ro
mėnų rankose. Jų įgula nepasi
tenkina krašto kontrole iš Anto
nijus bokšto. Ginkluotų kareivių 
eilė laiko apsupusi išorinę šven
tovės užtvarą ir tikrina atvyks
tančius.

Romėnų prokuratorius, kuris 
paprastai gyvena Cezarėjoj, prie 
Viduržemio jūros, atvyksta Je
ruzalėn trijų didžiųjų švenčių, 
ypač Velykų‘proga. Žinoma, jis 
tai daro ne iš pamaldumo.Tirštai 
apgyventame mieste, kur susi
renka masė žmonių, linkusių de
monstruoti prieš svetimųjų jun
gą, reikia tiesioginio imperato
riaus atstovo palaikyti tvarkai. 
Tomis dienomis romėnai budė
davo visai arti šventovės. Tai 
buvo perspėjimas ne tiktai tikin
tiesiems laikytis ramiai, bet ir 
augštiesiems šventovės dvasi
ninkams, nes romėnų prokurato
rius turėjo teisę skirti bei atleis
ti dvasininkus, neišskiriant nė 
vyriausiojo kunigo. Tie romėnų 
kareiviai, kurie stebi tikinčiųjų 
žydų įkarštį, tyliai stovėdami *sii 
savo ginklais, yra nemažiau bud
rūs. Ar kartais jie nepalydi pa
šaipiais žodžiais žydų maldinin
kų, Velykų proga einančių šven- 
tovėn? Argi Jėzus bei jo arti
mieji nematė tokių scenų, negir
dėjo apie tai kalbant? Ar Jėzus 
atėjęs nuo Alyvų kalno pusės, 
kur matyti Antoriijos bokštas,— 
nepajuto pirmojo susidūrimo 
tarp Izraelio ir pagoniškojo pa
saulio, kuris jį dominuoja ir nie
kina?

Kai Jėzus sužinojo, kad Kaifas 
yra romėnų žmogus, kaip ir dau
guma sanhedrino narių, — gal
būt jau nujautė dvasinę kovą, 
kurios atomazga jau pradeda 
ryškėti jau dabar kaip okupaci
jos drama, bent iš dalies.

Tokios tad surizgusios proble
mos — politinės ir religinės pa
sitiko jaunutį Jėzų, palyginanti 
Nazaretą su Jeruzale.

Berankis dailininkas, Myron Angus, Bracebridge, Ont. Jis plačiai žinomas 
televizijos ir radijo programą dalyris. 1959 m. jis atidarė savo meno gale
riją. Yra nupiešęs įvairiu kalėdinių kortelių. Nuotraukoje matome jį de- 
monstruajant savo meną. Dešinėje — jo žmona. Sis dailininkas yra narys 
tarptautinės organizacijos Organization of Mouth and Foot Painting Artists, 
kuriai priklauso 49 nariai Nuotr. J. McIver

mūsų šalpos reikalai
KLB Šalpos Fondo komitetas 

posėdžiavo 1971 m. lapkričio 13 
d. ir pasiskirstė pareigomis: 
pirm. J. Pleinys, vicepirm. K. 
Norkus, sekr. A. Pilipavičienė, 
ižd. Br. Grajauskas, centrinio 
Šalpos Fondo komiteto Vasario 
16 gimnazijos rėmėjų būrelių 
vadovas — St. Dalius, nariai: L* 
Kybartienė, J, Seniūnienė ir L. 
Klevas. Komitetas nutarė visose 
kolonijose atkurti Šalpos Fondo 
skyrius, o mažesnėse turėti bent 
šalpos Fondo atstovus. Su sky
riais bei atstovais palaikyti glau
džius ryšius. Komitetas mano, 
kad tik tokiu būdu galės išvysty
ti šalpos veiklą. Komitetas taip 
pat nutarė pavasarį organizuoti 
vajų visoje Kanadoje Vasario 16 
gimhazijos bendrabučio staty
bai, visur telkti Vasario 16 gim
nazijos rėmėjų būrelius. KLB 
Šalpos Fondo komitetas eis ir 
Hamiltono apylinkės šalpos Fon
do skyriaus pareigas, papildžius 
komitetą kebais nariais, šalpos

Fondo komiteto susirašinėjimo 
adresas: KLB šalpos Fondo Ko
mitetas, 137 Gladstone Ave., Ha
milton 22, Ont. Komitetas prašo 
visus skyrius bei Šalpos Fondo 
atstovus apylinkėse pranešti sa
vo adresus. Kur nėra skyrių, 
apylinkių valdybos prašomos 
juos suorganizuoti šalpos Fondo 
arba paskirti šalpos Fondo at
stovus. Komitetas nori atgaivinti 
visose kolonijose šį kilnų Šalpos 
Fondo darbą. Visi bendrai dirb
dami galėsime pasiekti gražių 
rezultatų.

KLB Šalpos Fondo Komitetas
Baltų sielių, juodų sielių
Nemunais užtvino paskutinė

advento naktis ...
Ant tų sielių žydi baltos rožės — 
Baltos saulės 3.
Pilna mano dūšia ir pilna širdis 
Žalių eglių, kadugių žalių.
Ir lūšnelė mano tai pilna
Aukso ir sidabro (skųstis negaliu...)

B. BRAZDŽIONIS

— Jeigu taip vers, tai pasė
dėsim, — tarė Martynas, neatsi
sukdamas nuo lango, bet jo žo
džių niekas neišgirdo. Petrui 
kas*... Viršininkas gal paniur- 
nės. O pagaliau, kas jam ir vir
šininkas, kad jis ir pats nedaug 
žemiau jo. Varnas varnui akies 
nekirs. Abu vienas kitą supran
ta ir kai reikia pasivaduoja. O 
dėl burmistro — galėtų negrįžti 
ir porą savaičių. Svarbu, kad tik 
mėnesio gale darbų apyskaita 
būtų paruošta. Bet Martyno 
sunkvežimis poryt turi išvažiuoti 
i Panevėžį, t.

Nesulaukęs atsiliepimo, jis at
sisuko nuo lango ir valandėlę 
žiūrėjo, kaip Petras su vaikais 
baigia ant eglutės kabinėti iš 
Kauno atsivežtus papuošalus. 
Kas jam? Jis namie. Galėtų čia 
ir visiškai pasilikti. Tėvai seni, 
vienu du tamposi ūky, o jis 
laikosi įsikibęs tos tarnybos. Tai
kos metu referentūra būtų gera 
vieta, bet dabar ką tu gali pa
daryti už tuos septynis ar aštuo
nis šimtus mariau. O gal dar 
ir tiek negauna, ūky būdamas 
porą kiaulaičių į rinką paleistų 
ir visų metų algą pasidarytų.. *

— Ar girdėjai ką sakiau? — 
su nepasitenkinimu pabrėžė.

Kas kad jis, suklupęs gimna
zijoj, išėjo į kariuomenę ir, ne-. 
numatydamas nieko geresnio, 
pasiliko liktiniu ir pasitenkino 
viršila, bet karui prasidėjus pa
sižymėjo sukilėliuose (kai Pet
ras su žmona ir vaikais langus 
užsidangstę drebėdami laukė, 
kuo tas šaudymas pasibaigs) pas
kum įsisuko į Lietūkio sandėlio 
vedėjus. Ir iš buto naujam na
me niekas nemeta. (Kaipgi iš
mes, kad beveik kiekvieną šešta
dienio vakarą vienas iš Arbeits- 
amto ponų užeina konjako su 
grietinėle gerti. Kartais atsive
da ir draugų — gyventi juk rei
kia). Ir dabar po eglute guli 
po bonką konjako senajam Dau- 
dai ir Petrui, o po benediktino 
abiem moterim.

Petras ne iš karto atkreipė 
dėmesį į pakartotą Martyno 
klausimą. Dar ką reikėjo paka
binti ant tos šakutės, tą ant 
anos ir tik, kai rado spragą tarp 
vaikų darbo, į klausimus atsakė 
klausimu.

— O ką?
— Pažiūrėk pro langą ir pa

matysi.
— Tebesninga?
— Pažiūrėk. Ne sninga — 

kūliais verčia.
Petras priėjo. Nors dar nevi

sai temo, bet vistiek buvo sun
ku matyti, kas iš tikrųjų lauke 
darosi — už lango tebuvo viena 
baltuma.

— O! — smagiai nustebo Pet
ras. — Tai viena tų pūgų, kai 
negali suprasti, ar sniegas iš vir-

šaus krinta, ar iš žemės kyla. 
Vaikai, žiūrėkit! Tikros Kūčios! 
Nė Kalėdų senelis kelio neras.

Vaikai suplojo nosis prie lan
gų stiklų, norėdami ką nors lau
ke pamatyti. -

— Manau, kad nelauksiu nė 
vakarienės, — lyg sau pasakė 
Martynas.

— Galvoji važiuoti?
— O ką veiksiu, kai užvers?
— Verčiau klausk ką veiksi, 

kai į griovį įvažiuosi ar Traku- 
čiuoše kur į pusnį įklimps!. Ke
lių juk nežinai. Aš ir žinodamas 
neišsirangyčiau.

— Tau lengva šnekėti, bet 
man poryt reikia sunkvežimį į 
Panevėžį siųsti.

— Tai kas? Rytoj dienos akim 
bus kitas reikalas. Kelias man 
žinomas. Užsidėsim grandines ir 
išriaumosim.

— Grandines? — nusijuokė 
Martynas. — Iš kur tu jas gausi?

— Tai nepasiėmei?
— Pirma reikia gauti, o pas

kui pasiimti.
— Tai tėtukas ligi plento su 

arkliais palydės, jeigu įklimpsim 
ištrauks. Man poryt irgi reikia 
būti, nes direktorius tikrai ne
grįš, o reikalų yra.

Priemenėje pasigirdo kojų 
trepsenimas.

— Tai Kūčios! Tai bent Kū
čios! — buvo girdėti senio Dau- 
dos balsas. — Bus bičių metai! 
Vaikai, tik pažiūrėkit kas da
rosi!

Ir įkišęs galvą tarpduriu dar 
pridėjo:

— Kažin ar rytoj išsikasit? 
Turėsit porą dienų palaukti. Ne 
snigte sninga, bet glėbiais ver
čia.

— Aš tai negaliu, — greitai 
atsiliepė Martynas. — Jeigu jau 
ir tamsta galvoji, kad rytoj ne
išvažiuosim, tai važiuoju dabar. 
Būčiau jau išvažiavęs, tik Petras 
atkalba.

— Dabar? — nusijuokė senis.
— Sunkvežimis, vaike, ne ark
liai, kojomis kelio nejaučia. 
Kaip mat atsidursi griovy. Juk 
nieko nematyti. Kur žiūri vis 
tas pats — visur vienodai balta.

— Petras sakė, kad rytoj ga
lėtum su arkliais palydėti, kodėl 
ne dabar? Ligi rytojaus kažin 
kiek privers.

Senis beveik minutę žiūrėjo 
į Martyną, iš lėto nubraukė van
denį nuo vešlių antakiu.

— še. net antakiai pilni, — 
atkišęs šlapius nirštus, parodė 
Martynui. — Tik iau ne d’har. 
Ir šuns tokiu laiku nevaryčiau. 
Rvtoi, dienos akim, bus kitas 
reikalas. Diena bent matai, kur 
eini ir kain ?ali eiti. O dabar
— pro duris ir tiesiai į pra
garą.

— Nežinau ... Nežinau, — tę
sė Martynas. — Jums viena die
na ar čia ar ten, o mano jau su-
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derėta. Nepristatysiu laiku, ne
gausiu ko reikia. Ne tik nuosto
lių turėsiu, bet dar santykius 
su žmonėm pagadinsiu.

— O, nusiramink. Atvažiavom 
Kūčių ir atšvęskim, —įsiterpė 
ir Petras. —Jeigu tėvas sako, 
kad rytoj išvažiuosim, tai ir iš
važiuosim.

— Net jei ir rytoj taip vers?
— Jeigu ir vers, dienos akim 

kitas reikalas. Rasim kaip. Jeigu 
reikalas yra, pas mus nieko nė
ra negalima, — parėmė sūnų ir 
senis.

Martynas norėjo dar ką sa
kyti, bet jį pertraukė garsus 
beldimas į duris.

— Kas gi dabar reikalą rado 
tokiam ore, — nustebo tėvas.

Jis nespėjo ligi pusės kamba
rio nueiti, kai su beldimu pasi
girdo ir šūkalojimas.

— Vokiečiai! — beveik krūp
telėjo Martynas.

— Turbūt paklydo koks, — 
numetė tėvas per petį ir nuėjo 
atidaryti.

Į priemenę įsivertė visas snie
go apneštas vokietis.

— Arklius! Tuoj duok ark
lius! — ėmė šaukti.

Tėvas jaunystėje keletą me
tų buvo praleidęs Prūsuose ir 
gana gerai kalbėjo vokiškai.

— Arklius? — savotiškai ra
miai nustebo. — Kam tuoj ark
lius? Prašau į vidų, pasišnekė
sim, koks reikalas, gal tada duo
siu ir arklius. Prašau, — pla
čiai atvėrė duris į vidų.

Vokietis, matyt, netikėtai su
tiktas neblogai tariamos savo 
kalbos, kiek sumišo ir tikrai 
įėjo vidun, čia, pamatęs du jau
nus miestiškai apsirengusius vy
rus, nustebusius vaikus, papuoš
tą eglute, dar labiau sumišo, 
žvilgterėjo į sniegu apneštą mi
line, snieguotus batus ir pradėjo 
atsiprašinėti.

— Ne, ne... Toliau tai nei
siu. Aš ir tain tamstų troba pri
terštų. Mus ištiko nelaimė. Toks _____ _
nasiutes oras užnuolė kad n<e- ’ bytis pistoleto, 
ko nematyti. Rodos, taikiau ke
lio viduriu, bet automobilis nu
smuko i griovį ir ntokain nega
lim išstumti. Pamatėm tamstų 
šmesa, sakom gal arklį gau
sim ...

— Kad tokia nakti ir arklvs 
nieko nepadės. Iš vieno griovio

Aš tegalvojau tik apie Vilniaus 
srities komisarui duotą žodį, 
kad pristatysiu, ko jam reikia, 
bet tas žmogus man dar geriau 
pasakė: “Jeigu palauksi ryto, tai 
garantuoju, kad laiku pasieksi 
Vilnių, o jeigu išvažiuosi dabar 
ir iš kelio išsukęs įklimpsi pel
kėse, tai nė ligi pavasario ta
vęs iš ten niekas neištrauks. 
Net nežinosim, kad ten įklim
pęs esi. Aš neseniai grįžau iš 
rytų fronto, žinau, kas atsitin
ka, kai tokiam ore pelkėse 
įklimpsti. O šiandien oras čia 
daug bjauresnis, negu esu ma
tęs tenai.

— Iš rytų fronto?
— O taip. Prie Ilmenio tokią 

žiemą mačiau. Žinau, kaip atsi
tinka* Aš pats tik praeitą vasa
rą iš ligoninės teišsikapsčiau. 
Paklausyk. Kai oras nusiramins, 
jis padės, — parodė akimis į 
tėvą... — Visi padėsim. Be to, 
— nuleido balsą beveik ligi pa
šnibždų ir vėl parodė akimis į 
tėvą, — jis turi dar iš prieškari
nių laikų prancūziško konjako, 
ir tokiam netikėtam svečiui, 
kaip jums, tikrai ištrauks kokią 
bonką, o gal ir daugiau. O jo 
žmona pagamina valgyti, kad 
liežuvį gali nuryti. Beje, prašau 
susipažinti — čia mano arti
miausias draugas, Kauno miesto 
komisaro kultūrpolitinių reika
lų patarėjas Petras Dauda.

Vokietis sumušė kulnimis ir 
ištiesė ranką.

— Helmut šleger, — atrapor
tavo, bet Martynui vėl beveik 
pašnibždom pridėjo:

— Būtų labai malonu pasilik
ti, bet neįmanoma. Mes vežamės 
žydą. Aš sakiau palikti vietoj 
ir gana, bet Neumanas užsispy
rė vežti. Nežinau, nori kryžių 
už žydą gauti ar ką? Kaip mes 
čia su žydu i padoria trobą ...

— O, nesirūpink. Toii troba 
yra tiek žydu mačiusi, kad vie
nas viršaus jos iš pamatų neiš- 
vers, — įsiterpė Petras. — Be 
to, šiandien Kalėdų vakaras, 
šiandien reikia Švęsti, o rytoj 
vėl rasim kiekvienas savo rei
kalus.

Helmutas nusišypsota.
— Negerai, kad arklių nėra

ištrauksim, tuoj į kitą įvažiuo- 
sit.

— Bet mums būtinai reikia, 
— jau vėl kiek kiečiau prašne
ko vokietis.

Sniegui aptirpus iš uniformos 
paaiškėjo jį esant vokiečių poli
cijos karininką.

— Mes irgi įklimpom, — ne
lauktai įsikišo Martynas. — 
Mums irgi svarbu. Pats priža
dėjau poryt pristatyti Vilniaus 
miesto komisarui labai svarbų 
siuntinį ir kažin ar galėsiu.

— Ar daug jūsų ten yra? — 
nutęsė klausimą tėvas. — Mes 
tuoj valgysim vakarienę, užei
kit, pavalgysim, o paskui žiūrė
sim. Gal tuo tarpu vėjas nu
stos. Dabar neverta nė pradėti.

— Negalim, mes turim kalinį.
— Tai kas? Kaliniui irgi duo

sim pavalgyti.
Karininkas su nepasitikėjimu 

peržvelgė vyrus. Jis buvo jaunu
tis, gal devyniolikos ar dvide
šimties metų, ir Petras nenorom 
pagalvojo, kad jam vieta turėtų 
būti fronte, bet garsiai pridėjo:

— Suprantu, kad su kaliniu 
gal nepatogu, bet mums vistiek. 
Be to, šiandien mūsų krašte val
goma neeilinė vakarienė. Laikai 
keičiasi, daug senų papročių 
nyksta, ir aš tikrai patarčiau 
paklausyti mano tėvo. Kada nors 
galėsi gal net savo vaikams pa- 
pasa^n+: kad esi Lietuvoje val
gęs Kūčias.

— Kūčias? — lauždamas lie
žuvį ištarė vokietis.

— Taip, Kūčias, — vėl įsiter
pė tėvas. — Taio mes vadina
me vakarienę prieš Kalėdas.

Vokietis, lyg truputi susvyra
vo, bet tuoj vėl susigriebė.

— Negalima. Mes turime 
šiandien grįžti. Mums tik reikia 
poros arkliu.

— Sakiau, kad nieko nebus,
— ramiai atvertė senis.

— Aš sekvestruota arklius. 
Visus, kiek tik turi. Tuojau! Los!

Atsisegė makštį ir ėmė grai-

’— p-'klonęvk seno žmogaus,
— priėio artyn Martvnas ir pa
dėto ranka jaunuoliui ant pe
ties. — Jis gerai žino tas apy
linkes ir supranta geriau, ne<m 
mes visi, ka salima padaryti to- namie, atsisukęs i tėvą pasakė, 
kiam ore ir ko negalima. Prieš — Bet kai tik sugrįš, tuoj kin-
pusvalandį aš taip pat šūkavau, kyši?

— Tuoj, kai tik nustos snigti.
— Einu atsivesti.
— Palauk, aš uždegsiu žiburį, 

— pašoko tėvas ir nukiūtino į 
virtuvę. Paskui jį nuėjo ir Pet
ras.

— Kad arklių nėra namie, te
gu pasilieka tarp mūsų, — pa
šnibždėjo Martynui. Man jau už
teko po sniegą tampytis, bet 
Neumano kitaip nė su pagaliu 
į trobą neįvarytum. Būk toks ge
ras, paprašyk savuosius, ypač tą 
senąjį, sakyti, jog arklių nėra. 
Jis užsispyrė žydą pristatyti 
šiandien, tai kitaip ir nebus. O 
aš mačiau, kad senajam mano 
pasakymas irgi nepatiko.

— Būk ramus, aš jam tik pa
šnibždėsiu, ir viskas bus gerai.

Tuo tarpu iš virtuvės su ži
buriu grįžo ir tėvas.

— Einam, atsivesim visus. Ga
lės pasišildyti, kol arkliai atsi
ras, — pasakė ir Helmuto akys 
iš karto susijuokė.

O į Martyną atsisukęs jau lie
tuviškai pridėjo:

— Judu pasirūpinkit, kad bū
tų ko dėl šilumos. Jeigu paso- 
dmsim sausai, ko gera užsima
nys eiti tvartų patikrinti.

— Nė velnio, — nusijuokė 
Martynas. — Jeigu užsimanys, 
leisk man kelią parodyti. Kai 
paplūdinėsim kelias valandas po 
pusnis, tai visas karštis praeis.

Tėvas su Helmutu išėjo pro 
duris ir nuskendo baltam siau
time. Tik žiburys, aureolės ap
suptas, lingavo kartais išryškė- 
damas, kartais visiškai dingda
mas.

— Einam į daržinę, — kvie

tė Martynas, atsisukęs į Petrą, 
stovintį virtuvės tarpdury. — 
Sunkvežimy dar turiu užkeikęs 
porą butelių konjako. Sakiau — 
pakeliui gali prireikti, ir, at
rodo, prireikė.

— Bet ir tu! Mes tikrai tavęs 
nesuprantam. Kam tau reikėjo 
vokiečiui tiek primeluoti?

— Kad tokie laikai. Laikas 
reikalauja meluoti. Teisybę pa
sakius: ne meluoti, bet malti 
liežuviu. Kas dabar jieško teisy
bės? Matai, tas vokietukas tuoj 
sumetė, kaip iš pūgos išsisukti. 
Panašiai turbūt ir iš fronto išsi
suko. Važinėja po‘ kaimus ir pa
sislėpusius žydus gaudo. Tuoj 
matyti, kad laiko dvasią su
pranta.

Juodu per virtuvines duris 
išėjo kieman ir iš pirmo žings
nio susmego ligi juosmens į pus
nį. Vėjas sniego glėbiais kirto 
į veidą ir lipino akis. Kol pasie
kė daržinę, buvo be kvapo.

— ū! — vos atsikvėpė Mar
tynas. — Dabar matau, kad tė
vas žinojo, ką sako.

— Tai nebeturi noro skubėti?
— nusijuokė Petras.

— še, imk porą, — užuot ati 
sakęs, pasirausęs dėžėse, padavė 
dvi bonkas Petrui, — aš dar pa
imsiu porą — užteks. Kai nuver
sim po stalu ir žydo nebeatsi
mins. Ko gero, jis dar tėvam pa
žįstamas.

— Gali būti, nors vargu. Čia 
taip greitai visus sukimšo į duo
bes, kad kažin ar kuris net ir 
slėptis mėgino. Greičiausia koks 
iš toliau, — samprotavo Petras.

(Bus daugiau)
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SENSTANTIS KAIMAS
Anykščių rajono kompartijos ir že

mės ūkio darbuotojai svarstė sens
tančio kaimo problemas. “Valstiečių 
Laikraščio” 127 nr. Z. Garunkštytė 
pateikia rajono statistiką: “I960 me
tais darbingo amžiaus kolūkiečiai su
darė 47% visų gyvenančių kolūkiuo
se žmonių. 1970 m. — tik 38%. 33% 
kolūkiečių šeimų neturi darbingų as
menų. Atskiruose ūkiuose tokių šei
mų yra 4045%. Apie trečdali visų 
dalyvaujančių žemės ūkio visuomeni
nėje gamyboje gyventojų sudaro 
pensininkai. Vidutinis dirbančiųjų 
amžius: gyvulininkystėje — 48 me
tai (vyrų), 39 — moterų; augalinin
kystėje — vyrų — 52, moterų — 48; 
mechanizuotuose darbuose — 33 (vy
rų), 26 (moterų). Kaimas sensta, 
nes netenka per daug jaunimo, iš
vykstančio gyventi ir dirbti miestuo
se. Štai Troškūnų tarybiniame ūky
je tedirba penki 16-24 metų jaunuo
liai, ‘‘Gimtosios žemės” kolūkyje — 
5, “Ateities” — 2, Skiemonių kol
ūkyje — nė vieno jaunuolio. Tokių 
ūkių yra ir daugiau...” Toliau Z. 
Garunkštytė rašo: “Bendrosios trau
kos i miestą priežastys: didesnės ga
limybės pakeisti darbovietę ir gyve
namąją vietą, geresnės kultūrinės ir 
buitinės sąlygos. Moksleiviją kvie
čia aukštosios mokyklos. Tačiau ne
reikia pamiršti dar vieno skaičiaus: 
iš 80% į aukštąsias mokyklas stojan
čių abiturientų studentais tampa tik 
vienas ketvirtadalis. Kodėl likusieji 
nepasirenka žemdirbiškųjų profesi
jų? Į ši klausimą bent iš dalies at
sako penkiolikoje rajono mokyklų 
išplatinta anketa. Į ją atsakė 485 
aštuntųjų klasių moksleiviai. Tik 72 
iš jų pareiškė norą mokytis žemės 
ūkio profilio aukštojoje, vidurinėje 
ar proftechninėje mokykloje. 120 
moksleivių atsakė, kad jiems nepa
tinka žemdirbiškos profesijos, 94 — 
nepatenkina darbo sąlygos, 117 — 
nepatenkina buitinės ir kultūrinės 
sąlygos ir t. t. Tai trys pagrindinės 
priežastys, nulemiančios augančio 
kaimo jaunimo požiūrį į darbą že
mės ūkyje ...” Pasitarimo dalyviai 
ragina visuose sovchozuose ir kol
chozuose įvesti penkių darbo dienų 
savaitę, reguliarias atostogas, gerin
ti buitines ir kultūrines sąlygas. Z. 
Garunkštytės nutylėtą uždarbio klau
simą primena tą patį pasitarimą 
“Komjaunimo Tiesos” 208 nr. apra
šęs V. Pliuškevičius: “Na, o uždar
biu kaimo darbo žmonės seniai ne
siskundžia. Štai laukininkystėje per 
darbo dieną kolūkietis uždirba vidu
tiniškai po 4,31 rb, traktorininkai po 
7,03, melžėjos — 5,29, kiaulininkės 
— 5,29 rb...” Tačiau uždarbis ne
vilioja jaunimo į profesines techni
kos mokyklas. V. Pliuškevičius liūd
nai konstatuoja: “Pernai Į jas tepa- 
siuntėme 10 vaikinų, o naujų trak
torių gavome 120! Padaugėjo ir kitų 
mašinų. Šiemet iš 485 moksleivių, 
baigusių 8 klases, tik 12 pareiškė 
norą tapti mechanizatoriais ...” Pa
naši būklė, atrodo, yra ir kituose 
Lietuvos rajonuose.

ŽINDUKAS IR DANTYS
“Komjaunimo Tiesa” 205 nr. pa

skelbė rokiškiečio V. Dovydėno laiš
ką: “Mano kaimynai augina dukrelę. 
Kaip ir kiekvienas mažylis, ji dažnai 
verkia. Kaip ją nuraminti? Reikėtų 
įduoti žinduką. Bet kur gauti? Ap
vaikščiojo visas rajono vaistines. At
sakymas vienas — nėra. Keista, kad 
tokio paprasčiausio daikto negalima 
pakankamai gaminti.” Redakcija V. 
Dovydėnui cituoja vyr. farmacijos 
valdybos viršininko pavaduotojos R. 
Žakienės atsakymą: “Vyr. farmacijos 
valdybai žindukų su grandinėle iš
skiriama nepakankamai, todėl paten
kinti gyventojų paklausos negali
me... ” Toliau R. žukienė talkon 
kviečiasi mokslinius tyrimus miegan
tiems planuotojams pateisinti: “Vai
kui vystantis, formuojasi žandikau
liai ir dantų lankas. Bečiulpiant žin
duką, žandikauliai deformuojasi, dan
tys išauga kreivi, negražūs, išsivysto 
neteisingas dantų sukandimas...” 
Jeigu V. Dovydėnas abejotų, R. žu
kienė pataria pasižiūrėti Lietuvoj ro
domą filmą, kuris yra pagamintas R. 
Vokietijoje. Gal dar geriau būtų tą 
filmą parodyti V. Dovydėno kaimy
nų verkiančiai dukrelei bei kitiems 
kūdikiams? Tada tikrai būtų išspręs
tas žindukų trūkumo klausimas.

KOLCHOZAS BE VIENKIEMIŲ
Lapkričio 16 d. Vilkaviškio rajono 

Šeimenos kolchozo Sardokų naujoji 
gyvenvietė susilaukė daug svečių su

kompartijos I sekr. A. Sniečkum 
priešakyje. Tą dieną buvo užbaigtas 
daugiau kaip 120 vienkiemiuose gy
venusių kolchozo šeimų persikėlimas 
į naujo tipo gyvenvietę, turinčią van
dentiekį, kanalizaciją ir asfaltuotą 
gatvę. Paskutinioji persikėlė pensi
ninkų Dabrilų šeima. Šeimenos kol
chozas yra pirmasis visoje Lietuvoje, 
užbaigęs persikėlimą iš vienkiemių 
į centrinę gyvenvietę. Už tai jis buvo 
įrašytas į garbės knygą ir gavo pini
ginę premiją. Iš naujosios gyvenvie
tės visi nuvyko į Kybartų kultūros 
namus, kur netrūko gausių kalbų 
apie vienkiemių likvidavimą. Kalbė
tojai, žinoma, nutylėjo, kad tų apleis
tų vienkiemių vis dar yra šimtai 
tūkstančių. Jeigu jų skaičius praėju
siam penkmetyje buvo sumažintas tik 
14.000, kaip teigė ministerių tarybos 
pirmininko pavaduotojas V. Vaza- 
linskas, daug kolchozininkų iš viso 
nesulauks persikėlimo dienos, nes K. 
Kairys, kitas pirmininko pavaduoto
jas, sekančiame penkmetyje žadėjo 
tik 60.000 naujų butų. Pirmutinio 
kolchozo galutinis sukolchozinimas 
buvo užbaigtas koncertu.

SPORTO RŪMAI
Architektų Z. Liandzbergio ir E. 

Chlomausko suprojektuoti Vilniaus 
sporto rūmai išaugo dešiniajame Ne
ries krante, prieš Neries ir Vilne
lės santaką. Pastato bendrasis tūris
— 118.000 kubinių metrų, paskirtis
— sportinė ir koncertinė. Pagrindinė 
tribūna turi 2.830 atlošiamų minkš
tasuolių, o kitose tribūnose suolų 
skaičius bus keičiamas, prisitaikant 
prie renginių. Pvz. ledo ritulio var
žybas ar baletą ant ledo galės ste
bėti 3.500 žiūrovų, krepšinio rungty
nes — apie 4.500, boksininkų kovas
— iki 6.000 žiūrovų. Teatro spektak
liams yra 30x24 metrų scena. Nau
juosiuose rūmuose numatoma rengti 
sporto varžybas, koncertus, suvažia
vimus, įvairias šventes ir rodyti fil
mus. Statybos darbus atliko Vilniaus 
statybos tresto nr. 2 antroji valdyba. 
Įrengimus ir baldus gamino daugiau 
kaip 30 Lietuvos įmonių.

ŠERNŲ MEDŽIOKĖ
Prasidėjusios šernų . medžioklės 

proga L. Grudzinskas “Komjaunimo 
Tiesos” 1971 m. 236 nr. informuoja 
medžiotojus: “Pokario metais prare- 
tėjusios buvo šernų kaimenės Lietu
voje, net ir dviejų tūkstančių nesie
kė. Vaikė tuomet ilgailčius padidėju
sios vilkų gaujos. Dar ir šiandien Pu
nioje pamenama: išgąsdinti šernai iš 
Punios šilo per užšalusį Nemuną į 
miestelį atkurdavo. O vilkai “ties 
piliakalniu” dantimis grieždavo, šian
dien šernų mūsų giriose — daugiau 
kaip 12.000. Dabar jau pagirės kai
meliai nuo jų ginasi. Žinoma, ne 
gfankulkėmis, o taikliais ginklais: ga
lulaukėse, galudaržėse gyventojai pri
stato baidyklių — šmėklų. Su judan
čiomis rankomis, kojomis, vėjyje be
siplaikstančia barzda, ištempia vielas, 
prikabinę ja skardinių ...” šią žiemą 
medžiotojams leista nušauti 1.200 
šernų, bet ligi 1971 m. gruodžio 4 d. 
pasisekė sumedžioti tik apie 400. Bu
dapešte įvykusioj pirmojoj pasauli
nėj medžioklės laimikių parodoj auk
so medalius už Lietuvos šernų iltis 
laimėjo kaunietis A. šeškauskas ir 
rokiškietis B. Pajarskas.

MAKNIŪNŲ BEBRAI
V. Ulčinsko pranešimu “Tiesos” 

272 nr., praėjusį pavasarį Alytaus ra
jono Makniūnų miško nedidelėje ba
loje įsikūrė bebrai. Nors vasarą buvo 
mažoka vandens, bet juos viliojo ra
mybė, jaunos drebulės, blindės ir 
karklai. Makniūnų miške daug bebrų 
yra Apsingės ežere, Makniunkų ir 
Kuzamkos ežerėliuose, Apsingės upe
lyje ir net Aldaežerio pievos griovy
je. Stebėjęs bebrų pasiruošimą žie
mai, V. Ulčinskas yra susirūpinęs 
miškui daroma žala — iš kelmų virs
ta storos drebulės, ąžuolai, guobos, 
beržai, jievos ir eglės.

MIRE V. OŠKINIS
Vilniuje mirė pedagogas, žurnalis

tas ir vertėjas Vincas Oškinis. Velio
nis buvo gimęs 1892 m., baigęs Vei
verių mokytojų seminariją ir Kauno 
universitetą. 192240 m. redagavo 
“Lietuvos Ūkininką”, kurį laiką bu
vo Valstiečių Liaudininkų Sąjungos 
generaliniu sekretorium. Karo metais 
pasitraukęs į Vokietiją, iš Schw. 
Gmuendo stovyklos 1948 m. grįžo 
okup. Lietuvon. Dirbo “Valstiečių 
Laikraštyje”, “Literatūroje ir Mene”, 
vertė knygas iš rusų kalbos į lie
tuvių. y. Kst.
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Torontietės seserys Klibingaitytės — visos trys muzikės, pasirodančios 
įvairių švenčių programose bei koncertuose Nuotr. B. Tarvydo

LINIJA, RITMAS, ŠVIESA
Modeliavimas Rūtai Petro nytei 

pradžioje atrodė tik laikinis tikslas. 
Viliojo jaunystės nuotykis ir užmo
jis pažinti, kur baigiasi galimybių 
riba. Tad, baigusi gimnaziją, apsi
sprendė lyg ir už modeliavimo sritį. 
Linijos, ritmo, šviesos užteko. Ne
trukus suprantančių akys atsisuko į 
Rūtą. Wilhelmina, tarptautinė mode
lių agentūra Niujorke, jieškojo sen
sacijos Kanadoje. Ir ją atrado To
ronte. Iš dviejų šimtų atsiųstų mo
delių nuotraukų Wilhelmina išsirin
ko dvi. Vienoje jų buvo Rūta Petro- 
nytė. Susitikti su jomis Wilhelmina 
atskrido į Torontą. Laimėjo linija, 
ritmas šviesa. Mėlynos akys. — Kas 
seka madų pasaulį, žino kas yra Wil
helmina: modeliuotoja ir tarp
tautinės agentūros galva. Ji išsivežė 
Rūtą į Niujorką įdiegti jai savo mo
kyklą ir patirtį. Rūta mokėsi. Paty
rė, ką reiškia 1000 sutaupytų dole
rių į savaitę. Net ir Europos agen
tūros susidomėjo išskirtinai jauna ir 
gražia žvaigžde. Kvietė Paryžius ir 
Milanas. Wilhelmina Rūtai parinko 
Milaną. Paryžius — vėliau. Milane 
ji modeliuoja garsiojoj kvepalų fir
moj “Coty”. Rūtos sritis — ne vien 
drabužiai, bet ir papuošalai bei kos
metika.

Mokykloje Toronte Rūta pasižymė
jo kaip gera sportininkė. Buvo Auš
ros sporto klubo narė. Šuolyje į 
augštį laimėjo net kelias taures. 
Daug kas ir iš lietuvių prisimena 
Rūtos — sportininkės nuotrauką To
ronto dienraštyje “Telegram”., šuo
lis į augštį mokykloje, dabar — šuo
lis į gyvenimą. Rūta yra karjeros, ir 
tai didelės, pradžioje, žinoma, jei to 
sieks. O gal tik laikinis tikslas? Jau
nystės nuotykis ir užmojis pažint ga

limybių ribas?
Tikėkimės, jog ir jos tėveliai — 

Dana ir Juozas Petroniai didžiuoja
si savo dukra. Rūta iš penkių vaikų 
yra vyriausia. Gimus 1952 metais.

šilta ir mums, žinant, kad ji nie
kad neužmiršta esanti lietuvaitė. Net 
ir reklamose jos vardas rašomas tai
syklingai — Rūta. Pavardė, kaip ir 
Wilhelminos, nenaudojama. B. R.

Rūta Petronytė

STEFFA IR JUOZAS JAGĖLOS, 
sulaukę 50 metų vedybinės sukakties. 
J. Jagėla yra gimęs 1895. VI. 11 
Gumbakių k., Papilės valsč., Šiaulių 
apskr. 1915 m. baigė Viekšnių ketur
klasę, o nuo 1917 m. perėjo Lietuvos 
geležinkelių tarnybon. Visą laiką do
mėjosi teatro menu. Nuo 1911 m. da
lyvavo įvairiuose vaidinimuose kaip 
aktorius ir vėliau — režisorius. 1923 
—1925 m. mokėsi Vilkolakio teatro 
studijoj. Ilgesnį laiką dirbo Pagė
giuose, Klaipėdoje, Tauragėje. Kurį 
laiką gyveno Augsburge išvietintų as
menų stovykloje ir surežisavo nevie
ną veikalą. Nuo 1949 m. gyvena To
ronte. S. Jegėlienė yra taip pat vai
dinusi įvairiuose veikaluose. Daly
vauja šv. Jono Kr. par. chore ir ka
talikių moterų veikloj. Jų šeimoje 
domimasi taingi pašto ženklų rinki
mu. J. Jagėla turi nepriklausomos 
Lietuvos pašto ženklų rinkinį, Jung
tinių Tautų Ir kitas pašto naujoves,

visą eilę Lietuvos ordinų bei meda
lių. PR. ALŠ.

HAMILTON
KALĖDŲ IR N. METŲ proga vie

toj sveikinimo kortelių aukojo Tau
tos Fondui, kartu linkėdami visiem 
bičiuliam ir pažįstamiem linksmų 
švenčių ir sėkmingų naujų metų — 
$15: J. Andriukaitis, A. F. Rimkai. 
F. H. Povilauskai, B. B. Vinslovai.
A. A. Pilipavičiai; $10: O. J. Stonkai, 
I. M. Repečkos, E. J. Kazickai, E. 
K. Gudinskai, J. Liaugminas, Z. A. 
Vainauskai, J. J. Stasai, Z. P. Saka
lai, L. F. Urbaičiai, I. Varnas, E. K. 
Norkai, A. J. Mikšiai, E. J. Mažulai- 
čiai, A. St. Urbonavičiai, D. M. Jo
nikai, A. L. Klevai, A. Z. Pulinaus- 
kai, L. Skripkutė, K. J. Bartkai, E.
B. Milašiai, V. Markevičius, J. As- 
menavičius, J. Budnikienė, M. Juo
dis, A. V. Kežinaičiai; $7: A. J. Deks- 
niai, P. Latauskas; $5: A. J. Giedri- 
mai, V. Lukoševičienė, P. Grigele- 
vičius, M. K. Kvedarai, A. J. Leščiai, 
P. J. Gimiai, M. A. Garkūnai, G. J. 
Krištolaičiai, L. Pr. Kažemėkai, P. P. 
Lukošiai; $4: A. Giriūnas. — Už au
kas nuoširdus ačiū.

TF valdyba

, ONTARIO
paaukojo Hamiltono Mergaičių Cho
rui “Aidas” S20. “Aidas” nuoširdžiai 
dėkoja.

“AIDAS” yra pakviestas 1972 m. 
sausio 29 d. atlikti meninę progra
mą “Tėviškės Žiburių” spaudos ba
liuje Toronte. Visi hamiltoniečiai 
planuokime jame dalyvauti. Tai di
džiausias Toronte lietuvių parengi
mas. Taip pat “Aidas” kartu su so
listu V. Verikaičiu yra pakviestas 
koncertui 1972 m. balandžio 15 d. į 
Niujorką. J. P.

Advokatas

EUGENIJUS KRONAS, 
B. Sc., B. C. L.

32 James St. So., 
Royal Bank Building, 

suite 614, 

tel. 522-8781
VIETOJ KALĖDINIŲ SVEIKINI

MŲ savo bičiuliams E. I. Stanevičiai 
4

Hamilton, Ontario 
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HAMILTONO LIETUVIŲ KREDITO

KOOPERATYVAS “TALKA”
830 Main St East, tel. 544-7125

Darbo valandos: 
pirmadieniais 
antradieniais 
trečiadieniais 
ketvirtadieniais 
penktadieniais 
šeštadieniais 
Liepos ir rugpjūčio mėnesiais 
šeštadieniais “Talka” uždaryta.

10 — 5 v.p.p.
10 — 5 v.p.p.
10 — 5 v.p.p.
10 — 5 v.p.p.
10 — 7 v.vak.
9 — 12 v.p.p.

Mokame už: 
depozitus 5%
šėrus ir sutaupąs 6%
už vienų metų terminuotus 
indėlius_______________ 6% %
ir virš $10.0000 - 3 metams 7% 
Duodame: 
asmenines paskolas iš----- 10%
nekilo, turto paskolas iš 8% %

CALGARY, ALTA
LIETUVIŲ KNYGOS — VIEŠO

JOJ BIBLIOTEKOJ, šešių augštų pa
state, šalia angliškų knygų, yra gau
sūs vokiečių, vengrų, prancūzų sky
riai ir keletas knygų estų, latvių, len
kų kalbomis. Dvejus metus varginau 
bibliotekos direktorių W. R. Castell 
lietuvių knygų reikalu. Pagaliau 1971 
m. rugsėjo mėnesį jis pranešė man, 
kad bibliotekoje jau yra lietuviškų 
knygų, pirktų jos lėšomis. Patikrinęs 
radau 8 knygas. — Mūsų apylinkės 
valdyba bendė steigti knygynėlį pas 
K. Dubauską, turėjo keliolika leidi
nių, bet ši idėja mūsų tautiečiuose 
neprigijo. Matyt, žmonės nenorėjo 
vaikščioti į privatų butą skolintis 
knygų. Apylinkės valdyba rugsėjo 
mėnesį nutarė turimas knygas per
duoti viešajai miesto bibliotekai. Nu
tarimą vykdyti pavesta valdybos pir
mininkui. Tai buvo padaryta 1971 m. 
spalio 4 d. Iš bibliotekos direkto
riaus gautas šis raštas: “CALGARY 
PUBLIC LIBRARY, Mr. A. P. Ne
vada — L.C.C. pres. Calgary Br. The 
Calgary Public Library Board ack
nowledges with thanks and apprecia
tion your gift of seventeen books. 
Including one five volume set, to be 
added to the collection of the Hu
manities and Education and Social 
Science departments. W. R. CAS
TELL, Director.” Anksčiau bibliote
kai buvo mano įteiktas leidinys “Li
thuanians in Canada” ir kitos dvi 
knygos. Prie spalio 4 d. įteiktų kny
gų buvo prijungtos 2 K. Dubaus
ko ir 4 mano knygos. Šiuo metu 
bibliotekoj yra virš 30 knygų apie 
lietuvius bei Lietuvą anglų ir lietu
vių kalbomis.

Kreipiuosi į visus tautiečius Kal- 
gary ir kitur gyvenančius, prašyda
mas paaukoti vertingas perskaitytas 
lietuviškas knygas ir tuo būdu padi
dinti lietuvių skyrių viešojoj bibliote
koj. Ypač reikalinga būtų Lietuvos 
istorija anglų ir lietuvių kalbomis. 
Latviai tai jau yra padarę. Knygas 
prašome siųsti šiuo adresu: A. P. Ne
vada, 4520 Varsity Dr. N. W., Cal
gary 49, Alta, s

Šia proga prašau Kalgaryje gyve
nantį asmenį grąžinti Krėvės-Micke
vičiaus raštų II tomą, kad būtų gali
ma papildyti esamus 5 tomus biblio
tekoje.

Kalgario apylinkės lietuvius kvie
čiu naudotis viešojoj bibliotekoj esa
momis lietuviškomis knygomis ir mo
derniomis patalpomis. Tuo būdu pa
rodysim bibliotekos vadovybei, kad 
esame verti lietuvių skyriaus. Pagal 
taisykles, visas knygas galima skai
tyti gavus nemokamą bibliotekos kor
telę. Paimtą knygą leidžiama laikyti 
pas save 14 dienų ir pratęsti dar 14- 
kai dienų.

Iš bibliotekos tarnautojų sužinojau, 
kad lietuvių knygom naudojasi net 
du indiečiai Kalgario un-to studen
tai.

A. P. Nevada, 
KLB Kalgario apyl. pirm.

LIETUVOS KARIUOMENES at 
steigimo sukaktis iškilmingai paminė
ta 1971 m. lapkričio 20 d. Bowness 
viešbutyje. Dalyvavo apie 180 tautie
čių. Buvo svečių iš Br. Kolumbijos 
ir tolimesniųjų Albertos vietovių. Mi
nėjimą pradėjo Bendruomenės vice- 
pirm. J. Karpa, pasveikindamas iš to
liau atvykusius svečius. Pirm. A. Ne
vada savo kalboje išryškino Lietuvos 
kariuomenės kovas ir paminėjo Kal
gario apylinkėje neseniai mirusius 
Lietuvos karius. Po vaišių buvo šo
kiai ir moterų paruošta loterija. Kor.

LONDON, ONT.
LINKSMŲ SV. KALĖDŲ ir laimin- 

gų 1972 metų visiems “TŽ” darbuo
tojam, skaitytojam ir bendradarbiam, 
o taip pat ir visiem Londono bei 
apylinkių lietuviam linki senasis — 
ilgametis Jūsų korespondentas. D. E.

Miami Beach, Flo.
ATOSTOGAUJANT šioje vasarvie

tėje malonu susitikti su savo tau
tiečiais. 1971 m. gruodžio 5 d. lie
tuvių klube įvyko Simo Kudirkos 
minėjimas, kuriam vadovavo J. Jan- 
kuvienė. Kalbą pasakė V. Semaška, 
savo eilėraštį paskaitė K. Kodaitienė, 
solo padainavo E. Navickaitė-Karus, 
pianinu palydint N. Grigoliūnaitei. 
Malonūs p.p. Jazbučiai priima kiek
vieną lietuvį į savo vasarnamį. S. C.

> LIETUVIAI PASAULYJE

Nemokama gyvybės ir asm. paskolą drauda. Nemokamas pilnas 
čekių patarnavimas. Parduodame “American Travelers” čekius. 
Užtikrintas indėlių saugumas. Kapitalas — virš $2.800.000.

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

KNIGHT RADIO AND TELEVISION 
Sales and Service Hamilton - 

168 Locke St. S. 
Krautuvės savininkas AL Pilypaitis

ŠVIEŽIA MĖSA — DESROS — SKANUMYNAI

LJenntnger Limited

284-288 Kinų $*.£. — 528-8468 — 740 Upper JomM St. — 389-4H3
Homilton — Ontario Nemokamos autoaikštės

NORITE SUSIPAŽINTI SU
• TĖVIŠKĖS ŽIBURIAIS”? 

ATSIŲSKITE SAVO ADRESĄ
— GAUSITE KELETĄ 
NUMERIŲ NEMOKAMAI

Turner & Porter 
laidotuvių namai
436 Roncesvalles Avė, 
' Toronto 3, Ont.

Tel. 533-7954

I. A. Valstybės
SOVIETŲ ŽVEJŲ laivai prie JAV 

krantų gruodžio 1 <L buvo pasveikinti 
4.009 iš lėktuvų pabertų atsišaukimų 
lietuvių, latvių, estų ir rusų kalbo
mis. Lietuviškuose atsišaukimuose į 
lietuvius žvejus rašoma: “Paskutinių 
kelerių metų laikotarpyje daug sovie
tų žvejybos laivų įgulų narių yra pa
bėgę į įvairius laisvojo pasaulio uos
tus ir paprašę politinio pabėgėlio tei
sių. Visiems bėgliams prašomos tei
sės buvo suteiktos. Simas Kudirka — 
vienintelė nelaiminga išimtis. JAV 
pajūrio sargybos kapitonas ir admi
rolas, atsakingi už Kudirkos įvykį, 
buvo pašalinti iš karinės tarnybos. 
Prezidentas Nixonas yra užtikrinęs, 
kad panašūs nesusipratimai daugiau 
nebepasikartos, ir yra išleidęs nuro
dymus, reikalaujančius apie kiekvie
ną politinio pabėgėlio teisių prašymą 
Baltuosius Rūmus tiesiogiai painfor
muoti. Jei tu, mielas tautieti, nutar
tum prašyti politinio pabėgėlio tei
sių JAV ar kuriame kitame laisvojo 
pasaulio krašte, mes tau padėsime. 
Jei nemokėtum anglų kalbos, kviečia
me tave pasinaudoti žemiau duotu 
tekstu, kuris pajūrio valdžios parei
gūnus painformuos apie tavo norą 
pabėgti iš komunistinės vergijos.” At
sišaukimus išleido: Seamen’s Educa
tion Federation, JAV LB, Cardinal 
Mindszenty Foundation ir privatūs 
asmenys. Trentone, N.J., leidžiamo 
laikraščio “Evening Times” redakto
rius James E. Goodman, pranešęs so
vietų laivų “bombardavimą” atsišau
kimais, teigia, kad šį žygį atliko A. 
Mažeika ir Paegle.

TĖVŲ PRANCIŠKONŲ Brooklyne 
leidžiamas “Darbininkas” įsigijo of
seto mašinas, kurios visiškai išjungia 
linotipus. Tekstas rašomas į juostas, 
išmušant atitinkamas skylutes, kurias 
elektroninė mašina paverčia raidėmis 
filme, o iš filmo laboratorijoje paga
minama popierinė kopija laikraščio 
puslapiui. Paskutinis “Darbininko” 
numeris jau bus išleistas ofsetu. Lei
dėjai įspėja skaitytojus, kad naujoji 
technika dar nėra įsisavinta, tad gali 
pasitaikyti netobulumų. Ateityje of
setu bus spausdinami ir kiti leidi
niai Tėvų pranciškonų spaustuvėj.

DAIL. VYTAUTAS KASIULIS 
gruodžio 22 d. grįžta Paryžiun. Čika
goje surengta jo kūrinių paroda buvo 
labai sėkminga — parduota 17 pa
veikslų. Su dr. P. Mažeikos šeima 
V. Kasiulis lankėsi Floridoje, su dr.
J. Kazicku — Bahamoje.

K. DONELAIČIO lituanistinė mo
kykla Čikagoje, vadovaujama buvu
sio torontiečio J. širkos, įsteigė tau
tinių šokių grupę, kurią sudaro 32 
jaunieji šokėjai. Mokyklos tradici
niame pobūvyje grupei buvo suteik
tas “Žilvičio” vardas. “Žilvičio” va
dovė — sol. Vanda Stankuvienė, bu
vusi hamiltonietė, administratorė — 
Aniceta Mažeikienė. Kūmais buvo J. 
Stankus ir A. Mažeikienė.

Brazilija
BRAZILIJOS PUK KOMITETAS 

kelionei į jaunimo kongresą Čikagoje 
nutarė išnuomoti visą keleivinį lėktu
vą. Apie 5 0 vietų užims atsto
vai ir tautinių šokių šokėjai iš Bra
zilijos, Argentinos, Urugvajaus. Tiki
masi, jog likusias 100 vietų užpildys 
lietuviai turistai, norintys viešėti J. 
A V. 1972 m. birželio 28 — liepos 
26 d.d. Lėktuvo užsakymas normalią 
vieno asmens kelionės $700 kainą su
mažins iki S450.

ŠV. JUOZAPO VYRŲ BROLIJA 
Sao Paulo mieste surengė savaitraš
čio “Mūsų Lietuva” spaudos balių, 
susilaukusį apie 150 dalyvių.

Argentina
DVISAVAITRAŠTIS “LAIKAS” 

Buenos Aires mieste 500-tojo nume
rio išleidimą paminėjo lapkričio 20 d. 
Aušros Vartų parapijos bažnyčioje 
Mišias už gyvus bei mirusius “Laiko” 
skaitytojus, bendradarbius, rėmėjus 
ir redaktorius atnašavo ats. red. kun. 
A. Steigvila, giedant muz. V. Ryma- 
vičiaus vadovaujamam šv. Cecilijos 
chorui. Po pamaldų visi jų dalyviai 
susirinko prie lietuviško kryžiaus, 
kur gėles mirusiųjų atminimui padė
jo “Laiko” red. O. Kairelienė ir ad
ministratorius P. Gudelevičius, per
skaitęs “Laiko” mirusiųjų garbės lei
dėjų pavardes. Atitinkamą žodi tarė
I. Padvalskis. Iškilmė užbaigta visų 
bendrai sugiedota giesme “Viešpa
ties angelas”. Minėjimui parapijos sa
lėje vadovavo Z. Juknevičius. “Lai
ką” sveikino: ALOS Tarybos pirm. 
A. Mičiūdas, SLA pirm. R. Staliorai- 
tis, Argentinos Lietuvių Centro var
du — EI. Ryselienė, šv. Cecilijos 
choro — K. Misiūnas, Rosario LB —
J. Papečkys, Senelių Židinio valdybos 
vardu — V. Grigaitis, “Ateities” an
samblio — A. Varela ir Mindaugo 
draugijos vardu — J. Stočkūnienė. 
Argentinos Lietuvių Organizacijų ir 
Spaudos Tarybos vardu pirm. A. Mi
čiūdas su J. šiušiu “Laiko” redakci
jai fteikė sveikinimo adresą: “šven
čiant 500-tojo numerio išleidimą, 
nuoširdžiai sveikiname laikraštį “Lai
kas”, jo leidėjus, redaktorius ir bend
radarbius, linkėdami ir ateityje tar
nauti Lietuvos reikalams skleidžiant 
tikrą, lietuvišką, spausdintą žodį.”

KONCERTINŲ PROGRAMĄ “Lai
ko” sukaktuviniame pobūvyje atliko 
kanklininkė Danutė Runimaitė, pa
skambinusi keletą dainelių savo tė- 
lio padarytomis kanklėmis. Duetų 
padainavo E. Runimienė Ir V. šven- 
čionienė, pianinu palydėtos L. Mičiū- 
dienės. Maloni staigmena buvo JAV 
ambasados I sekr. dr. Vytauto Damb-

ravos dviejų sūnų — Gintaro ir Ma
riaus pirmasis pasirodymas šioje lie
tuvių kolonijoje. Su gitarų palyda 
jiedu padainavo dvi lietuviškas ir 
dvi angliškas dainas. Lietuviškų me
lodijų akordeonu ir saksofonu pa
grojo G. Kliauga ir M. Metzlav. Spe
cialaus pagerbimo susilaukė “Laiko” 
administracijos talkininkės, Aušros 
Vartų parapijos geradariai ir minė
jime dalyvavęs JAV ambasados I 
sekr. dr. V. Dambrava. Pastarasis 
tarė ugningą žodį apie “Laiką” su
kakties proga, pabrėždamas ne tik 
šio laikraščio, bet ir visos lietuvių 
spaudos reikšmę išeivijos gyvenime. 
Priminęs nepriklausomos Lietuvos 
penklityje turėtą įrašą “Vienybėje — 
tautos jėga”, dr. V. Dambrava kons
tatavo: “Lietuvių spaudai reikėtų gy
venti sk'autijos šūkiu “Dievui, Tėvy
nei, Artimui”, pirmiausia gi — savo 
broliui. Spaudoje kelkime ir nagri- 
nėkime problemas, kritikuokime blo
gybes, bet gerbkime lietuvį, nes lie
tuvio vardas yra šventas, lietuvio 
vardas negali būti liečiamas, pažei
džiamas ar purvinamas ...”

Australija
ADELAIDĖS VIEŠAJAI BIBLIO

TEKAI jau daugiau kaip 10 metų 
knygas apie Lietuvą anglų kalba pa
rūpina inž. Juozas Riauba, 9 Har
row St., Dover Gardens, S. A. Aust
ralia, 5048. Tokių knygų bibliotekai 
jis jau yra įteikęs 52, bet jam dar 
trūksta tokių senesnių leidinių, kaip 
pvz. Thomas G. Chase, “The Story 
of Lithuania”. Ši knyga buvo išleis
ta 1946 m. Stratford House leidyk
los Niujorke. Tautiečiai, galintieji 
perleisti šią knygą ar padovanoti ir 
kitų senesnių leidinių, prašomi kreip
tis į inž. J. Riaubą.

MELBURNO LIETUVIAI inžinie
riai, architektai ir chemikai metinia
me susirinkime išklausė pirm. J. 
Smilgevičiaus padarytos veiklos ap
žvalgos ir išsirinko naują valdybą: 
pirm. — P. Bimbą, sekr. — J. Joku- 
bauską, ižd. — K. Lyniką. šiame su
sirinkime taipgi buvo pritarta suma
nymui įsijungti į Australijos ir viso 
pasaulio lietuvių architektų bei in
žinierių sąjungą.

TASMANIJOS SALOS Launceston 
miesto choro vadovas yra Jonas Kru
tulis. Lapkričio 13 d. šis choras tu
rėjo koncertą, kurio programoje yra 
vadovo nuotrauka bei jo biografiniai 
duomenys. Muz. J. Krutulis — vie
nintelis lietuvis visoje Australijoje, 
vadovaujantis australiečių chorui. Jis 
yra baigęs Kauno konservatoriją, po
kario metais mokytojavęs vokiečių 
gimnazijoje. Tasmanijon atvyko 1951 
m. ir Launceston miesto choro vado
vu tapo 1966 m., o vėliau perėmė ir 
šio miesto moterų choro vadovybę. 
Su moterų choru yra laimėjęs Laun
ceston ir Devonporto konkursus.

Britanija
FOTOGRAFAS JONAS DOVYDE- 

N AS, rašytojo Liudo Dovydėno sū
nus, lankėsi Londone ir su ameri
kiečiu korespondentu buvo išvykęs 
į šiaurės Airiją paruošti iliustruoto 
reportažo apie ten siaučiančius nera
mumus, primenančius pilietinį karą.

INŽ. ANDRIUS GASIŪNAS, buvęs 
Australijos lietuvis, Londone su
konstravo atominėms jėgainėms pri
taikytą naujo tipo augšto slėgimo 
siurblį. Tokių siurblių lig šiol čia 
niekas negamino.

BRITANIJOS INŽINIERIŲ SĄ- 
JUNGON buvo priimtas studijas Lon
done baigęs inž. Stepas Nenortas, 
projektuojąs maisto pramonės maši
nas vienoje stambioje Londono įmcf 
nėję. Inž. S. Nenortas yra D. Brita
nijos Lietuvių Sąjungos ilgametis 
valdybos narys, buvęs jos pirminin
kas, 12 metų vadovavęs Lietuvių Na
mų bendrovės valdybai.

Vokietija
VLB TARYBOS RINKIMAI korės- 

pondenciniu būdu užbaigti lapkričio 
23 d., o balsai suskaičiuoti gruodžio 
4 d. Naujojon tarybon trejų metų 
kadencijai išrinkta 15 narių, gavusių 
daugiausia balsų: kun. Vadovas šar
ka 440, Vasario 16 gimnazijos direk
torius Vincas Natkevičius 385, kun. 
Bronius Liubinas 379, inž. Jonas K. 
Valiūnas 372, kun. Alfonsas Berna
tonis 350, mokytojas Vincas Bartu
sevičius 326, kun. Antanas Bunga 
306, dr. Jonas Grinius 300, Arvydas 
Lingė 299, dipt teis. Justinas Luko
šius 285, Jurgis Barasas 282, moky
tojas Ričardas Baltulis 280, gydytojas 
Vytautas Bylaitis 276, mokytojas Fri- 
cas Skėrys 271 ir mokytojas Algir
das Palavinskas 270. Rinkimuose da
lyvavo apie 80% balsavimo teisę tu
rinčių lietuvių, Ly. 666 VLB nariai. 
Vyriausias naujosios tarybos narys 
dr. J. Grinius turi 69 metus amžiaus, 
jauniausia R. Baliulis — 30 metų. 
Tarybos narių amžiaus vidurkis — 
49 metai. Kadangi iš penkiolikos na
rių naujoje taryboje yra 12 senosios, 
žymių pasikeitimų nenumatoma.

VYSK. ANTANAS DEKSNYS lap
kričio pabaigoje tris dienas viešėjo 
V. Berlyne. Su ten gyvenančiais lie
tuviais jis tarėjo progą susipažinti 
lapkričio 28 d. pas Mykolą Žilinską 
įvykusiame susirinkime.

Etiopija
OKLAHOMOS UNIVERSITETO 

politinių mokslų prof. dr. Vytautas 
Vardys skaitė seriją paskaitų Etiopi
joje, kur Oklahomos universitetas ta
ri savo skyrių. Vykdamas Etiopijon. 
jis lankėsi Atėnuose, o grįždamas bu
vo užsukęs į Oklahomos universiteto 
studijų centrą Miunchene.



Dykuma ALVYDAS TAUTKUS

“Upės srovė pavirto į akme
nis. Sukepusios lūpos pleišėja 
vidudienio kaitroje. Ant sulūžu
sio tilto žuvėdros isteriškai kly-
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sikeičia. Smėliu apneštos akys 
nieko nebemato. Palaiminti mi-

kibiro, šulinio gelmėje suskam
ba vandens lašelis.

“Minia stovi prie auksinio 
kalno. Tai ne miražas — tai tik
rovė. Aukso smiltys visą laiką 
srovelėmis slenka nuo augštos 
ir smailios viršūnės, ir kiekvie
nas gali jų saujomis semti. Bet 
dykumos tvaikas sunkia pasku
tinį jų prakaitą. Parduotas krau
jas tvinksi smilkiniuose, daužo 
klaikų ritmą:

— Jūs gavote tai, ko norėjo
te. Jūs gavote... Jūs gavote... 
Jūs... Imkite, kiek tik norite, 
viskas jūsų, bet daugiau čia nie
ko nėra..

Jie verkia kaip vaikai. Vaide
nasi žalios lygumos ir upeliai, 
sapnuojasi miškai ir paukščiai. 
Jie nebeturi jėgų grįžti, čia juos 
visus eilėmis suguldys, ir milži
niškos kapinės blizgės brangiais 
granitais, bet čia niekada dau
giau nebesruvens upė, atvingia
vusi iš gimtųjų lygumu...” w * .*

Mykolas Bevardis padeda ša
lin knygą. Atsistoja ir prieina 
prie plataus lango, už kurio dūz
gia didmiesčio gyvenimas. Supa 
vėjas klevo viršūnę. Tolumoj — 

. stogai ir stogai: žali, mėlyni, ru
di... Sudrebina orą pakilęs ke
leivinis Išktuvas, palieka juodą 
dūmų juostą oro teršimo statis
tikai, o pats debesyse išnyksta 
kaip trupinėlis.

Vyras vaikšto kambary vienas. 
Kaikada taip gera vienam pabū
ti. Nors vieną sekmadieni. Pra
bėgo vasaraa, atostogos — vis 
su svečiais, vis su draugais, vis 
kur golfo laukuose, vis su stiklu 
rankoje ... Dabar gera vienam 
pabūti, knygą paskaityti.

Staiga—durų skambutis. My
kolas susiraukia. Šiepiasi, kai 
praveria duris. Jeronimas vėl 
čia.

— Jieškojom, jieškojom prie 
bažnyčios ir nematėm. Na, kaip 
tu laikaisi? — žengia pro duris 
Jeronimienė, spaudžia ranką, 
žiūri i akis.

— Dar vakar, atsimeni, kalbė
jom apie Joną, o šiandien rytą 
mirė, girdėjai? — praredada Je
ronimas, atsidūsta, sėdasi, lin
guoja galva.

— Jonas?!... ‘
— Taip... Žinai, širdis... 

Matai, nebeatlaikė. Laidos ant
radieni ...

Telefonas. Mykolas pakelia 
rageli-

— Taip, taip, girdėjau, Jero
nimai pas mane. Atvažiuok, at- 

. važiuok, — kalba šeimininkas, 
rageli padeda, nuryja seilę.

— Bronius skambino,^— kal
ba svečiams, — pranešė apie 
mirti. Negaliu suprasti. Taip 
staiga, taip staiga: Penktadienį 
dar telefonu šnekėjom; žinau vis 
paskambindavo, — atneša ško
tiškosios su ledais.

SVEIKINAME
su šv. Kalėdom ir
Naujaisiais Metais
SAULT STEc MARIE gyvenančius lietuvius —

Viktorija ir Ignas
Girdzevičiai

Sault Ste Marie, Ont.
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Vietovė (ir pašto zonos nr.) .....................................................
(zip code number)

Provincija ar valstija

Metinė "T. Žiburių" prenumerata
$7.00
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Visi sugrįžta įpraston tvar- 
kon. Nieko naujo. Toks nuval
kiotas trafaretas, net pykti no
risi. Bet draugams ir sukąstais 
dantimis išmokome šypsotis. Su
sėdę kalba, sriubčioja, parūko. 
Dar vieną, gal dar vieną. Labai 
prašau, tik ledo nebėra, bet bus 
gerai ir be jo — su vandeniu 
dar geriau. Ir reikia sėdėti, kai 
naujos pokalbių temos atsiranda. 
Dar negreit visuomenė nutils. O 
vaikai palauks — spalvota tele
vizija pastatyta. O kas gi be jos 
mūsų prieauglį užimtų ...

Atsiranda Bronius. Gailisi Jo
no našlės ir vaikų. Bet iš kitos 
pusės tuoj pat pastebi, kad našlė 
dar pakankamai graži. Ištekės 
už kokio nors daktaro, ir bus gal 
dar geriau. O pamiršti galima 
viską, ypač tada, kai to labai rei
kia. Visi tam pritaria, tarytum 
nutaria ir pasirašo. Tik Jeroni
mas vis su tais savo komenta
rais:

— Persistengė velionis ... 
Tarp mūsų kalbant, vis norėjo 
prie tų aukštesnių lipdytis, o ta 
jo Dana vis stūmė ir stūmė, kišo 
kur galėjo, pati lėkdavo ir vyrą 
vydavo ... Pinigu, pinigų ir pi
nigų. Negražu apkalbėti, bet tai 
teisybė, nuvarė vyrelį, ir baig
ta ...

— Bene, manai, jai būdavo jo 
gaila, — šūkteli susijaudinusi 
Jeronimienė, — manai, kad to
kia į tą Jonelį būtų žiūrėjusi, jei 
nebūtų prispyręs reikalas? Visi 
gi žinom, ką čia kalbėti...

— Ką čia, kas buvo, buvo, — 
pūsdamas dūmą Bronius rami
na kaimynę. — Vienas dalykas 
tik aiškus, kad tas lipimas į 
4‘high society” sveikatos kainuo
ja, ypač tiems, kurie turi pra
dėti iš tolimiausios apačios ir 
prie ko nors prisikabinę kaip šu
nyčiai maivytis po kojom tų, ku
rie jau gerokai į viršūnės pusę 
pakopę... O kokia gi “society” 
be grupės pataikūnų? ...* * *

“Ant senų, sulūžusių laiptelių 
prie mūrinio namo sėdi liesa iš
blyškusi mergaitė. Atkišti pur
vini keliukai, palaidi nukarę 
plaukučiai, murzina bespalvė 
suknelė. Didelės akys bailiai 
dairosi gatvėje. Ji bijo būti vie
na, kur gatvė grimsta vakaro 
prieblandoje. Uqste klaikiai su
kaukia garlaivio sirena. Dar ži
buriai neuždegti, dar paukščiai. 
Į lizdus nesugrižę, dar darbinin
kai fabrikuose dirba. Niekas va
karienės nešaukia^ Saulė skęsta . 
vakaruose, kur tyvuliuoja auk
sinis vanduo. Mergytė stebi kru
vinai raudoną dangų. Ne — jie 
nebegrįš. Auksinis kalnas išde
gino jų akis ir už parduotą krau
ją jie perkasi mirti. Mergaite, tu 
nebelauk...” * *

Vyras užverčia knygą. Laikas 
i laidotuvių koplyčią. Draugai 
jau seniai išėję. Pro pravirus 
langus tabako dūmai išplaukė 
sodelin. Stiklines reikės grįžus 
išplauti. Reikia skubėti, nes vė
liau nebus kur automobilio pa
statyti ...

»

Windsoro kvartetas “Aušra”: D. Kozulytė, R. cerškutė, A. Tautkevičiūtė, N.

Jį’

Giedriūnaitė Nuotr. S. Dabkans

Kalėdos pašto ženkluose
Kiekvienais metais vis dau

giau ir daugiau valstybių išlei
džia specialius Kalėdų pašto 
ženklus. Jungtinės Amerikos 
Valstybės pradėjo 1962 m., Ka
nada — 1964 m., Australija — 
1957 m., Naujoji Zelandija — 
1960 m. Keletas Europos valsty
bių — Italija, Ispanija, Olandi
ja ir Vengrija pradėjo kalėdi
nius pašto ženklus spausdinti 
net anksčiau.

Kalėdų pašto ženkluose vaiz
duojami daugiausia įvykiai, as
menys ir daiktai, kurie turi Ka
lėdoms kokios nors reikšmės re
liginiu ar grynai pasaulietiniu 
požiūriu. Labai dažnai vaizduo
jama Kristaus gimimo scena — 
“Nativity Story ’, paimta iš gar
sių dailininkų religinių paveiks
lų? šie maži pašto ženklai, kurių 
dėka mūsų laiškai pasiekia vi
sus pasaulio kraštus, primena 
mums tikrąją Kalėdų švenčių 
prasmę.

Pirmųjų Kalėdų istorijos pra
džioj, kaip užrašyta šv. Rašte 
apaštalo Luko, pasirodo angelas 
Gabrielis. Šis angelas pavaizduo
tas JAV 1965 m. Kalėdų pašto 
ženkle. Jo atvaizdas paimtas iš 
Massachussets valstijos Newbu
ryport miesto metodistų bažny
čios bokšto vėjo rodyklės. Devy
nioliktame šimtmetyje tokios vė
jo krypties rodyklės buvo labai 
populiarios, ypač ant bažnyčių 
bokštų.

Angelas Gabrielis buvo at
vaizduotas ir kitų valstybių paš
to ženkluose — Ispanijos, Portu
galijos, Argentinos, Rumunijos. 
Geriausi pašto ženklai vaizduo
jantys angelą Gabrieli, yra Vati
kano išleistieji 1956 m. Jiems 
buvo panaudoti trijų garsių dai
lininkų darbai: Melozzo da Forli 
“Arkangelas Gabrielis”, Pietro 
Cavallini “Apreiškimas” ir Leo
nardo da Vinči “Apreiškimas 
Marijai”.

Antras angelas tęsia Kalėdų 
istoriją, kai jis naktį pasirodo 
piemenims: “Angelas jiems ta
rė: Nebijokite! Štai aš skelbiu 
jums didelį džiaugsmą, kuris bus 
visai tautai.”

Vienas pirmųjų ir gana gražių 
| Kalėdų pašto ženklų buvo išleis- 
| tas 1943 m. Vengrijoj. Jame 

vaizduojamas angelo pranešimas 
piemenims apie Kristaus gimi
mą.

Angelo pranešimas taip pat 
yra pagrindinė mintis Australi
jos 1960 m. Kalėdų pašto ženk
lo. Sveikinimo žodžiai užrašyti 
ant atversto šv. Rašto puslapių, 
o dešinėje pusėje—deganti žva
kė. 1961 m. Australija, minėda
ma Kalėdų šventes, taip pat pa
gerbė šv. Rašto išvertimo į ang
lų kalbą 350 metų sukaktį, šia
me pašto ženkle taip pat vaiz
duojamas atverstas šv. Raštas su 
įrašu “Garbė Dievui augštybėse 
ir rarhybė žemėje ...” Kairėje 
pusėje matyti Kristaus gimimo 
scena, o apačioje — užrašas: “O, 
Dieve, ateik man į pagalbą, o 
Viešpatie, pasiskubink išgelbėti 
mane. Garbė Tėvui, ir Sūnui, ir 
šv. Dvasiai, kaip buvo pradžio
je... ”

1943 m. Vengrija išleido trijų 
pašto ženklų seriją, kuriuose 
vaizduojamas Kristaus gimimas. 
Pirmasis ženklas, kaip jau minė
ta, vaizduoja angelo žinią pieme
nims. Antras parodo piemenis 
prie Kūdikėlio Jėzaus lopšelio 
pamaldžiai klūpančius. Trečias 
pašto ženklas vaizduoja trijų iš
minčių atvykimą.

Kuba pradėjo spausdinti spe
cialius Kalėdų pašto ženklus nuo 
1951 m. Pirmieji jų vaizdavo ka
lėdines eglutes, poinsetijas, ka
lakutus ir net Kalėdų senelį. 
1957 m. vaizduojama Kristaus 
gimimo scena.

Labai dažnai Kalėdų pašto 
ženkluose vaizduojamas Kris
taus pagarbinimas — “Adora
tion”. 1961 m. Naujosios Zelan
dijos Kalėdų pašto ženklas vaiz
duoja tris išminčius, įteikiančius 
dovanas Kūdikėliui Jėzui. Tai 
yra reprodukcija paveikslo, su
kurto vokiečių dailininko Arb- 
rechto Duererio. Australijos

1969 m. pašto ženklas vaizduoja 
tris išminčius sekančius žvaigž
dę ir keliaujančius Betlėjaus 
link.

Ispanijos išleistas pašto ženk
las 1960 m. yra reprodukcija 
garsaus ispanų dailininko Ve
lasquez paveikslo “Išminčių pa- 
garoinimas”. Aplamai minėti 
trys išminčiai vaizduojami skir
tingai. Kaikurie dailininkai ap
rengia juos drabužiais tos epo
chos, kurioje patys gyveno. Tai 
ryškiai matyti pvz. Velasquez 
paveiksle “Karalių pagerbimas”.

Kanada Kalėdas 1965 m. paš
to ženkluose vaizduoja šiek tiek 
kitaip, čia daugiau pabrėžiamos 
dovanos, o ne dovanų davėjai— 
rodomos trys rankos, laikančios 
tardicines dovanas, paminėtas 
šv. Rašte. Tas pats piešinys bu
vo panaudotas ant abiejų — 3 
et. žalios spalvos ir 5 et. mėlynos 
spalvos pašto ženklų.

Venėcuela 1965 m. oro pašto 
ženkluose vaizduoja tris išmin
čius, jojančius ant kupranugarių 
kalnų keliu, ir žvaigždę, rodan
čią jiems kelią.

Kartais vaizduojama tik 
žvaigždė, kaip Kalėdų simbolis, 
skleidžiąs Kalėdų džiaugsmo ži
nią. Pvz. 1963 m. Australijos ir 
Norfolk salų išleisti Kalėdų paš
to ženklai. Jų šonuose užrašyta: 
“Ramybė žemėje geros valios 
žmonėms”. Olandija jau 1933 m. 
panaudojo žvaigždę kaip Kalėdų 
simboli.

Kalėdinių Įvykių tęsinys yra 
Šv. šeimos bėgimas Į Egiptą nuo 
Erodo. Airija 1960 m. išleido 
pašto ženklą, vaizduojanti Mari
ją ant asiliuko ir laikančią Jėzų 
rankose. Šv. Juozapas eina šalia 
ir pasižiūrįs atgal, ar nėra se
kami. Liuksemburgas, Ispanija 
ir kiti kraštai panaudoja tą pa
čią temą. Taip pat ji buvo pa
naudota pabėgėlių metų pašto 
ženkluose, nes šv. šeima yra 
visų laikų garsiausia pabėgėlių 
šeima.

Dažnai kalėdiniai pašto ženk
lai vaizduoja tik Mariją, Kūdi
kėli. Jėzų arba vien tik Mariją. 
Toks pašto ženklas buvo išleis
tas Naujojoj Zelandijoj 1962 m. 
Tai yra reprodukcija garsaus 17 
š. italų dailininko II Sassoferra- 
to paveikslo “Madona maldoje”.

IGNORUOTI, NEMATYTI, NEGIRDĖTI
AL. GIMANTAS

Dar vis nemažai kalbama apie 
tikrą ar tik tariamą generacijų 
skirtumą, kuri norima įžvelgti 
ne vien tik bendrajame aplinkos 
gyvenime, bet ir mūsiškių tarpe. 
Gerą progą tokiem pokalbiam 
davė spaudoje paskelbti vieno 
simpoziumo metmenys ir vienos 
vasaros stovyklos metu vykusių 
diskusijų rezultatai. Jaunimo 
atstovai buvo prašomi diskusijo
se ir savo pasisakymuose būti 
atvirais, nuoširdžiais ir objekty
viais. Buvo nagrinėjamos šių 
dienų mūsų jaunimo pažiūros 
Į religiją, tautiškumą, etiką ir 
moralę. Bendrieji atsakymai ar Atrodo, minėtose srityse didelio 

skirtumo nesama tarp merginų 
ir vyrų.

Ar visi tie rūpesčiai būdingi 
tik išeivijai? Ne, jokiu būdu ne. 
Sekant įvairią sovietinamos Lie
tuvos spaudą, galima rasti įvai
rių pasisakymų, straipsnių, laiš
kų redakcijoms, reiškiančių su
sirūpinimą jaunosios kartos el
gesiu bei nusiteikimu. Nemaža 
dalimi jų rūpesčiai yra panašūs 
ir čia turimom problemom. Sa
votiškai Įdomiai, gal ir taikliai 
skamba pastaba vieno jaunimo 
reikalų stebėtojo, grįžusio iš 
viešnagės Lietuvoje. Jo teigi
mu, ten jaunimas nesidomi nei 
bažnyčia, nei partija.

Turėdami gana aiškius jauni
mo pasisakymus, ar mes bando
me padėti, suprasti juos? Atro
do, ne, nes jais netikime, mano
me, kad jų nuomonės bei pasi
sakymai negali būti laikomi bū
dingais visam jaunimui. Tai, ži
noma, pats lengviausias ir ma
žiausiai pastangų reikalaųias ke
lias: ignoruoti, nematyti ir ne
girdėti ...

išvados kaikurių vyresniųjų bu
vo sutikti su nepasitikėjimu.' kai- 
kada su nuostaba, kaikuriais at
vejais net žado netekus... Taip, 
tikrovė, nesitikėta ir nelaukta, 
tikrai gali būti skaudi, o susida
riusi padėtis gali atrodyti net ir 
beviltiška.

Panašiai atsitiko ir mūsų at
veju, kai išgirstoji tiesa nebuvo 
tokia, kurios norėjome ar tikė
jomės, nors ji išreiškė realią pa
dėtį, gal ir aliarmuojančią, gal 
kaiką ir sukrečiančią. Viena be
veik tikra — nebuvome pasiruo
šę suprasti ir Įvertinti tų visų ap
linkos verpetų ir įtakos, gerokai 
palietusios ir pažeidusios jauno
sios kartos galvoseną, moralinių 
vertybių supratimą, gal net ir 
papročius.

Tiesa, kasdien matome ir jau
čiame žymius pasikeitimus ap
linkos gyvenime, bet kažkodėl 
manom, kad mūsiškis jaunimas 
turi kažkokį imunitetą nepagei
daujamai įtakai atsispirti. Galvo- 
jome. kad mūsų, lietuviu, tikrai 
nepalies ir nepaveiks taip vadi-

Etiopija, Kostarika ir Aust
ralija vaizduoja Mariją ir Kūdi
kėli Jėzų 1962 m. kalėdiniuose 
pašto ženkluose. Etiopijos ženk
le matyti stilizuotos figūros kai-' 
rėje, o dešinėje pusėje — hori
zontas su žvaigžde ir Betlėjaus 
miestelis. Australijos pašto 
ženklo motyvas yra paimtas iš 
seno medžio drožinio, kuris da
bar yra Melburno galerijoje.

Nors mažo popieriaus gaba
liuke sunku atvaizduoti Kalėdų 
Įvykius, tačiau Belgija 1958 m? 
tai atliko tų metų kalėdiniame 
pašto ženkle. Centre matyti pra- 
kartė, kurios viduryje yra Mari
ja, Kūdikėlis Jėzus ir Juozapas, 
Kairėje — trys išminčiai atnešę 
dovanas, dešinėje — klūpą pie
menys. Viršuje prakartės matyti 
angelai ir žvaigždės — visa Ka
lėdų istorija viename pašto 
ženkle.

Kaikurie kalėdiniai pašto 
ženklai nutolsta nuo Įprastinio 
Kalėdų atvaizdavimo, bet vistiek 
turi religini atspalvi. Austrijos 
pašto ženklas vaizduoja klūpan
čią mergaitę prieš uždegtą žva
kę ir pušies šakelę. Žodis “Weih- 
nacht” rodo, kad tai yra Kalėdų 
pašto ženklas. Kanados 1967 m. 
pašto ženklas vaizduoja vaikus, 
giedančius Kalėdų giesmes. Nei 
vienas, nei kitas pašto ženklas 
neturi nieko bendro su šv. Rašto 
Kalėdų aprašymais, bet -visdėlto 
vaizduoja charakteringą Kalėdų 
nuotaiką.

Kitas Austrijos Kalėdų pašto 
ženklas, išleistas 1948 m., turi 
atvaizdus Franz Gruberio ir Jo
sef Mohro, kurie parašė žodžius 
ir muziką taip visų mėgstamai 
kalėdinei giesmei “Šventa nak
tis”. Viršutiniame pašto ženklo 
kampe yra maža žvaigždutė (Bet
lėjaus žvaigždė), apačioje žodžiai 
“Stille Nacht, Heilige Nacht”. 
Čia taip pat yra daug religinio 
motyvo be tiesioginio ryšio su 
Šv. Raštu.

Yra daug kitų kalėdinių pašto 
ženklų, labai gražių ir patrauk
lių. Įdomu pažymėti, kad prieš 
II D. karą daug Rytų Europos 
valstybių išleisdavo nemažai re
liginių pašto ženklų, bet užgro
bus komunistams valdžią, tokie 
pašto ženklai beveik pranyko.

K. K.

J.

narnos “naujosios moralės” ban
ga, atseit, lietuviškasis jaunimas 
bus imlus tik geriesiems pavyz
džiams, idealams, nes yra stip
riai motyvuotas siekti tik kilnių 
tiksų, pirmoje eilėje statant re
ligines ir lietuviškąsias vertybes. 
Deja, iš konkrečių pasisakymų 
paaiškėjo, kad, aplamai žvel
giant, ir mūsų jaunieji turi Įvai
rių abejonių, kaikada jau ir sa
votiškų Įsitikinimų, nelemtų pa
pročių, nėra jau taip atsparūs 
rūkymui, alkoholiui, narkoti
kams, sekso vilionėms, kad liko 
drungnesni ir religinei sričiai.

Saulele, md- 
“Karvytės 

griežlele 
vie-

OKUPUOTOJ LIETUVOJ
AKLOJI DAINININKE Beatričė 

Grincevičiūtė, lyrinis sopranas, am
žiaus šešiasdešimtmetį atšventė su
kaktuviniu koncertu Vilniaus konser
vatorijos salėje. Jai talkino kompozi
torius prof. B. Dvarionas, Vilniaus 
televizijos ir radijo kaimiška kapela, 
Lietuvos aklųjų draugijos choras, 
Vilniaus filharmonijos kamerinis or
kestras ir pianistė H. Znaidzilauskai- 
tė. Už nuopelnus lietuviškai dainai 
sukaktuvininkei buvo suteiktas Lie
tuvos liaudies artistės vardas. B. 
Grincevičiūtės veiklą atskleidžia “Li
teratūroje ir Mene” Ona Narbutienė: 
“O lietuviška muzika vaikams? Taip 
gausiai ji neužderėtų, jei neturėtu
me Beatričės Grincevičiūtės. Čia ji 
pirmoji kompozitorių patarėja, kon
sultantė ir nepamainoma interpreta- 
torė. Kiek jų sudainuota — V. Bag
dono, V. Barkausko, V. Baumilo, J. 
Gaižausko, A. Rekašiaus, M. Noviko 
bei kitų dainelių, dainų ciklų, — 
sunku sukaičiuoti. Ir sudainuota ne 
tik radijuje. B. Grincevičiūtė, puiki 
mūsų mažųjų bičiulė, niekada neat
sisako apsilankyti darželyje, mokyk
loje, pakalbėti su vaikais, padainuo
ti jiems. Tur būt, ne vienam ji visam 
gyvenimui atvėrė tas nematomas du
reles j grožio pasaulį. Kiek poezijos 
ir tyrumo trumpose jos atliekamose 
liaudies dainelėse — “ 
tūle, užtekėk, užtekėk’ 
mano, ralio”, “Oi griežle, 
mano”. Beje, B. Grincevičiūtė 
nintelė mūsų dainininkė, atliekanti 
liaudies dainas be pritarimo, taip, 
kaip jos dainuojamos liaudyje. Ir 
negalima nesižavėti jos dainavimo 
paprastumu, betarpiškumu, ta meni
ne tiesa, kuri sklinda iš kiekvieno 
posmo. Matyt, didžiulė meilė muzikai • 
teikia Beatričei Grincevičiūtei daug 
jėgų, ir ji ne tik pati žvaliai žengia 
nelengvu gyvenimo keliu, bet neša 
šviesą ir kitiems.”

KAUNO PROFSĄJUNGŲ kultūros 
rūmai surengė II kaimo kapelų kon
kursą “Grok, Jurgeli”. Antrus me
tus iš eilės pagrindini konkurso pri
zą laimėjo kompoz. Jurgio Gaižaus
ko vadovaujama Trakų rajono kai
miška kapela “Galvė”. Muzikantų 
šventę paįvairino liaudies meistrų 
darbų ir keramikos gaminių paroda, 
nuotaikingi liaudies žaidimai.

“ŽINIJOS” DRAUGIJOS centrinia
me lektoriume Vilniuje neseniai bu
vo pradėtas dvylikos paskaitų ciklas 
“Lietuvos kalbotyros klausimai” apie 

. lietuvių kalbos kilmę, giminingas bal
tų ir indoeuropiečių kalbas. Pirmąją 
paskaitą “Lietuvos tarybinės kalboty
ros laimėjimai” skaitė prof. V. Gri- 
naveckis.

LIETUVOS ŽEMĖS ŪKIO statybos 
projektavimo instituto ansamb]is“Ra- 
sa”, vadovaujamas R. Tamučio, tu
rėjo 10 dienų trukusias gastroles 
Lenkijoje. Lietuvių ir lenkų liaudies 
dainų bei šokių koncertus kauniečiai 
surengė Balstogėje, Liubline, Gdans
ke ir Varšuvoje. Tai buvo jau ant
roji “Rasos” išvyka Lenkijon.

LIETUVOS STYGINIS KVARTE
TAS savo veiklos 25 metų sukaktį 
paminėjo L. Beethoveno visų šešio
likos kvartetų koncertiniu ciklu, pra
dėtu Kaune ir užbaigtu Vilniuje. 
Laureato vardą Lietuvos kvartetas 
yra išsikovojęs tarptautiniuose kon
kursuose Budapešte ir Belgijos Lie- 
žo mieste. Kvartetą sudaro smuiki
ninkai Eugenijus Paulauskas, Korne
lija Kalinauskaitė, altistas Jurgis 
Fledžinskas ir violončelistas Romual
das Kulikauskas, kvartetan įsijungęs 
1962 m. Prieš jį Lietuvos kvarteto 
violončelistais buvo prof. L. Seide- 
lis, Z. Banevičius ir M. šendrovas. 
Laurus 1959 m. Budapešte atnešu- 
siame konkurse violončele grojo M. 
Šendrovas, o 1964 m. Liežo konkurse 
— dabartinis kvarteto violončelistas 
R. Kulikauskas. Be dalyvavimo tarp
tautiniuose konkursuose Vengrijoje 
ir Belgijoje, Lietuvos styginis kvar
tetas turėjo sėkmingus koncertus 
Lenkijoje, Bulgarijoje, R. Vokietijo
je, Suomijoje, Švedijoje ir Kanadoje. 
Salia tarptautinės klasikos kvarteto 
koncertuose dažnai skamba M. K. 
Čiurlionio, J. Gruodžio, St Vainiū
no, E. Balsio ir J. Juzeliūno kūriniai.

MASKVOS SIMFONINIAM OR
KESTRUI, atliekahčiam R. Wagnerio 
kūrinius P. Čaikovskio salėje, diri
gavo Vilniaus filharmonijos vyr. di
rigentas J. Domarkas. R. Wagnerio 
operų arijas dainavo Vilniaus ope
ros tenoras Virgilijus Noreika.

CHRONINES IŠEMINES ŠIRDIES 
LIGOS diagnostikos ir gydymo pro
blemoms buvo skirtas Vilniaus dai
lės parodų rūmų salėje surengtas 
kardiologų simpoziumas. Pranešimus 
skaitė Viniaus universiteto medici
nos fakulteto hospitalinės terapijos 
katedros ir Maskvos Mokslų Akade
mijos A. Miasnikovo kardiologijos 
instituto specialistai. Simpoziume 
taipgi dalyvavo Kauno medicinos ins
tituto moksliniai ir kardiologijos spe
cialistai iš kitų sovietinių respublikų.

DR. J. BASANAVIČIAUS gimimo 
12O-tąsias metines klaipėdiečiai pa
minėjo specialiu vakaru. Pranešimą 
apie jo kultūrinę ir mokslinę veiklą 
skaitė Klaipėdos pedagoginės mo
kyklos dėstytoja A, Vasiliauskienė. 
Apie turėtus susitikimus su dr. J. Ba
sanavičium papasakojo poetas Salys 
šemerys. Koncertinę minėjimo dalį 
atliko Klaipėdos muzikinio fakulteto

01 MLTOfflElE VEIKLOJE
SIMO KUDIRKOS IŠDAVIMO me

tines “Darbininko” laikraštis pami
nėjo koncertu Richmond Hill, N.Y., 
gimnazijos salėje. Red. Pauliaus Jur
kus programą pradėjo S. Kudirkos 
pagerbimu, primindamas vakaro da
lyviams visą šios tragedijos eigą. S. 
Kudirkai skirtus Romualdo Kisie
liaus ir Birutės Kemėžaitės eilėraš
čius skaitė aktorius Vitalis Žukaus
kas. Koncerto programą atliko sve
čiai iš Montrealio — koloratūrinis 
sopranas Gina Capkauskienė, Antano 
Keblio vadovaujamas Aušros Vartų 
parapijos vyrų oktetas, akompaniato- 
rė Madeleine Roch. Sol. G. Capkaus
kienė Niujorko lietuviams padainavo 
porą S. Gailevičiaus ir VI. Jakubė- 
no dainų, ariją iš Br. Budriūno kan
tatos “Tėviškės namai”. Operų pasau
liui atstovavo G. Donizetti “Lucia di 
Lemmermoor” arija, virš programos 
atlikta Mocarto “Užburtosios flei
tos” arija. Sol. G. Capkauskienė taip
gi talkino vyrų oktetui programon 
įtrauktose Br. Budriūno, V. Paltana
vičiaus, P. Lincke, J. Strausso kom
pozicijose. J. Švedo “Baltose gėlėse” 
solo dainavo okteto vadovas A. Keb- 
lys. Vyrų oktetas savo pasirodymą 
pradėjo populiariomis dainomis
Gaidelio “Mes žengiam”, Br. Budriū-

’*nt>-i^£ė vi skėlė”, M. Petrausko “Gau
džia trimitai”, J. Naujalio “Lietuva 
brangi”, S. Gailevičiaus “Ramovėnų 
maršu”, Br. Budriūno kompozicija 
“Mano protėvių žemė”, antroje daly
je pridėdamas rečiau girdimas dai
nas: L. Andriulio — “Mintims take
lį”, T. Makačino — “Kur tas kelelis”, 
V. Paltanavičiaus — “Vai tylūs ra
mūs vakarai”, vokiečių kompozito
riaus P. Lincke — “Liepsnelės” ir J. 
Strausso — “Mėlynasis Dunojus”. 
Plojimų banga abu solistus ir oktetą 
privertė papildomai atlikti Offenba- 
cho “Hofmano pasakų” barkarolę ir
J. Naujalio “Lietuva brangi”.

DAIL. BRONIUS MURINAS 
amžiaus 65 metų sukaktį paminėjo 
savo kūrinių apžvalgine paroda 1971 
m. gruodžio 4—12 d. d. Čikagoje, M.
K. Čiurlionio galerijoje. Parodoje bu
vo išstatyti 52 darbai — akvarelės ir 
akrilika. Spalvingumu bei giedra 
nuotaika išsiskyrė peizažai “Žydinti 
žemė”, “Žiedų sonata”, “Žiedų taure
lės”, “Upelio atspindžiai” ir kt. Ver
tintojų komisija M. K. Čiurlionio ga
lerijai atrinko B. Murino kūrinį “Vė
lyvas vakaras”.

RELIGINIŲ GIESMIŲ konkursi
niame festivalyje Argentinos sostinės 
Buenos Aires Coliseo teatre II vietą 
laimėjo kazimierietės seselės J. O. 
Dopkinaitės kompozicija “Somos tus 
manos, Senor” (“Tavo rankose esam, 
Viešpatie”). Šį lietuvaitės kūrinį fes
tivalyje giedojo Avellanedos Aušros 
Vartų “parapijos argentiniečiai jau
nuoliai. Festivalio tikslas—skatinti 
religinę poetų ir kompozitorių kūry
bą.

JAV LEIDŽIAMAS KATALIKŲ 
žurnalas “Sign” gruodžio numerio 
viršelį papuošė Onos S. Mažeikienės 
batikos technika atliktu kalėdiniu 
kūriniu. Metrikos puslapyje redakci
ja įdėjo autorės nuotrauką. Supažin
dinusi skaitytojus su Tolimuosiuose 
Rytuose senaisiais laikais kilusia ba
tika — medžiagos dažymu įvairiomis 
spalvomis, naudojant paveikslo dalių 
padengimą dažų nepraleidžiančiu 
vašku, redakcija pristato autorę. Ji 
yra baigusi Oslo meno mokyklą pro
fesinė dailininkė, turinti didelę pa
tirtį medžiagos raštų, spalvų ir audi
mo technologijoje.

LIETUVOS ATGIMIMO SAJŲ- 
DŽIO seniūnų tarybos suvažiavime ir 
“Laisvosios Lietuvos” 25 metų su
kakties minėjime 1971 m. lapkričio 
26—27 d. d. Čikagoje buvo nutarta 
skelbti naują konkursą poemos apie 
Simą Kudirką. Premijai skiriama $1.- 
000. Konkursą tvarkys “Laisvosios 
Lietuvos” redakcinė kolegija, paruo
šusi taisykles ir sudariusi vertintojų 
komisiją.

DAILIŲJŲ MENŲ KLUBO susf- 
rinkime Los Angeles 1971 m. gruo
džio 5 d. dalyvavo J. Gliaudą, A. 
Baronas, A. Kairys, H. Mošinskienė 
ir kt. Pirmininkavo A. Gustaitis. C. 
Gedgaudas padarė pranešimą apie 
savo paruoštą knygą “Praeities be- 
jieškant”. B. Brazdžionis kalbėjo apie 
J. Tinimo literatūrinį palikimą. Esą 
iš surastų rankraščių galima bus su
daryti dvi knygas.

PRANO BALTUONIO medžio šak
nų skulptūrų parodą Detroito Lie
tuvių Namuose surengė šio miesto 
lietuviai studentai. Parodos atida
ryme žodį apie originalią montrea- 
liečio dailininko kūrybą tarė dr. Jo
nas Mikulionis. Lankytojai turėjo 
progą žavėtis P. Baltuonio įžvalgios 
akies pastebėtu ir medžių šaknyse iš
ryškintu gėlių, paukščių, gyvulių ir 
žmonių pasauliu. Kaikurių rodinių 
kainos siekė net $2.000. Daug P. 
Baltuonio skulptūrų įsigijo Detroito 
lietuviai.

DAIL. HENRIKAS ŠALKAUSKAS, 
moderniosios tapybos atstovas Aust
ralijoje, 1971 m. lapkričio mėnesį tu
rėjo tris savaites trukusią parodą 
Brisbane miesto Reid galerijoje. Vie
tinio laikraščio “Courier Mail” me
no kritikė G. Langer apie jo parodą 
rašė: “Nepermatoma juoda spalva 
pakaitomis spindi šviesiai užpildyto
mis erdvėmis, kurių paviršius atsi
skleidžia puikiai panaudotu atsitikti
niu nutrynimu, švelnus audinys ir 
neryškiai besikeičiantys teptuko 
brūkšniai, ištirpdami baltame dugne, 
sukuria jausminį poetinį įspūdį.. mokyklos atstovai.



UNITEO TRUST

BLOOR — HIGH PARK, tributis 
(triplex), 14 metų senumo, du 
batai po 3 miegamuosius ir vienas 
butas 2 miegamųjų. Garažai. Van
denin šildomas. Prašoma kaina 
359,900.
BLOOR — RUNNEMEDE, $3,900 
Įmokėti, 7 kambarių, atskiras, 
mūrinis namas su garažu ir {va
žiavimu. Vandeniu - alyva šildo
mas. Galima tuojau užimti Prašo
ma kaina $26,900.
BABY POINT, $20,900 prašoma 
kaina. Atskiras, mūrinis 5 kamba
rių namukas su garažu ir įvažiavi
mu. Nauji šildymo įrengimai. Sa
vininkas keliasi iš miesto.
JANE — BLOOR, dvibutis (dup
lex, atskiras mūrinis pastatas. 
Abu butai po du miegamuosius. 
Privatus įvažiavimas ir du mūri
niai garažai. Arti visų patogumų. 
Reikėtų bent $14,000 įmokėti.

B. SAKALAS
2320 BLOOR ST. WEST

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

Kasos valandos:
Pirmad..........10-3
Antrad. 10-3
Trečiad. uždaryta
Ketvirtad...... 10-3

ir 4.30-7
Penktad........ 10-3

ir 4.30 - 8
Seštad...........9- 12
Sekmad..... 9.30 - 1
Nemokamos visų narių gyvybės draudimas pagal santaupų dydį iki $2.000 

ir asmeninių paskolų — iki $10.000. Parduodame American Express 
kelionių čekius ir International Money Order — pinigines perlaidas. 
Priimame mokėjimus už nekiln. turtų, telefonų, elektrų, vandenį ir dujas. 
MOŠŲ TIKSLAS — NE PELNAS, BET SĄŽININGAS PATARNAVIMAS LIETUVIAMS

Tel. 534-92861072 Bloor St. W.

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

-ft H f—i ĮįIį——

LIETUVIO SAVININKO VAISTINĖ

MARGIS DRUG STORE 
JOHN V. MARGIS, Phm. B.

408 Roncesvalles Avė. Tel. 535- 1944 
Vaistai, kosmetikos prekės, trejos devynerios ir kt. 

NEMOKAMAS PRISTATYMAS Į NAMUS

W. V A S I S REAL ESTATE
Didelis pasirinkimas namų, žemės ir kitos rūšies nuosavybių.
Skambinti — J. GUDAS
863 BLOOR St. W., Toronto 4, Ont Tel. 534-7525

į laimės pilnų naujų 1972 metų.
| savo klientams ir visiems lietuviams
t linki -

S. JOKŪBAITIS
Tel. 534-9286 — namų: 537-2869

YOUNG a. BIGGIN Ltd. Realtor
• 10 pardavimo įstaigų Toronto rajonuose • ■■ — 

Jei planuojate pirkti ar parduoti nekilno- x/vt V CIRDA11SKAS 
jamą nuosavybę, mielai jums patarnaus v 1 1 - v- WWWJMW 

1576 Bloor St. West • Telefonai: Įstaigos: 537-3431 
Toronto 165, Ontario • Namų: 279-5988

EXTRA REALTY LTD.
386 RUSHOLME RD. TORONTO 4 TEL. LE 1-1161

NOTTA WASAGA (upė ir 26 kelias), 8 kambarių per du augštus mūri
nis namas ir du akrai žemės. Prašoma kaina $12,000.
SWANSEA, $12,000 įmokėti, mūrinis atskiras 3 butų (triplex) namas 
po du miegamuosius. 16 metų senumo.
BLOOR — WINDERMERE, $10,000 įmokėti, mūrinis, atskiras, 7 kam
barių per du augštus namas, dvi modernios virtuvės, dvi prausyklos, 
garažas, šoninis privatus įvažiavimas. Prašoma kaina $38,000, viena 
atvira skola 1 (Kilai metų.

J. KUDABA Namų telefonas 783-2105

, ISLINGTON — BLOOR, $29,500 
prašoma kaina. 5-ių kambarių 
mūrinis vieno augšto namas su 
garažu ir privačiu įvažiavimu. 
$5,000 įmokėti. Arti požeminio.
SWANSEA, $28,900 prašoma kai
na. Atskiras, mūrinis, 5-ių kam
barių, vieno augšto namas. Visai 
arti Bloor gatvės. Vandeniu — 
alyva šildomas. Tuojau galima 
užimti.
SCARLETT RD. $6,900 įmokėti, 
vieno augšto, 3-jų miegamųjų, 
mūrinis namas. Dvigubas garažas 
ir privatus įvažiavimas. Moderniai 
įrengti du kambariai rūsyje. Tuo
jau galima užimti.
BLOOR — KENNEDY, $10,000 
įmokėti, 8-ių kambarių, dviejų 
augštų, atskiras, mūrinis namas 
su garažu ir privačiu įvažiavimu. 
Viena atvira skola. Dideli kamba
riai.

Reikalingi namai pardavimui

Namų telef. 766-8479

TEL 762-8255

už term, indėlius 2 metam..... 7 %
už term, indėlius 1 metam.....6Vi%
už taupomąsias s-tas (savings) 6% 
už depozitus-čekių s-tas........ 514%

DUODA PASKOLAS:
asmenines — iki $10.000 . 8)4% 
nekiln. turto — iki $30.000... 8V4%

Vyresniųjų ateitininkų moksleivių studijų dienoje Toronte diskutuojami 
idėjiniai gyvenimo klausimai

Kanados Lietuviu Fondo rūpesčiai
Metinis KLF susirinkimas įvy

ko Toronto Lietuvių Namuose 
1971 m. gruodžio 11 d. Pirminin
kavo Fondo tarybos pirm. dr. A. 
PaceviČius ir valdybos pirm. inž. 
V. Balsys, sekretoriavo St. Jaku- 
bickas ir J. Karka. Sveikino 
KLB pirm. inž. E. Cuplinskas ir 
KLB Toronto apyl. pirm. J. Kar
pis. Invokaciją sukalbėjo kun. P. 
Ažubalis.

Savo pranešime tarybos pirm, 
dr. A. PaceviČius paaiškino, kad 
mokesčių kontrolės Įstaiga pra
dėjo reikalauti atskaitomybės iš 
Fondo duodamų pašalpų ta pras
me, kad ateityje pašalpos turės 
būti duodamos tik organizaci
joms, turinčioms šalpos organi
zacijų numerį, duotą mokesčių 
Įstaigos. Be abejonės, tai labai 
apsunkins visą Fondo pelno 
skirstymo procedūrą. Diskusijo
se pageidauta, kad toki numerį 
nedelsiant gautų Kanados Lie
tuvių Bendruomenė. Buvo taip 
pat siūlyta atsisakyti nuo šiuo 
metu Fondo duodamų atleidimo 
nuo mokesčių lapelių ir tuo bū
du išvengti mokesčių Įstaigos 
formalumu.

Tarybos pirmininkas taip pat 
pranešė, kad Fondo tarybos na
rių skaičius padidintas iš 1.2 i 
16^ kooptuojant keturis naujus 
narius: K. Aperavičių, S. Kuzmą, 
K. Lukošių ir dr. M. Arštikaity- 
tę. Šis pakeitimas, sumažinęs 
Bendruomenės atstovų svori 
Fonde, 1970 m. susirinkime bu
vo priimtas labai maža balsų 
dauguma. Buvo netgi pageidavi
mų, kad su šio nutarimo vykdy
mu būtų kiek palaukta.

Valdybos pirm. inž. V. Balsys 
pasidžiaugė, kad praėjusiais me
tais Fondas paaugo 40 naujų na
rių ir apie $12,000 kapitalu, 
įvairiems reikalams paskirstyta 
$4.350.

Ižd. Pr. Bastys davė tikslų 
Fondo iždo vaizdą. Nejudomo 
kapitalo yra $76,219. Gruodžio 
31 d. prie to prirašius bankelių

TAI BUVO PROVINCINIAI 
RINKIMAI

Praėjusiuose Ontario provincijos 
rinkimuose 1971 m. spalio 21 d. 
High Park rinkiminėje apylinkėje 
kandidatavo lietuvaitė Laima švėgž- 
daitė. Politiniuose rateliuose daug
kur nuskambėjo ši nelygi kova, ka
dangi jauna teisių studentė išėjo į 
areną prieš seną politikos vilką, ge
rai žinomą valdančiai partijai ir opo
zicijai.

Sėkmingam rinkiminiam vajui 
svarbios dvi sąlygos: finansiniai iš
tekliai ir labai didelis skaičius atsi- Tautos Fondo atstovybei ir tai veik- 
davusių savanorių, sutinkančių pa- lai padėjo tvirtus pagrindus. Vėliau 
aukoti savo laiką, prisidedant neap- • atstovybė buvo perkelta į Torontą.
mokamu darbu. Buvo kreiptasi į visą 
Toronto lietuvių visuomenę prašant, 
kad jauni ir seni, dideli ir maži pa
aukotų savanoriškai visą savo atlie
kamą laiką. Atsirado daug nuoširdžių 
asmenų, kurie suprato reikalo esmę, 
paliko visus asmeninius malonumus 
ir visą savo laiką atidavė rinkimi
niam vajui. Kasdieną matėsi daug tų 
pačių veidų, kurie iki vidurnakčio 
dirbo būstinėje .dažnai atvykę tiesiai 
iš savo darbovietės ir vaikus pali
kę svetimųjų priežiūroje. Niekas 
jiems negalės atsilyginti ar tinkamai 
atsidėkoti. Neįmanoma atskirai pami
nėti kiekvieno pavardę, bet tie visi 
savanoriai paliko, nepaprastą įspūdį 
savo riliu atsidavimu bendram lie
tuviškam reikalui.

Kiti taurūs lietuviai, kurie dėl 
Įvairių priežasčių negalėjo prisidėti 
savo darbu, suprasdami padėtį, rėmė 
rinkiminį vajų lėšomis. Kadangi iš
laidų biudžetas buvo pradėtas nuo 
nulio, tai kiekvienas doleris turėjo 
lemiamos reikšmės. Finansinė rinki
mų padėtis buvo tokia sunki, kad ir 
labai norint nebuvo įmanoma išsiųsti 
nė vieno laiško šios apylinkės bal
suotojams. Registruotų balsuotojų 
buvo virš 40.000 (High Park Riding). 
Vieno laiško išsiuntimui reikia 7 
centų pašto ženklo. Susidaro papras
ta $3.000 suma, kurios nebuvo.

Nežiūrint stiprios opozicijos ir to
kių sunkių sąlygų, Toronto lietuviai 
įrodė, kad jie, norėdami ir dirbda
mi, daug ką gali pasiekti. Nors rin
kimai Jau seniai praėję, norėčiau iš
reikšti nuoširdžią ir gilią padėką 
kiekvienam tautiečiui, kuris talkino 
savo darbu, parėmė lėšomis, kuris, 
negalėdamas kitkuo padėti, bent pa
linkėto lietuvaitei kandidatei laimėti 
politinėje arenoje.

Al Dnda, President
High Park (Prov.) Riding 

duodamas palūkanas, iš viso 
Fondo kapitalas bus $81,950.39. 
Diskusijose J. Karka pasiūlė da
lį kapitalo investuoti į nuosavy
bes, kurių vertė pastovesnė, ne
gu pinigų banke. A. Rinkūnas 
paklausė, ar tebeveikia investa
vimų komisija. Dr. A. PaceviČius 
atsakė, kad komisija veikianti, 
bet jos nuomone esą geriau pi
nigus laikyti lietuvių bankeliuo
se. Tokios nuomonės buvo ir ki
ti pasisakiusieji susirinkimo da
lyviai.

Revizijos komisijos pirm. p. 
Petraitis paskaitė aktą, patvir
tinantį, kad viskas rasta tvarko
je. Oficialiu auditoriumi ir to
liau patvirtintas iki šiol juo bu
vęs p. Klimas.

Ilgiau sustota ties klausimu, 
kaip Fonde turėtų būti atstovau
jami pinigai, įnešti mirusiųjų 
atminimui pagerbti. Tarybos na
rys St. Jakubickas paskaitė tai
syklių projektą. Paaiškėjus, kad 
klausimas yra labai jautrus ir 
nepakankamai išstudijuotas, nu
tarta jį atidėti sekančių metų po
sėdžiui.

Einamuose reikaluose A. Sau
lius siūlė ne smulkinti Fondo 
pelno į mažus gabalėlius, bet 
susirūpinti didesnių projektų rė
mimu. J. Barsėnas siūlė pradėti 
vajų Fondo kapitalui padidinti, 
kad jis ne tik greitai pasiektų 
$100,000, bet ir pralenktų. Abu 
šie pasiūlymai nebuvo diskutuo
ti.

Pabaigoje perskaitytas man
datų komisijos aktas. Pagal jį 
susirinkime dalyvavo 36 asme
nys, atstovavę 253 balsus. Sklan
dus susirinkimas truko apie dvi 
valandas. A. R.

Kanados lietuvių 
aukos

Iš Tautos Fondo Atstovybės 
Kanadoje pirmininko St. da
nelio pranešimo VLIKo seime 

1971. XII. 4 Detroite
Prieš 21 metus, t. y. 1948 m. pabai

goje, visuomenininkės Marijos Ar
lauskaitės pastangomis Montrealyje, 
tuo metu didžiausioje Kanados lietu
vių kolonijoje, pradėjo veikti Tautos 
Fondas. Į jo darbą buvo įtrauktos vi
sos Kanadoje veikiančios ar tik besi
kuriančios Lietuvių Bendruomenės 
apylinkės. Iš mažesnių vietovių lietu
viams persikėlus į didesnius miestus, 
iš buvusių -20 apylinkių dvi mažos 
L. B-nės apylinkės nustojo veikusios. 
Likusiose apylinkėse kasmet yra 
vykdomas Tautos Fondo vajus.

M. Arlauskaitė 8 metus vadovavo

Pirmojo penkmečio Tautos Fondui 
sutelktų aukų metinis vidurkis buvo 
$4.500.00, o jau paskutinio penkme
čio, įskaitant ir 1971 metų, metinį vi
durkį sudaro $7,300.00.

1971 m. gauta aukų: iš apylinkių 
$6,882.13, iš įvairių pavienių asmenų 
ir įstaigų $1,225.00, jų tarpe $350.00 
iš Toronto lietuvių kredito koopera
tyvų “Paramos” ir Prisikėlimo parapi
jos, $106.25 procentų už indėlius. Iš 
viso gauta aukų $8,213.38. Kelios apy
linkės iš 1971 m. vykdyto Tautos 
Fondo vajaus dap neatsiskaitė arba 
tik iš dalies atsiskaitė. Iš tų apylin
kių tikimasi apytikriai dar gauti 
$1,500.00. Tokiu būdu su 1970 m. li
kučiu $1,419.98 bendra suma sudarys 
$11,133.36. ($.10,000.00 pavergtos tė
vynės laisvinimo, reikalams įteikta 
Tautos Fondo pirm. prel. J. Balko
nui).

Atstovybės sutelktos Tautos Fondo 
lėšos laikomos bankų einamose są
skaitose ir su centru atsiskaitoma me
tams pasibaigus, o reikalui esant ir 
anksčiau. Būtinos išlaidos daromos iš 
gautų procentų, neliečiant suaukotų 
sumų. Tokios išlaidos siekia apie 
$200.00 į metus.

Prieš KLB krašto tarybos suvažia
vimą krašto valdybos revizijos ko
misija padaro Atstovybės vedamos 
atskaitomybės reviziją ir jos duome
nis pateikia krašto tarybos suvažiavi
mui. Tautos Fondo Atstovybė kr. ta
rybos suvažiavimui padaro savo veik
los metinę aožvalgą ir pateikia pini
gine apyskaitą.

Tautos Fondo Atstovybė Kanadoje

Lietuviška baldų 
dirbtuvė
P. tobvs. Tei. WA 2-7W1.
Daromi nanji minkšti baldai ir a> 
tnnUami seni PIGIA KAINA.

Ateitininkų žinios
Kristocentriškumas šiais mokslo 

metais visų ateitininkų tarpe yra 
ypatingai pabrėžiamas. Per eilę metų 
prie Kristaus buvo artėjama įvai
riom “moderniom” priemonėm ir ap
linkiniais keliais. Šiuo metu grįžtama 
prie Kristaus, kaip vienintelio cent
ro, ir nuo jo einama į aplinką, ap
imančią ir tautiškumo problemas. Ta 
kryptimi pirmiausia pasuko vyr. 
moksleiviai.

Skautų veikla
• Kristaus gimimo šventės džiaugs

me seseriškus-broliškus sveikinimus 
visiems skautams-tėms, tėveliams, rė
mėjams ir bičiuliams siunčia “Šatri
jos” ir “Rambyno” tuntų vadovybės 
su linkėjimais, 1972 metų sulaukus, 
iš naujo ryžtis palikti pasaulį geres
nį, negu jį radome.

• Sktn. Stepo Kairio muzikinis 
vienetas, vad. ps. R. Poškienės, inst
ruktuojamas s. D. Fidlerienės, ruošia 
naują repertuarą kanklėms, skudu- 
čiams ir birbynėms. Vyksta regulia
rios repeticijos — bendros ir atski
riems instrumentams. Vienetas dėko
ja už globą p.p. Jankaičiams ir p.p. 
Kalinauskams. Taipgi skautiškas ačiū 
XVII Kanados Lietuvių Dienų ren
gėjams, vienetą parėmusiems pinigi
ne auka.

• Mindaugo dr-vės poatostoginė 
sueiga bus sausio 10 d. naujuose 
Lietuvių Namuose. Dr-vės skautai 
atostogų metu įpareigoti atlikti už
duotus namų darbus tema “Skautas 
žiemą”. Laukiami rašiniai, piešiniai, 
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drožiniai bei kiti rankdarbiai, atsaką 
į šią temą. Tėvai prašomi prižiūrėti, 
kad darbai būtų atlikti.

• “Šatrijos” tunto ruošiamos tra
dicinės skautiškos šeimos Kūčios 
gruodžio 19 d. Prisikėlimo didžio
joje salėje sutraukė apie 200 dalyvių. 
Mažuosius aplankė Kalėdų senelis su 
dovanėlėmis, kurias paruošė tunto 
vadovės.

* • LSS tarybos pirmijos pirm. v.s. 
A. Saulaitis bendraraštyje dėkoja vi
siems vadovams-ėms, kurie jo žmonos 
v.s. O. Saulaitienės ligos metu ją pri
siminė, lankė, meldėsi ar kaip kitaip 
parodė nuoširdumo. V.s. O. Saulaitie- 
nė, ligoninėje išbuvusi 58 d., turėjusi 
dvi sunkias operacijas, šiuo metu 
sveiksta namuose ir siunčia visiems 
šv. Kalėdų sveikinimus ir N. Metų 
linkėjimus. Č. S.

SPORTAS
VYČIO ŽINIOS

Klubas buvo gausiai atstovaujamas 
sporto darbuotoju suvažiavime Det
roite. Dalyvavo: P. Berneckas, S. 
Krasauskas, V. Akelaitis, J. Gustai
nis, M. Duliūnas, J. Nacevičius ir A. 
Supronas. Suvažiavimo metu į garbės 
teismą buvo išrinkti: pirm. S. Kra- 
šauskas ir J. Gustainis, mandatų ko
misiją sudarė V. Akelaitis ir A. Sup
ronas.

Berniukai (14) CYO pirmenybėse 
nugalėjo St. John (Kingston Rd.) 24: 
23. Žaidė: Duliūnas 8, Žalnieriūnas 7, 
T. Ąžuolas 7, Sudeikis 2, Bartininkas.

Krepšinio treniruočių šiais metais 
Prisikėlimo par. salėje daugiau ne
bus. Treniruotės vėl pradedamos sau
sio 10 d.

Krepšininkai Etobicoke pirmeny
bėse įveikė Canadian Sportwear 62: 
50: Komanda dabar turi 4 laimėji
mus ir 2 pralaimėjimus.

Ramūnas Saplys ir toliau sėkmin
gai žaidžia krepšinį St. Michaels jau
nių komandoje. Jo pavardė dažnai 
minima spaudoje kaip vieno iš geres
nių metikų.

Ontario stalo teniso pirmenybėse 
V. Nešukaitytė laimėjo pirmąsias 
vietas moterų vienete ir mišriame 
dvejete. Moterų dvejete, poroje su 
seserim Flora, ji pralaimėjo kitai 
kanadiečių porai baigmėje. A. S.

Taupyk ir skolinkis
PIRMUTINIAME IR DIDŽIAU- f> A O A AA A 
SIAME TORONTO LIETUVIŲ r Af\A/VI/n 
KREDITO KOOPERATYVE -----------------------------------

MOKA
514% už depozitus 
6% už šėrus (numatoma) 
6% už taupymo s-tas 
614% už 1 m. term, dep. 
7% už 2 m. term. dep.

Kapitalas virš keturių milijonų dolerių

IMA

8% už asm. paskolas

814% už mortgičius

ASM. PASKOLAS, duodame iki $5.000 ir MORTGIČIUS 
i pagal valdžios nustatytą normą — 66% įkainoto turto.

VISŲ 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. Pirmadieni ir penktadieni vakarais nuo 4 vai. 30 min. 
iki 8 vai. 30 min. šeštadieniais nuo 9 vai. iki 1 vai. p. p. (liepos ir 
rugpjūčio mėn. šeštadieniais uždaryta).
BŪSTINĖ: Lietuvių Namai — 1129 Dundas Street West, 
Toronto 3, Ontario. o Telefonas LE 2-8723

REAL ESTATE & MORTAGE BROKER
Ontario ir Toronto Real Estate Board narys

EGLINTON — DUFFERIN, S3.000 įmokėti, 1 mortgičius, plytinis, 
atskiras 6 kambarių namas, šiltu vandeniu apšildomas, privatus įva
žiavimas, garažas.
DUNDAS — BROCK, palikimas, 6 kambarių, plytinis, nauja šildymo 
krosnis, įvažiavimas, geram stovyje. Prašoma $18.500.
ISLINGTON — BLOOR, vienaaugštis (bungalow) plytinis, atskiras, 
5 šviesių kamabirų, užbaigtas poilsio kambarys su baru, privatus įva
žiavimas. Prašo $30.500, be mortgičių.
30 AKRŲ ŽEMĖS arti 400 greitkelio, 40 mylių nuo Toronto su mažu 
upeliu, $6.000 įmokėti, prie Innisfil Beach Rd.

1082 BLOOR St W., TORONTO 4
Telefonai: 534-8459; 233-5996

Turime krautuvių, namų vasarviečių, viešbučių, motelių įvairiose 
vietose ir įvairia kaina.---------- Prašome tik kreiptis pas mus.

VYT. MORKIS, A. BLIUDŽIUS

AUŠROS ŽINIOS
Klubo valdyba sveikina visus savo 

narius, rėmėjus bei bičiulius šv. Ka
lėdų ir N. Metų proga.

šiais metais klubas turi 10 krep
šinio komandų. Kaikuriom koman
dom būtinai reikia naujų uniformų. 
Tam tikslui yra pradėtas vajus. P. 
P. Kredito Kooperatyvui reiškiame 
padėką už auką naujoms uniformoms 
įsigyti ir kviečiame kitus aprūpinti 
vieną ar kelias komandas naujomis 
unifonnomis.

Pradedant sausio 8 d. K. Grigaitis 
treniruos pačius mažiausius, iki 12 
m., jaunius D, šv. Elenos mokyklos 
salėj, College ir Brock, kiekvieną 
šeštadienį nuo 1.30 iki 4.30. Visi su
interesuoti to amžiaus berniukai yra 
kviečiami dalyvauti.

BC lygoj vyrų komanda pralaimė
jo prieš Andy’s, kuri yra viena stip
riausių komandų Toronte, 90:71. A. 
Stonkaus treniruojamoj komandoj 
žaidė: S. Kaknevičius 26, M. Slater 
14, A. Stonkus 11, K. Grigaitis 8, J. 
Laurinavičius 6, P. Žutautas 6. Sekan
čios rungtynės — sausio 9.

CYO lygoj jauniai A be jokio var
go laimėjo prieš St John’s (Kings
ton) 60:37. Žaidė: B. Stočkus 10, J. 
Grigonis 13, A. Kaknevičius 13, D. 
šalvaitis 10, V. Radžiūnas 8. A. Gri
gonis 6. Treneris — A. Žaliauskas.

Stalo teniso komandinėse pirmeny
bėse gruodžio 4-5 d. Detroite Ontario 
komandose žaidė trys aušriečiai: P. 
Klevinas, B. Plučaitė ir A. Plučaitė. 
Iš 33 jaunių komandų Ontario ko
manda laimėjo H v. Puikiai žaidė P. 
Klevinas, nugalėdamas net John 
Quick, JAV 15 m. grupės čempitoną. 
Birutė taip pat savo komandai moterų 
B klasėj padėjo pasiekti H v^ laimė
dama beveik visus susitikimus.

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.

DANISH CUSTOM FURNITURE
BALDUI PROJEKTUOTOJAI IR GAMINTOJAI
IS BURMOS MEDŽIO (TEAK FURNISHINGS)

Baldai tiesiog iš įmonės A. JENSEN & SON LIMITED 

25 Le Page Court, Downsview, Ontario. — Keele ir Finch 

Tel. 636-9811. Atidaryta nuo 9 vol. ryto — 6 vai. vakaro, 
trečiadieniais, ketvirtad., penktad., nuo 9 v. r. iki 9 v. v.

LITHO-ART SPAUSTUVĖ 
programos,

971 College St, Toronto 4, Ont visi verslo bei
Telefonas: 5 3 3-4 36 3 rekiaminiaj

LIETUVIAI SAVININKAI▼ S DO u d i n i a i



APIE PLEPALĄ IR savo pagrindinį kovinį uždarini, L. 
UŽJAUNANČIĄ NETIESĄ A. F. iš karto ėmė byrėti, pirmiau-
Būdamas dėkingas “TŽ” už paskel

bimą mano pasisakymo dėl dokumen- 
tacinių sielvartų, po to įdėmiai se
kiau, kaip dar kartą mūsų bylą pa
tvarkė mano knygą kritikavęs Vt Vt 
ir pagaliau vienas iš skaitytojų (“T. 
Ž.” 47 nr., 1971). Šis pastarasis manpadarė tris priekaištus. Antrąjį ir treciąjį priekaištą gal geriau nutylėsiu, nes jie gana smulkūs, nereikšmingi, nors ir smarkiu tonu ištarti. Be to, mažas įdomumas diskutuoti su žmogumui, kuris slepiasi už slapyvar- dinės tvoros (ir dargi netiksliai pasivadinęs “liberalus kanadietis” — taip, gal ir kanadietis, bet to rašinėlio turinys ir stilius nerodo jokio “liberalumo”).Pirmasis priekaištas betgi buvo platesnės ir bendresnės, tarkim, net istorinės reikšmės, liečiąs vieną lietuvių rezistencijos etapą. Mano aiškinimas, kad 1940 m. rudenį Berlyne susikūręs Lietuvių Aktyvistų Frontas (LAF) geriausiu atveju tebuvęs teigiama koalicinė organizacija, o ne koks naujas ir grynai lietuviškas aktyvizmas, nutraukęs visus ryšius su praeities politinėm partijom, “liberalaus kanadiečio” trumpai pavadinamas: “tai užgaunanti netiesa ir plepalas...”Be abejonės, tokiu savo ne itin liberaliu teigimu kanadietis mėgina suniekinti mane ir mano teigimą. Tai jo privilegija laisvame krašte ir laisvoje spaudoje. Bet nepateikė tikslesnių įrodymų, ką aš užgaunu, kur sakiau netiesą ir kas buvo plepalas.Berlyno LAF tik siekė būti nauju ir su praeitimi neturinčiu ryšių lietuvišku aktyvizmu, bet jis siekė nepasiekiamo, geriausiu atveju liko tik koaliciniu. Jo svarbiausias tikslas buvo pasiruošti Birželio sukilimui ir, pasisekus, atstatyti Lietuvos valstybinę nepriklausomybę. Ta linija buvo bendra visiem lietuviam nepriklausomybininkam, nepartinė, augščiau partijų ir ideologijų — tiek Berlyne, tiek ypač Lietuvoje. Tie, kurie kovojo ar kurie žuvo per sukilimą, kovojo ir žuvo ne už LAFą ar kurią politinę grupę, bet už Lietuvą. Tai savaime aišku. Iš kur ir kam čia gali atsirasti užgavimas?O kur tas mano netiesos sakymas ir plepalas? Man juk visai nė nereikėjo plačiai įrodinėti, kad LAF buvo mūsų patriotinių srovių koalicinis organizmas, o ne koks su praeitimi nutraukęs ryšius originalus, vienalytis, grynai lietuviškai aktyvus, pastovumo pobūdį turįs visuomeninis ir politinis sąjūdis. Kaip iš tikrųjų buvo, atsakymą jau davė trys pastarieji dešimtmečiai ir pats gyvenimas. Atlikęs

šia Berlyne, o paskui Lietuvoje. 
LAF liovėsi egzistuoti ne tik dėlto, 
kad okupacinė nacių administracija 
jį uždarė. Jis netrukus pats suskilo 
į tris keturias rezistencines organi
zacijas, net ir jo steigėjų dalis grįžo 
į vėl pogrindyje atsigaivelėjusias po
litines partijas.

Po karo gausiai pabėgėlių bangai 
atsidūrus Vokietijoje, kaip žinoma, 
buvo atgaivintos visos kovinės orga
nizacijos ir partijos (net ir naujų dar 
pristeigta). Bet, išskyrus K. Škirpos 
pasiteiravimus, nebuvo stambesnių 
pastangų, nei nors kiek apčiuopia- 
mesnių duomenų ir šansų atgaivinti 
tą tikrai nemažos reikšmės turėjusį 
LAFą, kuris tegu ir trumpam laikui 
buvo davęs Lietuvai sukiliminę lai
kinąją vyriausybę. Tai neįvyko dėlto, 
kad (spėju ir girdėjau) nebebuvo 
užtenkamai norinčių LAFą origina
liai atstatyti, nebuvo norinčių, ku
rie vėl rištųsi su ta praeitimi ir tam 
tikra politine linija, kuriai nebuvo 
lemta pasiekti galutinio laimėjimo, 
įsiteisinti ir save pilnai pateisinti. 
Politikos vadai dabar labiau domė
josi marškiniais, kurie arčiau šildo 
jų grupės ar partijos kūną. Be to, 
antrajam pasauliniam karui pasibai
gus, taip pat ir tarptautinė padėtis 
buvo visai kita, negu jam praside
dant.Tad kur mano buvo pasakyta netiesa ar tik tuščias plepalas? Kas per priežastis sukėlė tokį gerokai kietą kanadiečio toną jo priešpasisakyme? Ar “Versmių ir verpetų” rašinyje apie Birželio sukilimą jis irgi rado LAF ir Laisvės Kovotojų įžeidimą? Ar jis tai skaitė?Nemanau, kad būčiau užgavęs ir pik. K. Škirpą, pavadinęs jį vieninteliu aktyviu aktyvistu,, dar tikinčiu, kad galima ir reikia atstatyti ne tik Lietuvių Aktyvistų Frontą, bet net ir jo laikų laikinąją vyriausybę. Tai juk irgi tiesa, nors gal truputį tragiška. Laikinos vyriausybės, kurios būna revoliucinės kilmės ir tarptau- tiškai nepripažintos, kurios ir savoje žemėje teveikia su nepilna kompetencija labai trumpą laiką, pvz. porą mėnesių, kurios po to dingsta iš gyvenimo ir per trisdešimt metų niekur nepasirodo, — paprastai nebebūna ir nebegali būti atveiksmina- mos, juo labiau svetimuose kraštuose.Gal ir man to gaila, kaip kadaise buvusiam aktyvistui. Bet, deja, pasaulis vis taip blogai tebėra sutvarkytas, jeigu Viešpats Dievas nenubaus manęs už tokį Jo užgavimą, čia paminint iš viso kažkokią tvarką.

Bronys Raila Los Angeles, 1971. XII. 6.

NAMAI — NE BIZNIUI Čikagos lietuviu horizonte

skelti į dvi dalis: 1. namų įsigijimas

lietuvis, jis turi puikių progų stebėti

madinio popietę.

tų bei operų salėse, televizijoje ir 
kitur. Todėl daugelio musų skonis

liejo Vakarų pasaulio kultūrą. Todėl 
savųjų autorių kurinių mūsuose daž
niausiai laukiama su tam tikru abe
jingumu, žinant, kad jie negalės pri-

juosius Lietuvių Namus, kyla klausi-, 
mas: kaip išsiversime? Tai labai svar-

BALIO MASKELIŪNO
DRAUDOS ĮSTAIGA

mų įsigijimui ir atstatymui kapitalą 
reikia sudaryti iš rėmėjų aukų ir pa
skolų (debentures,) kurios bus grą
žintos su palūkanomis. Namų paja
mų numatoma gauti tiek, kad būtų 
galima padengti bėgamąsias išlaidas 
ir palaipsniui grąžinti paskolą su pa
lūkanomis. Svarstant tuos klausimus, 
nevienam turbūt ateina į galvą liūd
ni pavyzdžiai steigiant Lietuvių Na
mus kitose vietovėse. Ten būta rū
pesčių ir nežinau ar jie yra pasi
baigę. Bet čia turime atsiminti vie
ną dalyką: Toronto naujieji Lietu
vių Namai steigiami visai kitu pa
grindu. Ten buvo, kiek man žinoma, 
akcinės — pelno bendrovės, mes gi 
kuriamės daugiau ar mažiau Poope
raciniais pagrindais. Bendra koope
ratyvų pažiūra yra ta, kad kredito 
unijos ir kooperatyvai yra ne pelnui, 
ne labdarybei, bet patarnavimui. Pel
nas kooperatyve tėra reikalingas iš
laikyti įstaigai, atlyginti taupytojoms 
už jų įdėtą kapitalą, o likutis išdali
namas, mūsų atveju, lietuviškiems 
reikalams. Kitaip sakant, kooperaty
vas kaip institucija nesivaiko to pel
no sau kaip įstaigai (priešingai ban
kams). Žinoma, pelną stengiamasi pa
didinti mažinant išlaidas, kad galėtų 
kuo geriau patarnauti savo nariams, 
ty. mokėtų didesnes palūkanas tau- 
pytojams ir mažintų palūkanas sko
lintojams, skirtų daugiau pinigų lie
tuviškiems reikalams.Naujieji Namai, sakyčiau, nėra kooperatyvas tikra to žodžio prasme — tai yra ne pelno (non-profit) organizacija, bet jie turi savyje labai daug kooperacinio motyvo. Jie neturi šėni-akcijų, už kurias iš pelno reikia mokėti dividendus. Gautas pelnas neis dividendų pavidalu šėrininkams, nes jų nebus. Tą pelną sunešime mes patys (ir svetimtaučiai). Taigi, mintis — savi pas savus ir savo tarpe, atrodo, labai apsimokanti ir patraukli. Gerą pavyzdį turime lietuvių kooperatyvų bankų veikloje. Naujuosiuose Lietuvių Namuose kaip tik ir norima pritaikyti tą patį kooperatyvų šūkį: ne pelnui, ne labdarybei, bet patarnavimui.Kuo gi galime patarnauti Toronto lietuvių visuomenei, turėdami patogius, gražius Lietuvių Namus? Toronto lietuviai yra gana aktyvūs. Turime jaunimo sambūrius — šokių grupes, muzikos ansamblį, skautus, ateitininkus, sportininkus, studentus, chorus ir kt Visiems reikia kur nors sutilpti, reikia vietos pasireikšti. Metų laikotarpyje turime minėjimų,

čio, SJ, “Vilniaus varpų” kantata 
kiek nubluko prieš didįjį Verdi kū
rinį “Requiem”, atliktą tame pačia
me Čikagos Lietuvių Operos koncer
te žuvusiems už Lietuvos laisvę pa
gerbti. Ir lietuviška “Gražinos” opera 
nepaliko to milžiniško įspūdžio, kokį 
padarė pvz. kad ir “Aida”, arba J. 
Gaidelio “Dana” daug greičiau žiū
rovuose nuėjusi užmarštin pvz. už 
“Likimo galią”.

Todėl “Dainavos” ansamblio švys
telėjimas su pirma mūsų dekadoje 
lietuviška operete mums iš anksto 
nežadėjo stebinančių meno viršūnių, 
ryžosi duoti lietuvišką vakarą su sava 
tautine muzika, dainomis, savomis 
gyvenimo problemomis. Dar gerokai 
prieš premjerą spaudos konferenci
joje ansamblio meno vadovas muz. 
P. Armonas pastebėjo, kad naujasis 
kūrinys nėra vientisa operetė pilna 
to žodžio prasme, bet joje yra mon- 
tažinės ir net operinės nuotaikos.

Muz. P. Armonui drauge su kon
certmeisteriu Alf. Geču atiteko dide
lis uždavinys: jiems reikėjo paruošti 
chorą ansambliniam dainavimui, o P. 
Armonui dar vesti visą spektaklį su 
nedideliu simfoniniu orkestru iš 22 
žmonių. Meno vadovą lydėjo laimė 
ta prasme, kad buvo rasta didelės 
energijos ir nemažesnių gabumų re- 
žisorė Z. Kevalaitriė - Visockienė ir 
vienas iš gabiųjų^šių dienų scenos 
apipavidalintojų — dail. J. Daugvila 
su puikia scenos apšvietėjo č. Rukui- 
žos ir grimo meisterio akt. J. Kele- 
čiaus talka.

ir neblogai paruoštos chorinės dai-

ženklai ir įsakymai
Nedideliam miestely šuo su

kandžiojo nepažįstamą žmogų. 
Prasidėjo ilgi tyrinėjimai ir pa
galiau buvo išleistas įsakymas: 
“Kas turi šunį ir laisvai bėgioja, 
bus nušautas”. Visdėlto įsaky
mo autoriams sakinys pasirodė 
nelabai aiškus, dėlto buvo pa
keistas šitaip: “Kas turi šunį ir 
laisvai bėgioja, bus nušautas 
šuo!”

Paminklas
Telšių rajono Kuršiu kolūkio 

antroje brigadoje yra Įžymi vie
ta. Iš pažiūros tai plynas laukas, 
ir tiek. Tačiau kolūkiečiai čia 
dažnai ateina. Pasižiūri, ar tebė
ra krūva plytų. Iš jų prieš kele
rius metus turėjo būti pastatyta 
pirtis. Netekę vilties pamatyti 
naują pirtį, jie nutarė iš tų plytų 
pastatyti paminklą tiems, kas sa
vo pažadų nevykdo. (L. Lileikai- 
tis, ‘‘Valstiečių Laikraštis”)

Eiliuotas skelbimas
Reikalinga auklė angeliška 
(Vaikučiai keturi)
Ir kad jinai mokėtų angliškai 
Gimdytojai geri.

Ar ištvers?
Dail. Vyt. Ignas vilniškiame 

^Literatūroje ir Mene” paskel-

“Tokių dalykų Amerikoje dai
lininkai neturi ir tikėtis jų ne
gali Kaip Lietuvoj rūpinamasi 
dailininkais! Sugrįžęs į JAV, tu
rėsiu ką papasakoti, juo labiau, 
kad daug ką pamačiau savo aki
mis. Kiek pas jus naujo ir gero, 
kaip čia gerbiami dailininkai, 
kokios puikios jiems sudarytos 
sąlygos kūrybai. Mes gi palikti 
patys sau.

“Po poros metų tikiuosi vėl 
apsilankyti”. Daugelį mūsų tau
tiečių ima baimė, kad per tuos 
porą'metų dailininkas badu ne
numirtų Amerikoj, kuri taip ne
sirūpina dailininkais.

Klausimas
Rytą žmona užpuola vyrą:
— Ką vakar gėrei, kad toks 

girtas buvai? — Vyras ilgam nu
tyla.

— Tai kodėl neatsakai?
— Persunkus klausimas! Ge

riau paklauski, ko vakar negė
riau. Parinko Pr. Alš.

/

Po

vos” ansamblis išėjo laimėtoju: jo 
sukaktuvinė dovana — naujoji lietu
viška operetė “Sidabrinė diena” pa
liko žiūrovams gal net daugiau pa
sigėrėjimo, negu jie tikėjosi, 
premjerinio spektaklio scena
skendo gėlėse ir ilgai skambėjo plo
jimai už gražu vakarą, už 25 darbo 
metus. O dabar “Sidabrinę dieną” 
būtinai turi pamatyti ir kitos dides
nes lietuvių kolonijos JAV ir Kana
doje.

STAMBUS LEIDINYS 
“Dainavos” 25 metu sukakties pro

ga išleistas stambus, pilnas tiesiog 
enciklopedinių žinių leidinys, čia, iš 
originalo rašto nufotografuotų, įdėta 
ir visa eilė sveikinimų mūsų pagrin
dinių institucijų vadų. Tik gaila, kad 
išskyrus SL Barzduko ir Vyt. Voler- 
to sveikinimus, kituose pasitaiko 
stambių gramatikos bei sintaksės 
klaidų. Kaip į tai pažiūrės jaunimas? 
O reikėjo klaidas ištaisyti. Pagrindi
nį straipsnį leidiniui parašė kompoz. 
VL Jakubėnas. Jo mintimis ir už
baigsiu savąsias nuotaikas apie “Dai
navos” 25 m. sukaktį:

“Nors laikai keičiasi, mūsų *nauiie- 
ji ateiviai’ pasidaro vis daugiau ‘ne
bejauni’, įaugdami į amerikietišką 
gyvenimą, bet ‘Dainavos’ ans. presti
žas. kaipo lietuviškai muzikai pasi
šventusiu vadovaujančio choro, tebė
ra aukštas. Įdomu, kad šalia ‘Čiurlio
nio’ ansamblio, A. Mikulskio vado
vaujamo. įsikūrusio Clevelande. ‘Dai
navos’ ans. priklauso prie vienintelių 
V. Vokietijos stovyklų laikotarpyje 
įsikūrusių meniškų vienetų, kurie iš
silaikė iki dabar. Dainavos’ pilnas

Raudonojo Kryžiaus kraujo davėjų savaitė 
metropoliniame Toronte

Pastarųjų devynerių metų laikotarpyje šventine tradi
cija Toronte gyvenantiem ir dirbantiem asmenim tapo 
kraujo davimas ligoniams. Tam tikslui šiemet turėsime še
šias lengvai surandamas klinikas: vieną Toronte, po vieną 
penkiose kaimyninėse savivaldybėse. Kadangi kraujo pa
klausa ligoninėse padidėja šiuo metų laiku, būtina sudaryti 
pakankamą jo atsargą.

Didžiausiam Kanados istorijoje kraujo davėjų vajui 
sėkmingai įvykdyti reikia nemažiau 4.000 kraujo davėjų. 
Ypač laukiama naujų kraujo davėjų ir tų, kurie reguliariai 
negali lankytis kitose klinikose.

Kraujo laukiančios klinikos
East York, gruodžio 30, 
ketvirtadienį, 12 v. — 8.30 v.v.. 
East York Community Centre, 
Pape Avenue ir Torrens.
North York, sausio 3, 
pirmadienį, 10 v.r. — 8.30 v.v., 
Stl Gabriel's Centre, 
666 Sheppard Avenue East. 
York, sausio 4, 
antradienį, 12 v. — 8.30 v.v.. 
Centennial Recreation Centre, 
2694 Eglinton Avenue West.

Metropolinio Toronto tarybos vardu 1971 m. gruodžio 
27 d. — 1972 m. sausio 4 d savaitę'skelbiu Raudonojo 
Kryžiaus kraujo davėjų savaite metropoliniame Toronte ir 
raginu jus atvykti į pasirinktą kliniką.

A. CAMPBELL,
metropolinio Toronto pirmininkas

Toronte, gruodžio 27, 
pirmadienį, 10 vur. — 8.50 v.v., 
naujoje miesto rotušėje.

Scarborough, gruodžio 28, 
antradienį, 10 v. r. — 8.30 v.v.. 
Broom & Stone Club, Midland ir 
Lawrence Avenue East.
Etobicoke, gruodžio 29, 
trečiadienį, 10 v.r. — 8.30 v.v., 
Sherway Gardens Hall, 
Centre Square.

Tel. 251 - 4864 Namų tel. 277 - 0814

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDA — LUNA NARYS 

Ilgametė patirtis — įvairių draudos b-vių atstovybė

ĮVAIRŪS SIUNTINIAI IR DOVANOS 
į Lietuvą, Latviją, Estiją, Ukrainą, Sov. Sąjungą 

paprastu ir oro paštu.
Dovanos be muito: Motociklai, skolb. mašinos, televizijos priimtuvai. Šal
dytuvai ir t.t. Taip pat persiunčiame piniginius pažymėjimus (certificates), 
už kuriuos gavėjas gali pirkti prekių special.'ose krautuvėse.
Norint pasiųsti automobilį, prašome pirma pasiteirauti, nes automobilių 
skaičius yra ribotas.
Siunčiame Jūsų sudarytus ir apdraustus įvairius siuntinius iki 19^4 svarų 
gryno svorio. Turime pardavimui įvairių medžiagų ir kitų prekių. 
Sąžiningai ir greitai patarnaujame.

DARBO VALANDOS: TREČIADIENIAIS — UŽDARYTA. Pirmadieniais, 
antradieniais, ketvirtadieniais ir penktadieniais — nuo 9 v. ryto iki 7 v. 
vakaro; šeštadieniais — nuo 9 v. ryto iki 5 v. vakaro.

LIETUVIŲ gj *80 RONCESVALLES AVĖ.,
ĮSTAIGA Baltic exporting Co. TORONTO 3, Ontario 

Telefonas LE 1-3098 Savininkai A. ir S. KALŪZA

A&B TAILORS
Sav. A. B. BERESNEVIČIUS 

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

VYRIŠKŲ IR JAUNIMO
MODERNIŲ DRABUŽIŲ KRAUTUVE

akademijų, suvažiavimų ir kitų įvairių parengimų. Tai vis bendri, visuomeniniai reikalai. Pagaliau turime apsčiai ir privačių parengimų, kaip priešvestuvinės puotos, vestuvės, sukaktuvės ir pan. Turimų lietuvių patalpų neužtenka arba jos dėl tam tikrų priežasčių kaikurių nepatenkina. Užtenka tik pažiūrėti, kiek parengimų vyksta svetimtaučių patalpose. Naudojant svetimas patalpas, aišku, tenka išmesti pinigą kitur — jis nelieka mūsų tarpe. Ar įsirengę naujas, modernias, gražias patalpas nepasitarnautume patys sau? Už patalpas tenka šiaip ar taip mokėti. Tad ar negeriau mokėti patiem sau, iš tų pinigų grąžinti skolas sau, pamokėti palūkanas sau ir dar leisti mūsų jaunimui naudotis patalpom? Tuo paremtume, patarnautume savo reikalams. Tai nebūtų pelnas ar labdarybė, bet įvykdytume pagrindinę kooperatyvų mintį — patarnavimą, kurį mūsų jaunimas yra tikrai nusipelnęs. O mes, atlikę tą darbą, būsim nusipelnę turėti gražius Toronto Lietuvių Namus. S. Grigaliūnas
PARAMA SPAUDAILaikraštininkui Alfonsui Nakui išsamiai spaudoje apibūdinus kalėdinių sveikinimų reikšmę ir paramą mūsų spaudai, mes šia proga vietoj sveikinimų siunčiame abiem Kanados laikraščiam po $10.

S. O. Pranckūnai

“Sidabrinės dienos” meninius rū
mus nuo ankstyvo pavasario ruošė 
sutelktos rimtos jėgos. Jei taip gali
ma išsireikšti, pastatymui buvo su
trauktos jaunesnės solistu jėgos: D. 
Kučėnienė, R. Mastienė, J. šalnienė, 
M. Momkienė, A. Grigas, J. Savrimas, 
V. Radvs, dalyvaujant ir 60 asmenų 
ansambliui.

Kokį įspūdį padarė premjeros va
karas? Šilta, nuoširdžiai lietuviška. 
Žodinius veikėju dialogus, ataustus 
šių dienų mūsų reikaliukais, iš kas
dienybės išplaukiančiais, nuolatos ly
dėjo publikos šypsniai. Tėvynės ilge
sio dainos I veiksme kaikam išspau
dė ir ašarą, solo dainos ir duetai pali
ko malonių akimirkų, gi II ir III 
veiksmo pabaigoje įjungtas ansambli- 
nis choro dainavimas drauge su so
listais žiūrovuose įžiebė pačias paki-

sastatas siekia netoli 70 narių: tai yra 
daugiausiai ilgamečiai, prityrę cho
ristai. ‘Dainavos’ ansamblio choras, 
kiek teko patirti per 1970 m. religinį 
koncertą, tebėra balsingas, skambus, 
sugebąs be ypatingų kliūčių nugalėti 
ir sudėtingesnį repertuarą. Linkime 
nusipelniusiam ansambliui, kad jis 
dar ilgai galėtų palaikyti bei tobulin
ti savo lygį”.

Linksmų šv. Kalėdų ir kūrybingų 
bei turtingų naujų metų linkiu “TŽ” 
redaktoriams, techniškajam persona
lui ir visiems, kurie skaito mano skil
tį. Taip pat noriu pasveikinti savo 
jaunųjų dienų bičiulius, dabar gyve
nančius Kanadoje: “TŽ” bendradarbį 
mokyt. Romualdą Medelį. Vytautą 
Girdauską, Gediminą Skaistį ir visa 
eilę kitų.

1971 m. gruodžio 23 d.

ČESNAKAS-

s
BLOOR AUTORITE GARAGE

DUFFERIN RADIO AND TV
SALES AND SERVICE

Taisomi televizijos, HI-FI ir radijo apartai. Parduodamos 
lempos ir baterijos. • Prityręs specialistas su ilga praktika.

1000 College St * LE 1-3074 *Sav. P. Užbalis

geras vaistas
česnakas (garlic) yra RatČrahn kroe-
KĮ ▼OrOoTTS va»MU> — pOUvvQ pjRl 

IQIStKiU "VU fvwnvXr*

rumiff puvimo DQKTwrip| doi jai
sunaikina. "ADAMS GARLIC KARUS"
turi savyje reikalingos česnako alyvos, 
kuri medicinoje jau seniai vartojama. 
Per litisus Šimtmečius m «jonai Įmo

Visą rūšių automobilių išorės 
(body) taisymas, mechaniniai 

darbai ir automatinės transmisijos

DUNDAS AUTO BODY
MAX KANE AUTO BODY 

Darbas sąžiningas ir garantuotas 
lietuvius aptarnauja Jonas Jurėnas 

430 BATHURST ST.
Tel. WA 1-3225 arba WA 41001

BALTIC MOVERS
VISŲ ROSIU PERVEŽIMAS 

BALDAI IR KT.
Vežamas turtas pilnai apdraustas 

Skambinti tel. LE 4 • 1403 
30 DEWSON St, Toronto, Ont

Vestuvinės nuotraukos 
Meniškos vaiką nuotraukos 

Portretai Ir kt

nių vartojo Česnaką kaip vaistą, tiki-

galia. Stenkis boti stiprus k sveikos. 
Dar iiandlen nusipirk "ADAMS GARLIC 
PEARLSS" <MHtą va ištinije. Jausies 
goriau, stipriau ir mažiau slogą tw- 

žios česnako kapsulis notų*
nei kvapo, nei skonio.

Geriausi linkėjimai lietuviams
Šv. Kalėdų ir Naujų Metų proga

CITY DRIVING SCHOOL
JOE YURMAN

296 Brock Ave. tel. 531-1305
----------------- (tarp Dundas ir College) -----------------  

savininkas Frank Petit praneša kad 
praplečia savo verslą ir atidarys 
naują AUTOMOTIVE CENTRE 
apie 1972 m. sausio mėnesio vidurį 
1636 Dundas St. W., Toronto, Ont. 
Čia gausite MICHELIN "X" žiemine* 
ir vasarines automobilių padangas, 
B. F. Goodrich padangas Ir kitus 
automobilių reikmenis, oro vėsintu
vus ir t.t. Pilnai įrengta parduotuvė, 
dirbtuvė, tvarkingas patarnavimas.

NOTARAS
A. LIŪDŽIUS, B.L.

421 Roncesvalles Ave.
(Toronto Dominion Bank

Il augštas)
Telefonai: įstaigos 537-1708

namų 279-7980
Priėmimo laikas pagal 

susitarimą telefonu.

s

Linksmų švenčių 
visiems klientam 
lietuviam linki -

Frank Petit,
Bloor Autorite Garage

ALL SEASONS TRAVEL AGENCY 
323 Lakeshore Rd. East, Port Credit, Ont.

Savininkas V. BACtNAS
• teikia patarimus planuojantiems keliones
o sutvarko rezervacijų, nakvynių Ir kitus reikalus 

be atskiro atlyginimo
o agentūros išduoti bilietai galioja visame pasaulyje

Skambinti telefonu 278-7261

• parūpina bilietus keliaujantiems autobusais, 
traukiniais, laivais, lėktuvais

o parūpina eismo priemones ekskursijoms
o patarnauja atstkvieėiant gimines

dienos metu arba vakarais

DR. V. J. MEILUVIENE 
DANTŲ GYDYTOJA 
184 ELLIS AVK 

(prie Queensway: 
TeL 762-10OT. 

Priima pacientus pagal 
susitarimą.

PLUMBING and HEATING 
J. LISAUSKAS, 

VALDŽIOS PRIPAŽINTAS PLOMBERIS, 
ATLIEKA ĮVAIRIUS VAMZDŽIŲ IR 

APJIIjYMO darbus. 
Darbas sąžiningas ir nebrangus. 
148 Westminster Ave^ Toronto 

Metro Lie. PH. 13G. TeL LE 2-5191

ATLIEKU GRINDŲ 
ATNAUJINIMO 

(sanding) poliravimo ir bliz
ginimo darbus. Skambinti 
Alfonsui LE 6-2805.

MEDUS - 
reikalingas 
sveikatai

Natūralus, nepasterizuotas
Induose ar koriuose. Iš bityno:

Eagles Nest 
30 Dewson St, Toronto 4, Ont 

Telefonas 534 - 0563

OKULISTĖS
Br. Bukowska-BEJNAR, R O 
Wiktoria BUKOWSKA, R.0 
274 RONCESVALLES AVE.

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

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

OKULISTAS
S. BROGOWSKI, O.D.

412 Roncesvalles Avė. (prie 
Howard Park Ave.) Kabineto te
lefonas LE 14251. Darbo valan
dos nuo 10 vaL ryto iki 630 vaL 
vak. Šeštadieniais nuo 10 vaL ry

to iki 4 vaL po pietų.
Vėlesniu ar kitu laiku tik susitarus 
telefonu. Trečiadieniais uždaryta.

OKULISTAS
L LUNSKY, R.0.

M. LUNSKY, O.D., M5.C.
470 COLLEGE ST. TORONTO

Tol. 921-3924
Darbo valandos 9J0 vj.—v.v. 
Dėl priėmimo skambinti telefonu

VALAU FOTELIUS
IR ĮVAIRIUS kilimus 

Automatinis elektra valymas. Suta 
sau iširusius galus Ir pradeginta 
kilimus. P. KARALIŪNAI 

Skambinkite LE. 3-4912.

DŪDA 769-4612
2231 Bloor Street W.



$ TORONTO*
Šv. Jono Kr. par. žinios
— Tyro džiaugsmo Kristaus gimi

mo šventėje visiem tautiečiam. Bet- 
lėjaus palaimos žvaigždė tenušviečia 
kelius į tolimą tėvynę Lietuvą.

— Kūčių naktį 12 v. Bernelių Mi
šios. Giedos par. choras, vad. muz. 
S. Gailevičiaus. Prieš Mišias nuo 
11.30 vai. nakties muz. J. Govėdas 
vargonais atliks pusės valandos reči
talį. Gruodžio 25, pirmąją Kalėdų 
dieną, pamaldos — 10 ir 11 v. Kalėdų 
antrąją dieną;’sekmadienį, pamaldos 
sekmadienio tvarka.

— Kviečiame visas lietuvių šeimas 
išlaikyti Kūčių tradicijas, ypač ruoš
ti Kūčių stalą, įjungiant ir jaunimą.

— Prieš šventes lankomi ligoniai. 
Neturtingiems asmenims švenčių pro
ga iš parapijos šalpos iždo išdalin
ta $200. Dėkojame dr. A. Valadkos 
šeimai už auką $50 šalpai. Ši auka 
yra paskirta ryšiumi su kalėdiniais
sveikinimais.

— N. Metų sutikimo parengimą pa
rapijos salėje rengia kat. moterų 
draugija. Pakvietimai gaunami para
pijos knygyne.

— Sveikiname Juozą ir Stefaniją 
Jagėlas, Kalėdų dieną švenčiančius 
vedybinio gyvenimo auksinę sukakti. 
Kalėdų pirmąją dieną, 4 v.p.p., par. 
bažnyčioje bus specialios sukaktuvi
ninkų pamaldos. Juozo ir Veronikos 
Vaškevičių 25 m. vedybinės sukakties 
pamaldos bus gruodžio 26 d., 4 v.p.p. 
Nuoširdūs sveikinimai.

— Nuoširdi užuojauta Petrei Dau
lenskienei, jos sesutei a.a. Laimai 
Nadišauskienei tragiškai žuvus eis
mo nelaimėje Lietuvoje.

— Statybos fondui aukojo: $500 
dr. J. Egan, $200 dr. M. J. Uleckai, 
po $100 dr. V. Meiluvienė ir A. Ru- 
zys iš Hamiltono.

— Pamaldos: penktadienį: 8 v.r. už 
a.a. A. J. Miliauskus, 9 v.r. už a.a. 
R. Laurinavičių. Kalėdų nakties pa
maldose prisimenamas a.a. Leonas 
Kocius, 10 v.r. a.a. Jonas Juodis ir 
11 v. a.a. Tomas Trečiokas.

Dr. A. Pacevičius su ponia šv. 
Kalėdų ir Naujų Metų proga 
siunčia visiems geriausius linkė
jimus. Vietoj kalėdinių atviru
čių, paremdami lietuvišką spau
dą^ jiedu paaukojo “Tėviškės Ži
buriams” $50.

Vietoj šventinių sveikinimų 
atvirutėmis bei laiškais daugelis 
tautiečių atsiuntė aukų lietuviš
kajai spaudai — “TŽ”* paremti. 
Tuo būdu jie išreiškia nuošir
džius sveikinimus savo artimie
siems, draugams, pažįstamiems 
Kalėdų proga ir linki laimingų 
1972 metų. Taip sveikina šie as
menys: dr. St. J. Pacevičiai, at
siuntę $15, E. Aukštakalnienė iš 
Toronto — $13, A. R. Grigoniai 
išTorontd—$10, J. A. Gurevičiai 
iš Toronto — $10, D. ir J. Kau- 
naitės iš Miami Beach — $10, 
O. I. Delkai iš Toronto — $10, 
M. V. Vaitkai iš Toronto — $5, 
K. B. Žutautai iš Toronto — $5, 
J. B. Barysai iš Toronto — $5, 
B: J. Aukštaičiai iš Toronto — 
$10. Visiem šiem sveikintojam 
nuoširdžiai dėkojame.

Prisikėlimo par. bankelis ry
šium su informaciniais patarna
vimais paskyrė “T. žiburiams” 
$50 auką. Leidėjai nuoširdžiai 
dėkoja už paramą spaudai.

VIENINTELĖ KANADOS VAL
DŽIOS REGISTRUOTA NATŪRA
LAUS GYDYMO SVEIKATOS KLI
NIKA. Įvairūs natūralūs gydymo 
būdai — masažai, gydomieji judesiai, 
elektronika, įvairūs spinduliai, garai. 
B. NAUJALIS, R.M. N.Pt. R.N.A. 
Natūralaus gydymo specialistas. 460 
Roncesvalles Avė., Toronto 154, Ont. 
Tel. LE 3 • 8008.

ATLIEKU VISUS NAMŲ MEDŽIO 
REMONTO DARBUS. Darau virtu
vėms spinteles ir Įrengiu poilsio 
kambarius. TeL 535-4724.

JTGRTGICIAI. Dėl pirkimo, pardavi
mo ar investavimo į naujus mortgi- 
čius prašome skambinti p. Baraus
kui, Realtor 231-6226 Toronte.

NAUJA LIETUVIŠKA MUZIKOS 
plokštelė “Kur gimta padangė*’. įra
šyta Kauno radijo stotyje. Naujos ir 
gražios dainos. Išleido Vankuverio 
“Atžalynas”. Kaina $5, persiuntimas 
— 0.72 et. Užcakvmus siunti: “Atža- 
lynas”, 2366 W. 7th Ave., Vancouver 
9. B. C.

ZTLIEKU VISUS NAMU REMON
TO medžio darbus, tain pat darau 
ir naujus įrengimus. Pas man® galite 
gauti vartotu 2x4”. dn»n. faneros. 
Tel. 533-5116. KAZYS CIBAS.
p - (

ELEKTROS RANGOVAS
Fleet Electric Co. Ltd.
Atlieku visus elektros

Įrengimo darbus Toronte
923-7194. Sav. A. Čeponis

LINKSMŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ

LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ 
visom klientėm, bičiulėm bei pažįstamoms linki — 

Baronessa Beauty Salon savininkė 
Alė Kerberienė

Prisikėlimo par, žinios
— Nuoširdūs kalėdiniai sveikini

mai visiems Toronto lietuviams.

nelių Mišios — 12 vaL naktį. Giedos 
par. choras, vad. kun. Br. Jurkšo. 
Tradicinis kalėdinės muzikos koncer
tas prieš Bernelių Mišias prasidės 
1120 vaL naktį. Programą, kaip do
vaną šiai parapijai, išpildys CBC te
levizijos ir radijo muzikinio vieneto 
vedėjas muz. L Romanoff smuiku, 
sopranas Mrs. L. Romanoff ir muz. 
H. Lapp prie vargonų. Kviečiame 
koncerte dalyvauti nuo pradžios, nes 
jis ruošiamas tikinčiųjų džiaugsmui 
ir kalėdinei nuotaikai pakelti.

— Po švenčių T. Rafaelis ir T. Au
gustinas išvyks į JAV. T. Rafaelis 
kurį laiką talkins lietuvių šv. Jurgio 
parapijoje Ročestery.

— Iš anksto susitarus, lankomos 
šeimos anksčiau skelbtose, bet dar
nelankytose gatvėse. Po švenčių, pa
rapijoje sumažėjus kunigų skaičiui, 
žmonių lankymas turės būti sulė
tintas.

— Mišios: antrad., 8 v. — už a.a. 
Bronislavos vėlę, užpr. A. Dobienes; 
8.20 v. — už a.a. M. Matušaitį, užpr. 
E. Matušaitienės; treciad.. 8.20 v. — 
už a.a. M. Semėnienę,x užpr. B. Jony- 
nienės; ketvirtad., 7.30 v. — už a.a. 
Benedikto vėlę, užpr. B. Zubrickie- 
nės; 8.30 v. — už a.a. Rudžių šeimos 
mirusius, užpr. taip pat p. Zubric- 
kienės; penktad., 9 v. — už a.a. An
tano ir Marijos vėles, užpr. B. M. 
Stundžių; Kalėdų dieną, 8 v. — už 
a.a. A. Balnį, užpr. E. G. Kuchals- 
kių; 10 v. — už a.a. VL Merkelienę, 
užpr. A. D. Baziliauskų; 11.15 v. — 
už a.a. Jono ir Kazimieros vėles, užpr. 
J. J. Šarūnų; 12.15 v. — už a.a. A. 
Kalinauską, užpr. O. Kalinauskienės; 
ateinantį sekmad., 8 v. — už a.a. 
E. Cirtautienę, užpr. E. Kemežienės; 
10 v. — už a.a. M. Niaurienę, užpr. 
A. Slapšienės; 11.15 v. — už a.a. A. 
Niderą, užpr. E. Merkevičienės; 12.15 
v. — už a.a. Eugenijaus ir Jokūbo 
vėles, užpr. S. Bubelienės ir vaiku
čių.

Prisikėlimo par. bankelio dar
bo valandos: gruodžio 24 d. ati
daryta 10 v.r. — 3 v.p.p.; gruo
džio 25 ir 26 d. uždaryta; gruo
džio 31 atidaryta 10 v.r. — 3 v. 
p.p.; sausio 1, 2 ir 3 dienomis 
uždaryta. Kitomis dienomis dar
bo valandos normalia tvarka.
Lietuvių evangelikų liuteronų 
Išganytojo parapijos žinios

— Kūčių vakarą 730 v. tradicinės 
pamaldos su šv. Komunija, kuriose 
bažnyčia apšviečiama tik žvakėmis.

— Pamaldos I Kalėdų dieną 930 
v. ryto.

Pamaldos sekmadienį, II Kalėdų 
dieną, taip pat 930 v. ryto.

— Visi parapijiečiai, parapijos sve
čiai bei rėmėjai skatinami neapleisti 
pamaldų šių švenčių proga.

— Konfirmandų pamokų mokyklos 
atostogų metu nebus. Jos vėl prasi
dės sausio 7 d., 6.30 v. vakaro.

— Gruodžio 29 d., 8 v. ryto, jau
nimo iškyla į Wellesly Ontario žie
mos žaidimus. Jaunimas prašomas 
rinktis Agricola (suomių) bažnyčio
je, 25 York Mills Rd., Willowdale, 
(rytinis ir pietinis kampas Yong ir 
York Mills Rd., kun. Žilinsko rašti
nėje). Kaina asmeniui už autobuso 
transportaciją bei maistą — $3.50.

— Pamaldos Naujuose Metuose 
9.30 v. rytais.

“.. .mums gimė kūdikis ir mums 
duotas sūnus: viešpatavimas yra ant 
jo peties, ir jis bus vardu: Nuostabus, 
Patarėjas, Galingas Dievas, busimojo 
amžiaus Tėvas, Taikos Kunigaikštis” 
(Ješajo 9:6).

IŠ “DAINOS” VEIKLOS
Lapkričio mėnesio susirinkime pas 

M. Karkienę susirinko gražus būrys 
narių. Kadangi 1972 m. vasario mėn. 
“Dainai” sukanka 30 metų nuo įsi- 
steigimo, svarstyta, kaip galima būtų 
šią sukaktį paminėti. Paskirstytos 
Kalėdoms dovanos seneliams ir pa
vieniams po S6, šeimoms — po $12. 
P. Brakauskienės atsišaukimas dėl 
nupirkimo paliegusiam sūnui kėdės 
ant ratukų sulaukė jautraus tautie
čių pritarimo. Iki šiol aukojo $2: L. 
L.N.. V. Otienė; $3: inž. J. Draga- 
šius, V. Sadauskienė. J. Kulikauskas, 
dr. R. Karka: $5: St Majauski^nė, 
V. Jasinevičienė, P. Saplienė sūnaus 
Alvydo vardu; $7: M. Pečiulienė; 
$10: M. Senferienė, A. Viskontas, sr., 
inž. A. Vi«kontas, O. Pavilonienė: 
$15: J. J. Valiuliai; $20: F. Baraus
kas Real Ėst. L. V. Petrušaitis iš 

atsiuntė $30 čekį neseniai 
tragiškai žuvusio brolvaikio Raimun
do Pažėros vardu — vietoj gėlių. 
Pridėjus "Dainos” $30 iš viso Alvy
do Brakausko kėdei ant ratuku pirkti 
pasiųsta $173. Iš A. V. Poškaičių gau
ta $20 seneliams šelpti Vokietijoj. 
Mieli broliai ir sesės, tebūnie Jums 
visiems artėjančios šventės daug 
linksmesnės, nes Jūsų dovanos pra
džiugins kitus. Ačiū M. Karkienei už 
malonų susirinkimo priėmimą. Se
kantis susirinkimas — pas L. Novo 
grodskienę po N. Metų. M. F. Y-nė

, . ... j— - - b Bilietai — parapijos kioske ir
• Šilta vakariene, salti užkandžiai, kava su pyragais - pas nares — p. ottienę (teL 654>

• Veiks bufetas su Įvairiais gėrimais ir sampanu | p cirūnienę (2394548) ir prie
• Šokiams gros geras orkestras • Pradžia — 8 v. vakarog ?ejun0' Mote^ra^ij^

Įėjimas asmenini $6.00, studentams — $3.00 £ Jono Kr. parapijos skyrius

MALONIAI KVIEČIAME VISUS LIETUVIUS į

N A U JĮ! METI)

Sutikimą
Šv. Jono Kr. parapijos salėje, gruodžio 31, penktadienį.

s Su Kristaus gimimu atgimdami dvasioje 
pakilkime iš žemiškų menkysčių į augštesnius 
žmogiškuosius idealus ir su negęstančia viltimi 
sulaukti tėvynės laisvės aušros ženkime į 
naujuosius metus.

Visiems linksmu šv. KALĖDŲ 
A-

ir laimingų NAUJŲ METŲ
KLB Toronto apylinkės valdyba

Džiaugsmingų KALĖDŲ ir 
palaimintų NAUJŲ METŲ 
LINKI VISIEMS LIETUVIAMS —

Kunigas Algimantas ir Rūta Žilinskai

KALĖDINĖ DVASIA teapgaubia visus 

ramybės, vienybės ir meilės pajautimu.

Šventiniame džiaugsme atgaivinta 

dvasia suartėję, didesniu ryžtingumu bendriems 

siekiams perženkime Naujųjų Metų slenkstį.

LIETUVIŲ NAMAI

iškeliavus amžinybėn, DR. ANTANĄ MATUKĄ ir jo 
šeimtĮ giliai užjaučiame ir kartu liūdime —

P. A. Jakubauskai

8

Panaudotų kalėdinių kortelių 
prašoma neišmesti —jų pagei
dauja misijonieriai savo globoja
miem varganiem vaikam. Atski
rais siuntinėliais minėtas korte
les siųsti šiuo adresu: Rev. Fr. 
Eugenio Petrin, Catholic Mis
sion, P. O. Binnaguri, District 
Jalpaiguri, West Bengal. India. 
Norint išvengti muito mokesčiu, 
ant siuntinėlio užrašyti: “No 
commercial value — Used 
Christmas Cards — printed mat
ter. Siuntinėlio viduje įdėti savo 
adresą — siuntėjas gaus padė
kos laišką. Be to, minėtasis misi- 
jonierius ta proga prašo ir pini
ginių aukų maitinti neturtin
giem vaikam ir kateehumenam.

Paraše po kliše “T2” 50 nr. 5 
psl. per klaidą pažymėta, kad tai 
dail. J. Zikaro skulotiira “Knyg
nešys”. Turėjo būti daiL B. Bu
čo “Sėjėjas”. .

Verslininkas J. Tmnosa su Po
nia gruodžio 23 d. išvvko atosto
gų i Kolumbija: griš 1972 m. 
sausio 10 d. Jfe vra nuolatinis

ninkė, besiruošianti meno ma- 
pzivo laipsniui iv^onto utuvct- 
ritate. D. Renkauskas yra eko- 

ir duosnus lietuviškosios span- nomistas. aktyvi’i dalyvaująs ri
dos rėmėjas. suomeninėj veikloj.

Dr. Martynas ir Valerija Any- 
sai vietoje kalėdinių atvirukų 
siuntinėjimo linki visiems pa^ 
laimintų šv. Kalėdų bei laimin
gų naujų metų ir ta proga au
koja $10 Vasario 16 gimnazi
jai.

Nežinomas “TŽ” skaitytojas 
atsiuntė redakcijai atspaudus 
(xerox) iš angliško iliustruoto 
leidinio “Christmas in many 
lands”, kuriame pavaizduota kur 
ir kaip švenčiamos Kalėdos. 
Įvairių šalių tarpe gana ryškiai 
parodyta Lietuva, Latvija ir Es
tija. Dėkojame už informaciją, 
kad ir nepilną.

T. RenkansHenė per 4 metus 
baigė Toronto universiteto va
karini literatūros, vokiečių ir ru
su kalbos kursą bakalauro laips
niu. Jos ir dukros Jolandos nuo
trauka buvo atsnausdinta “Star” 
dienraštyje XTT. 4. Jolanda vrą 
mokytoja, o jos sesuo — daili

Užsiregistravus pakankamam 
skaičiui, bendros Kūčios įvyks 
Lietuvių Namuose, 1573 Bloor 
St W. Kūčių vakare. Pradžia 8 
v. Norintieji Kūčiose dalyvauti 
dar gali registruotis tel. 533- 
9030, 233-2951 ir 231-5373.

Apylinkės valdyba
KLB Toronto apylinkės val

dyba ir jos pagalbininkai yra pa
siryžę švenčių proga aplaakyli 
visus sergančius ar kitaip gyve
nimo sunkiai prispaustus Bend
ruomenės narius. Prašome jų ar
timuosius painformuoti valdybą 
telefonais 533-9030; 231-5373; 
233-2951. Valdyba

Kalėdinių giesmių popietę 
rengia metropolinio Toronto et
ninio meno taryba gruodžio 19, 
sekmadienį, 3 v.p.p., miesto ro
tušėje (Main Rotunde). Įėjimas 
nemokamas. Kalėdines giesmes 
atliks: olandų mišrus choras 
“Duca”, vokiečių Šv. Patriko 
par. vyrų choras “Harfentoene”, 
John Bates Singers, lenkų Šv. 
Kazimiero par. mišrus choras, 
lenkų šv. Cecilijos mišrus cho
ras, Trinidado choras “La petite 
Musicale”, ukrainiečių vyrų cho
ras “Prometheus”, ukrainiečių 
mergaičių choras “Dibrova”. 
Choristai bus pasipuošę savo 
tautiniais drabužiais. Programa 
prasidės 3 v.p.p. ir truks visą 
popietę. Į kalėdinių giesmių gie
dojimą bus stengiamasi Įjungti 
ir klausytojus. Šį kartą paskelb
toje programoje nėra nė vieno 
baltiečių choro. Pernai panašia
me koncerte dalyvavo apie 3000 
klausytojų.

Prisikėlimo parapijos kredito 
kooperatyvo balansas 1971 me
tų lapkričio mėnesi pasiekė 
$ 3.93 5.6 6 4. Svarbesnės ba
lanso pozicijos: aktyvas — iždas 
ir pinigai banke — $214.883, in
vestavimai — $1.305.288, asme
ninės paskolos — $451.801, 
mortgičių paskolos — $1.952.- 
211, stabilizacijos fondas — $2.- 
895, inventorius — $8.586. Pa
syvas: sėtai — $38.468, depozi
tai — $1.706.084, taupomosios 
s-tos $1.379.764. terminuoti in
dėliai — $582.780, atsargos ka
pitalas — $102.826, įvairios ki
tos s-tos $15.610. Pelnas — 
$110.132. Vienuolikos mėnesių 
laikotarpyje balansas padidėjo 
8834.516. — 1971 m. spalio mė
nesį Ontario Credit Union Lea
gue revizorius tikrino koopera
tyvo atskaitomybę ir finansini 
stori. Lapkričio 26 d. raštu pra
nešė, kad viskas buvo rasta “in 
very good orier and we eom- 
r-end your officers and staff for 
their good work”. Valdyba nu
tarė oakelti išduodamų paskolų 
rioinm narini bendra suma iš 
$30.000 iki $50.000. šis nutari
mas Įsigalios patvirtinus nariam 
metiniame susirinkime 1972 m. 
vasario mėnesi. Vedėias

Vvtmrtas AleMievičius atskri
do iš liętuviškoio Suvalkų tri
kampio paviešėti keletą mėnesiu 
pas broli senoyos kartos ateivį.

Kanados Lietuvių Bendrno- 
menės naują šalnos Fondo Ko- 
mite*a sud’ro- nirm. J. Pleinvs. 
A. Pilinavičienė. K. Norkus. Br 
C«ianska.s. L. Kvbarticnė. L. 
Klevas ir J. ^niūnienė Nau
jas adresas: š-»1»»os Fondo
Knrr>T*°*as 13*7 Gladstone Ave.,

Valentina ir Povilas Dalingos 
gruodžio 19 d. paminėto vedybi
nės sukakties dvidešimtmeti. Da
lyvavo knn. P. Ažubalis, kun. L. 
Januška ir gausus būrys bičiulių.
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SS MOMTREA^
AUŠROS VARTŲ PARAPIJOS SALĖJE 

MONTREALYJE RUOŠIAMAS

™s-BALIUS
------ gruodžio 31, penktadienį-------
* Šilta vakarienė * Šampanas , Auka — $5,
* Speciali, nematyto (nemokamai) jaunimui — $2.50

programa * Geras orkestras Pradžia 8 v. v.
RENGIA — AV parapijos komitetas

Šv. Kazimiero par. žinios
— Gruodžio 12 d. po 11 v. pamal

dų par. svetainėje įvyko visuotinis 
metinis parapijiečių susirinkimas, į 
kurį atsilankė 114 turinčių teisę bal
suoti asmenų. Susirinkimą atidarė ir 
vadovavo klebonas kun. dr. F. Ju
cevičius. Jis pirmiausia padėkojo bu
vusiems par. k-to nariams ir jų žmo
noms už metų darbą. Pranešė, jog 
ateinančiais metais jis vienokiu ar 
kitokiu būdu daug dėmesio kreips į 
mūsų par. jaunimą, kad jį būtų ga
lima priartinti prie mūsų par. gyve
nimo. Į ateinančių metų par. k-tą iš
rinkti: J. Staniulis, A. Šmitas ir V. 
Giriūnas. Pirmieji du — 3 metam, 
trečiasis — 2 m.

Po balsavimo įvyko pusryčiai, ku
riuos paruošė k-to narių žmonos, va
dovaujant ilgametei mūsų par. šei
mininkei p. Girdauskienei. Pusryčių 
metu klebonas padėkojo visiems dir
bantiems, ypač p. Girdauskienei ir 
par. k-to pirmininkui bei jo žmonai 
— p.p. Rašytiniams.

— 1972 m. parapijos komitetą su
daro: K. Rašytinis, V. Markauskas, A. 
Norkeliūnas, J. Staniulis, A. Šmitas 
ir VI. Giriūnas.

TORONTO, ONT.
Pr. Alšėnui padaryta opera

cija šv. Juozapo ligoninėje. Ne
galėdamas atsakyti laiškais i ka
lėdinius sveikinimus, jis siunčia 
juos per spaudą ir dėkoja už lan
kymą bei linkėjimus.

JAV ir Kanados lituanistinių 
mokyklų studijų savaitė-stovyk^ 
la Įvyks rugpjūčio 6-13 d.d. Dai
navoje. Stovyklą organizuoja 
Pranas Joga, Klevelando Vysk. 
M. Valančiaus mokyklos vedė
jas ir Ramutė Birgelytė, Toron
to Maironio mokyklos mokytoja. 
Organizatriai iš anksto prašo 
taip susitvarkyti su atostogomis, 
kad kiek galint daugiau moky
tojų galėtų dalyvauti stovykloje. 
Su pageidavimais ir sugestijomis 
kreiptis i Pr. Jogą. J.
NAUJAUSIOS KNYGOS

A. Maceina, DIDIEJI DABARTIES 
KLAUSIMAI, S6. Stasys Yla, A 
PRIEST IN STUTTHOFF, S7.95. A. 
Gintneris, NUO KRIVŪLES IKI RA
KETOS (paštininkų atsiminimai), $5. 
M. Zoščenko, SATYRINĖS NOVE
LĖS, S2. J. Eretas, KAZYS PAKŠ
TAS, $10. A. Lukšytė, KALNU VEL
NIAS, novelės, S5.50. J. M. Puikūnas, 
JUSLĖS, $3.50. J. Tininis, NUSKAN
DINTAS ŽIEDAS, novelės. $3 ir 
S3.50. Knygos ir plokštelės gaunamos 
Sv. Jono Kr. par. knygyne sekmadie
niais po pamaldų arba užsakyti pas 
V. Aušrotą, 385 Windermere Ave., 
Toronto 9, Ont.

fOTREAL ENTERPRISES Reg’d.
DRAUDIMO AGENTŪRA tel.727-3120 
6695 — 35th Avenue, Montreal 409 Namų 376-3781 
Albertas NORKELIŪNAS, B.A. C.S.C., LB.

Komercinio, privataus turto, automobilių, 
atsakomybės, gyvybės draudimas

LITAS ADRESAS: 1465 DE SEVE STREET 
MONTREAL 205, QUR, TEL. 766-5827

MOKA Už:
_____5.0%
_____6.0%

Asmenines „ 
Nekiln. turto . 

Term. ind. 1 metams____  6.25% Čekių kredito

DUODA PASKOLAS:
___K5% 
_ 8.75% 
___9.0%

6.75%

Kssos valandos: 1465 De Sese SL. sekmadieniais nuo 10JJO iki t Z.V) 
darbo dienomis — nuo 10 iki 3 vaL kasdien, teškinant

nius; vakarais — trečiadieniais ir penktadieniais nuo 7 iki 9 valandos.

— Jau mėnuo laiko, kai po sunkios 
vidurių operacijos General* Hospital 
gydosi mūsų choro narys J. Kvietins- 
kas. Galbūt ir šventes teks jam ten 
praleisti. Nepamirškime, o ypač cho
ristai, jo aplankyti.

— Lietuvoje po sunkios ir ilgos 
ligos mirė Kazimieros Petrulienės 
mylima mamytė Teresė Bunienė. S. 
m. gruodžio 19 d. 11 vai. Mišios 
buvo aukojamos už jos vėlę. Po pa
maldų gimines ir artimuosius p. Pet
rulienė pakvietė į savo namus pie
tums. Ta proga buvo atskridusi iš 
Bostono O. Adomavičienė — p. Pet
rulienės sesutė.

— Baigiasi šie metai, artėja nauji. 
Mes žinome ką padarėme gero ir 
blogo. Ką ateinantieji metai duos, 
dar neaišku, tai — mįslė. Ta proga 
mes turėtume stengtis būti ir ištiki
mi lietuviai savo tėvų žemei, ir geri 
savajai lietuviškai parapijai.

K. Ambrasas
Medžio šaknų skulptoriaus Pr. 

Baltuonio paroda buvo išstatyta 
“Place Ville Marie” miesto cent
re ir turėjo dideli pasisekimą. 
1971 m. pradžioje savo darbų 
parodą numato suruošti Hart
forde, o kovo mėnesi Čikagoje.

Inž. Alfr. Pusarauskas, kuris 
eina augštas pareigas Britų 
Bendruomenės T a r p t a u tinio 
Banko žinyboje Londone, lankė
si Dominikos ir Barbados salo
se. Grįždamas į Britanijos Lon
doną, žada porai dienų sustoti 
Montrealyje, kur gyvena jo mo
tina.

Keletas vyresniųjų ateitininkų 
moksleivių dalyvaus žiemos kur- 
suose-stovykloje Dainavoje tarp 
Kalėdų ir N. Metų.

“Darbininkas” 1971 m. lapkri
čio 30 d. 76 nr. atspausdino ilgą 
ir gerą straipsni apie Montrea- 
lio vyrų oktetą, solistus — G. 
čapkauskienę ir A. Kebli, kurie 
atliko programą “Darbininko” 
koncerte Niujorke. J. L.

Aštuonioliktajai Kanados Lie
tuvių Dienai Rengti Komitetas 
nutarė kviesti Montrealio miesto 
burmistrą Jean Drapeau būti tos 
Dienos globėju. J. Drapeau jau 
buvo vienos Montrealyje Įvyku
sios Kanados Lietuvių Dienos 
globėju ir ta proga leido nemo
kamai panaudoti Chalet of Mt. 
Royal patalpas baliui. Komitetas 
paoildytas Gyčiu Vazalinsku — 
dailės parodai ir Romu Otto — 
sportinėm jaunimo varžybom or
ganizuoti. L. Dienos sąmata — 
$10,050. Koncertui nutarta už
sakyti Plateau salę, o baliui gau
ti per miesto burmistrą didžiulę 
1.600 rietu Maisonoeve salę.

Pr. R.



ir Naujaisiais Metais

LIETUVIŲ

KREDITO KOOPERATYVASliukais,

PARAMA
1129 Dundas Street West (Lietuvių Namai)

visiems lietuviams linki

B. ir S. Prakapai

ED. KONDRATAS

P. S. Mūsų kalėdinė dovana Jums Kūčių dienų

Mišios už geradarius. Junkimės visi maldoje.

Nekaltai Pradėtosios Marijos seserys

Gerbiamus klientus, bičiulius bei pažįstamus

Šv. Kalėdų ir Naujų Metų proga nuoširdžiau

šiai sveikiname ir linkime viso geriausio

PARKSIDE MEAT MARKET
maisto krautuvė

335 RONCESVALLES AVENUE

Geriausi linkėjimai lietuviams švenčių proga

Linksmų švenčių ir laimingų 1972 metų

linki lietuviams

Urmo sandėlis smulkių prekių, tabako, saldumynų

Centrinė įstaiga

Šventiniai sveikinimai visiems lietuviams klientams

linkime linksmų PARIS FLORISTS
nau jų metų

V. V. TREIGIAI

DELHI, ONT.

tu. Mes visi gauname dovanų iš 
savo tėveli 
Kristaus

ŠV. KALĖDOMIS IR 
NAUJAIS METAIS 

SVEIKINA

ŽIBURĖLIAI 
mošų

TĖVAI PRANCIŠKONAI 
Prisikėlimo parapija Toronte

Vyriškų ir moteriškų drabužių siuvėjas

visiems klientams ir pažįstamiems linki

Kalėdos man reiškia, kai Ka
lėdų senis ateina ir duoda do
vanas vaikams. Jis buvo labai 
geras ponas, nes davė dovanų 
ir saldainiu visiem. J. Sadauskas

Kalėdos man reiškia Kūčias 
visokių vaisių, žuvų ir saldumy
nų. Buna labai daug maisto. Po 
Kūčių atidarom dovanas.

D. Sakalauskaitė
Kalėdos yra labai gražus lai

kas. Visi kalba ir laukia Kalėdų 
senelio, bet tai neviskas. Kristus 
buvo gimęs tą dieną. Nedaug 
žmonių atsimena Jėzų. Daug lie
tuvių gruodžio 24 d. turi Kūčias.

Po Kūčių, kai visi atidaro savo 
dovanas, būna labai linksmi 
Taip pat — kai susirenka7 visi

NUOŠIRDŽIAI SVEIKINAME MUSŲ BIČIULIUS, 
DRAUGUS, RĖMĖJUS IR VISĄ MOŠŲ LIETUVIŠ
KĄ BENDRUOMENĖ ŠV. KALĖDŲ IR ATEINAN

ČIŲ NAUJŲ METŲ PROGA, LINKĖDAMOS 

DAUG SĖKMIŲ GYVENIME IR DIEVO 
PALAIMOS

dovanų, linksmi veidai, tortai, 
pyragai, ausiukės ir pilnos akys 
džiaugsmo. Maži vaikučiai prie 
šiltos krosnies, šeimos prie pa
puoštos žalios eglutės. Vaikai 
gieda Kalėdų giesmes.

Lana

Gruodžio 23 d. einu i krautu
vę pirkti dovanų mamytei ir 
dviem broliam. Pareinu, suvy- 
nioju savo dovanas ir paslepiu 
po lova. Tada mūsų šeima va
žiuoja jieškoti eglutės. Papuo
štam ją labai gražiais papuoša
lais. Aš atsisėdu ir žiūriu i ją. 
Tada atsimenu, kad Kristus gi
mė. Jau temsta. Aš nubėgu i sa
vo kambarį, paimu dovanas ir 
padedu po eglute. Visi atsisė
dam prie stalo, ir mano mama 
sukalba maldą. Tada valgom 
plotkelę ir visokių skanių val
gių. Nueinam prie^ęgiutės ir su 
savo jaunesniu broliu išdalinam 
dovanas. Po to savo kojines už
kabinanti ant durų ir nueinam 
miegoti. Kai atsikeliam, randam 
savo kojinėse saldainių ir viso
kių gražių dalykų.

Renata Bubelytė
Kalėdų rytą atidarom savo do

vanėles ir atsimenam kaip gimė 
Kūdikėlis ir trys karaliai atėjo 
atiduoti savo dovanų. Jie buvo 
atvesti į tą vietą labai šviesios 
žvaigždelės. Bet tas Kūdikis ne 
dėl to gimė. Jis gimė dėl visų 
gero. Jis gimė, kad visi galėtų 
nueiti į dangų. Gimė ne todėl', 
kad Kalėdų senis per kaminą 
nusileistų ir po eglute paliktų 
dovanėles. Vytas Kriščiūnas

Collingwoode turim nameli, 
kur vasarą ir žiemą atostogau- 
jam. Per Kalėdas mes čia gy
vensime. ši kartą mes pirksim 
tikrą didelęžalią eglę. Taip pat 
mes važiuosim čiuožti, i Mėly
nuosius kalnus slidinėti. Aš la
biausiai mėgstu puošti Kalėdų 
eglutę. Gal pakviesiu vaikus, ir 
mes eisim per gatves giedodami 
giesmes, nes aš jas labai mėgstu.

Renata Dūdaitė
Kūčių vakarą visi atidarys do

vanas ir žiūrės ką gavo iš Kalė
dų senio. Tą vakarą turi būti 
dvylika valgių, bet be mėsos. 
Man Kalėdos primena kaip Kris
tus gimė. Kalėdų rytą visi eina 
i bažnyčią pasimelsti. Bažnyčia 
būna labai gražiai papuošta. Aš 
labai laukiu Kalėdų, nes tada la
bai linksma ir gražu.

Rita Trinkaitė
Man patinka Kalėdos todėl, 

kad Kristus gimė ir Kalėdų se
nelis ateina. Jis duoda mažiem 
vakam daug žaislų. Aš kiekvie
nais metais jo laukiu. Bet Ka
lėdų naktį pradedu snausti. Kai 
atsikeliu, po eglute randu pri
krauta dovanų. Kai mūsų šeima 
atsikelia, atidarome dovanas ir 
pradedam žaisti. Po pusryčių vi
si važiuojam į bažnyčią.

* Viktoras Šimkus

turėtumėm gražią eglutę ir visi 
einame į bažnyčią.

Jurgis Kairys
Aš po truput perku dovanas 

savo broliams ir tėvams. Mano 
jauniausias brolis nori plokšte
lės, o kitas brolis nori knygos. 
Aš nupirksiu mamai baltą suk
nelę, o tėveliui naują eilutę 
(kostiumą). Gailė Brašytė

Kalėdos

Šv. KALĖDŲ ir NAUJŲ METŲ proga

su dėkingumu sveikinam visus lietuvius aukotojus ar kitaip 
remiančius Vokietijoje likusių senelių, ligonių bei paliegusių 
šeimų šalpą.

Prisimename ypatingu prielankumu pritariančius šalpai 
per “Dainą”: Šv. Jono Kr., Prisikėlimo ir evangelikų liute
ronų Išganytojo parapijų gerb. klebonus.

Sveikiname “Tėviškės Žiburių” redaktorių kun. dr. Pr. 
Gaidą bei visą “TŽ” štabą, kurių dėka galime viešai iškelti 
šalpos reikalingumą.

Toronto Lietuvių Moterų Šalpos grupė "Daina" Telefonas LE 5-1258

Telefonai: LE 3-5454 ir LE 4-6643

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

draugams bei pažįstamiems —

TAURO" ir kt. siuntinių bendrovių atstovybė

bet daug žuvų ir kitokių valgių. 
D. Jurgutytė

Kalėdose atsimename kada 
Jėzus gimė. Mes švenčiame su 
didele vakariene ir duodam 
viens kitam dovanas. Kas nors 
apsirengia Kalėdų seneliu, o vai
kai turi pasakyti eilėraštį — ta
da gauna dovanas.

R. Budininkas
Man Kalėdos reiškia, kad ne

reikia eiti į mokyklą ir 12 v. 
naktį eiti į bažnyčią. Per Kalė
das visa šeima susėda prie stalo 
ir valgo pietus, po to klauso 
plokštelių. A. Pliskevičius

Visi švenčiame Jėzaus gimi
mą. Prieš Kalėdas visi žmonės 
zuja po krautuves supirkti gimi
nėms dovanas. Kartais prieš pat 
Kalėdas aš nueinu pažiūrėti į 
lauką. Visur labai tylu; nusišyj> 
sau į dangų ir matau didelę bliz
gančią žvaigždę. Dabar aš jau
čiu Kalėdų džiaugsmą širdyje. 
Prisimenu visą Jėzaus gimimo 
vaizdą.

snaigės aengė juodą žemę.
— Loreta, ar matai kiek daug 

prisnigo! Eime lipdyti sniego se
nio, — kalbino Edukas.

— Mielai, — atsakė ji, ir abu 
šiltai apsirengę išbėgo į lauką. 
Jie ritino sniego rutulius net su
šilę ir už pusvalandžio kieme 
stovėjo storulis sniego senis. Jis 
turėjo šiaudinę skrybėlę, ilgą 
merkinę nosį, rankoje laikė 
šluotą ir atrodė labai juokingas. 
Didelėmis akimis rimtai jis žvel
gė į vaikus.

— Kodėl jis nesišypso? — ste
bėjosi vaikai ir kraipė galvas.

Walter’s Barber Shop 
lietuviška kirpykla

874 College St. Sav. W. Lastauskas

’ Toronto Lietuvių Sporto Klubas "VYTIS" 

švenčių proga sveikina
‘ savo globėjus Šv. Jono Kr. ir Prisikėlimo parapijas,
' sporto klubus — "Aušrą", "Kovą" ir "Taurą",
t klubo rėmėjus, visus klubo narius,

linki daug džiaugsmo Kristaus 
gimimo šventėje ir visokeriopos 
laimės naujaisiais metais.

LSK "Vytis" valdyba

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ
bei laimigų ir sveikų NAUJŲ METŲ
LINKIU GERB. DVASIŠKIAMS, GIMINĖMS, j 
BIČIULIAMS BEI VISIEMS LIETUVIAMS.

ŠIRDINGAI - ;
Marija F. Yokubynienė i

Sveikiname vaikus, anūkus, gimines,

draugus ir pažįstamus šventų i

Kalėdų ir Naujų Metų proga. i

O. ir A. Jakimavičiai
Toronto, Ontario

į bažnyčią. Kai pažiūrėjau j žmo
nes, pamačiau miegantį senį. 
Bet kai viskas pasibaigė, jis 
greit atsistojo ir išvažiavo na-

kelią rodo drąsiaL

Bėga piemenėliai

Sniego Senis
— Eduk, pažiūrėk pro langą 

— jau sninga! — Skardžiu bal
seliu šaukė Loreta. Tai išgirdęs

Šv. Kalėdų ir Naujų Metų proga 
sveikiname gimines, draugus, visus lietuvius ir

jau? — prabilo Loreta, — pasta
tykime šalia jo vakar sukaltą 
paukščių namelį-inkilą. Pama
tysi, čia* atskris daug paukščių. 
Ir senis pralinksmės — galės vi
są laiką čiauškėti su žvirbliais.

— Tikrai gera mintis, — 
džiaugėsi Edukas. — Tik aš dar

Visiems linksma Kalėdų metu
Toronto šeštadieninės mokyklos Vlb skyriaus mokiniai
Mes švenčiame Kalėdas, nes 

Jėzulis tą dieną gimė. Visi pra
deda pirkti dovanas savo gimi
nėm. ir artimiem draugam. Visi 
žmonės yra labai laimingi tą die
ną ir eina į bažnyčią pasimelsti. 
Kai giminės gauna dovanų, 
džiaugiasi ir sveikinasi su kitais 
žmonėmis. Mamytės paruošia 
daug skanių valgių. Visi gieda 
kalėdinės giemes.

Lana škėmaitė
Kalėdos yra tas laikas, kai at

simenam Jėzaus gimimo dieną. 
Namuose aš turiu sesutę, brolį, 
mamytę, tėvelį ir katę. Mūsų šei
ma visada atidaro dovanas* Kū
čių vakarą. Tada mes einam į 
bažnyčią. Prie Kalėdų eglutės 
sakom eilėraščius. Mano gimimo 
diena yra gruodžio 14, beveik 
prieš pat Kalėdas, bet aš vistiek 
laukiu Kalėdų. Per šitas Kalė
das mano senelio nebus — jis 
mirė vasarą. Bet dar turėsiu sa
vo močiutę per šitas Kalėdas.

Loreta Delkutė
Aš labai mėgstu Kalėdų ato

stogas: nėra mokyklų, nėra pa
mokų, nėra piktų mokytojų, ne
reikia anksti keltis. Mes galim 
tik sėdėti prie televizijos ir val-

Balti laukai,
Aprėdyti visi namai, 
Laukiam Kūčių vakaro, 
Visos širdys pilnos džiaugsmo. 
Tuoj bus Kristaus gimimas, 
Bus mums didelis atminimas, 
Bus didelių sveikinimų, 
Bus ir dovanų...

Vida Valančiūtė
Visi perkame dovanas. Nu

pirksim didelį medį. Uždėsime 
šviesas ir po medžiu padėsim 
daug dovanų. Prieš Kalėdas yra 
Kūčios — valgome didelę vaka
rienę su plotkele. Per Kalėdas 
Kristus gimė. Atėjo trys kara
liai ir davė jam dovanų. Dėlto 
mes dabar duodam visiem do
vanas. Gina Ginčauskaitė

Aš labai laukiu Kalėdų, nes 
man primena Kristų. Vakare 
būna Kūčios. Ant stalo — dvyli
ka valgių. Kai visi pavalgo, eina 
atidaryti* dovanu. Po to visi pa
sikalba. Vaikai žaidžia su dova
nomis. Kitą rytą kai atsikeli, po 
eglute dar pamatai dovanų. Jei
gu vaikas geras, tai gauna dar 
dovanų ,bet jeigu negeras, tai 
negauna. Dalia Valiukaitė

Ir mes laukėm švenčių
Toronto šeštadieninės mokyklos V b skyriaus mokiniai
Kalėdos jau atėjo. Visi labai 

džiaugiasi. Vaikai eina laukan 
žaisti. O ir Kalėdų senis ateis ir 
duos vaikams daug dovanų. Vai
kai labai džiaugsis, bet nevisi ži
no, kad tai yra Jėzaus gimtadie
nis. Sandra Dūdaitė

ir žvirbliai
turiu prikalti vieną lentelę prie 
šono, kad paukšteliams būtų šil
čiau, kai ateis speigas.

Kai lesyklėlė buvo pritvirtin
ta prie tvoros, Loreta pabėrė į 
ją daug grūdelių ir trupinėlių. 
Abu vaikai, pasislėpę uz namo 
kampo, laukė atskrendant paukš
telių, bet nė vienas nepasirodė. 
Vaikai labai susirūpino. Ar 
paukščiai bijo sniego senio, ar 
jiem nepatinka iš lentelių su
kaltas namelis?

Vakare, kai visa šeima valgė 
Kūčias ir džiaugėsi žibančia Ka
lėdų eglute, už lango pasigirdo 
balsai. Kai mamytė praskleidė 
užuolaidas, vaikai savo akimis 
negalėjo įtikėti: lesyklėlėje buvo 
pilna įvairių paukštelių. Vienas 
tupėjo ant stogo, kitas ant snie
go senio skrybėlės, o trečias — 
ant morkinės nosies. Jie visi 
linksmai, prilesę grūdelių, čirš
kėjo, o sniego senis linksmas 
šypsojosi.

— Ar aš netiesą sakiau? — 
ąrrėsi Loreta. — Matai, ir jie 
šį vakarą laimingi ir mes: Snie
go senis susidraugavo su žvirb
liukais. A. Abr.

R. Kvedaraitė

., Didžioji šventė
Rašo Hamiltono šeštadieninės 

mokyklos IX skr. mokiniai
Aš rašau laišką močiutei ir tė- 

tukei Lietuvoje, žinodamas kad 
su jais negalėsiu atsisėsti prie 
Kūčių stalo. Draugams ir gimi
nėms perku dovanų. Daug žmo
nių užmiršta kodėl mes švenčia
me Kalėdas. Visi galvoja apie 
dovanas, kurias gaus, bet ne 
apie Kūdikėlio Kristaus gimimą. 
Jei šitaip žmonės galvos, gal už 
kelių metų žmonės nežinos ko
dėl švenčiam Kalėdas. Aš lau
kiu Kalėdų, kad būtų linksma 
ne tik mano namuose bet ir mo
kykloje, ir visame pasaulyje.

Algis Urbonavičius
Mes, lietuviai, tą vakarą prieš 

Kalėdas valgome Kūčių vaka
rienę. Visa šeima susėda prie 
gražaus, papuošto stalo. Sukal
bėję maldą, dalinamės plotke- 
mis, sveikindami vienas kitą. 
Kanadoje Kalėdas žmonės šven
čia truputį kitaip. Jau iš anks
to perka dovanas vieni kitiems, 
puošia namus, Kalėdų eglutes 
visokiausiais žaisliukais bei lem
putėmis, siunčia kalėdines kor
teles vieni kitiems, net ir kai
mynas kaimynui.

Vida Kamaitytė
Dažniausiai mes pamirštame 

tikrą Kalėdų reikšmę, o tik lau
kiam dovanų. Bet vistiek aš ma
nau, kad bent nors vieną sykį 
prisimename Kristaus gimimą. 
Kūčios. Visokių įvairių rūšių 
maisto ir papročių. Dėlto aš 
džiaugiuos būdama lietuvaite. 
Kiek aš prarasčiau, jei nebūčiau 
lietuvaite.

Ina Vainauskaitė
Man labiausiai patinka ta va

landa, kai visa šeima sėda prie 
stalo ir valgo Kūčių vakarienę. 
Po jos susirenkam prie eglės ir 
išdalinam dovanas. Vaikai plėšia 
popierius, kad galėtų pamatyti, 
ką gavo. Senesniems smagu žiū
rėt, kaip vaikai žaidžia, dainuoja 
ir juokiasi radę tai, ko norėjo 
Kalėdom.

Dalia Kronaitė
Man labai patinka ruošti dova

nas ir klausytis Kalėdų muzikos 
bei giesmių. Kai pasižiūri kam
baryje į išpuoštą eglutę, tai jau
ti tikrą Kalėdų džiaugsmą. Kū
čių vakarą visi pasiouošiam gra
žiais drabužiais. Vaikai negali 
ramiai sėdėti iš džiaugsmo. Ka
lėdos yra mylimiausias laikas 
ne vien dėl dovanų, bet dėl viso 
grožio. \

Irena Povilauskaitė
Aš laukiu 

lėdas būna sniego. Man

VISUS PARAPIJIEČIUS, 
PRISIKĖLIMO BAŽNYČIOS IR VIENUOLYNO 

GERADARIUS BEI RĖMĖJUS IR 
VISUS KOLONUOS LIETUVIUS

LAKEVIEW RESTORANAS
1132 Dundas St. W., prie Ossington 

PAUL ir TONY ■

ASTRA MEAT MARKET
2238 Bloor St. W. Tel. RO 3-1093 i

Sveikina visus savo klientus Kalėdų švenčių proga 

ir linki laimingų Naujų Metų i
Sav. Z. TOMCZAK ir J. CZANIECKI !



LAIMĖS
SĖKMĖS

B. NAUJALIS,
natūralaus gydymo specialistas

tautiečiams ŠVENTŲ KALĖDŲ

TORONTO PRISIKĖLIMO PARAPIJOS

KREDITO KOOPERATYVAS

SVEIKINAME
mielus lietuvius, draugus ir pažįstamus

Šv. Kalėdų ir Naujų Metų
proga ir linkime saulėto gyvenimo

Sav. Albina ir Justas Krasauskai

2899 Bloor St. W

SVEIKINU

Naujųjų Metų proga
laimingų NAUJŲ METŲ

visiems klientams, bičiuliams ir pažįstamiems

P. T. SERVICE CENTRE

Sav. A. Paškevičius ir J. Tamošiūnas

pažįstamus sveikina
Geriausi sveikinimai lietuviams bičiuliams

gimines, bičiulius, draugus bei pažįsta ESTŲ CINKOGRAFIJA
mus

483 BATHURST ST

mielus klientus
Visus klientus, draugus bei pažįstamus

Šv. Kalėdų ir Naujų Metų
proga sveikina

V. BAČENAS

lietuviams linki

RYAN & ODETE
LIETUVIŲ BALDŲ KRAUTUVES

LAWRENCE G. ODETTE
MOHAWK FURNITURE LTD

MORLEY D. HOGLE
Savo mieliems klientams linki

Katalikų Laidotuvių Namai

Moderniai įrengti. Ventiliacija.

1498 DUNDAS ST. WEST, TORONTO

“Nidos” restorano 
savininkai J. ir R. DŪDA

STEPHEN B. ROMAN
Chairman of the Board

linksmų Šv. Kalėdų ir laimingų Naujų Metų

visus bičiulius, pažįstamus ir kaimynus 

KALĖDŲ švenčių proga, linkiu sveikatos

Kalėdų ir Naujų Metų proga

lio krikštas ir didelio masto pobūvis 
įvyks gegužės 7 d. vengrų salėje 
Delbi.

JAUNIMO ANSAMBLIO RĖMĖ
JAI tik pradėti organizuoti. Darbo 
vaisiai džiuginantys: Elena ir An
tanas Mažeikos aukojo $100, O. J. 
Strodomskiai $10, S. P. Pargauskai 
$10, E. P. Vindašiai $10, V. V. Trei
giai $5, J. Gudinskas $5, J. J. Vit
kauskai $5, D. L. K. Gedimino šau
lių kuopa $100, KLB Delhi apylin
kės valdyba $100. Parapija atlygina 
mokytojui. Ansamblio narių tėvai 
aukoja po $10.

VIETOJE KALĖDINIŲ SVEIKI
NIMŲ “Palangos” ansambliui aukojo 
V. V. Treigiai $10, A. B. Stonkai $10, 
E. P. Vindašiai $5, kun. J. Gutauskas

PORT COLBORNE, ONT.

JONAS ir ONA STAŠKEVIČIAI

Atlikus procedūrinę suvažia
vimo atidarymo rutiną ir išklau
sius visos eilės pranešimų, buvo 
pasisakyta kiekvienų svarbesniu 
klausimu. Daugumoje praneši
mų vyravo ta pati nuotaika, ku
ri reiškiasi jau eilė metų — geri 
norai, dažnai neišklausyti, ne
paremti ir nepasiekę geresnių 
rezultatų. Veikla klubuose yra 
gyva, gal tik organizaciniai sun
kumai, vadovų perkrovimas dar
bu kartais trukdo'' nuotaiką. 
Daug gyvos nuotaikos suvažia
vime sukėlė iš Niujorko atvykęs 
naujasis Rytų Sporto Apygardos 
vadovas Pr. Gvildys, ši sporto 
apygarda persitvarko. Sporto 
vienetų yra Niujorke, Bostone, 
Hartforde, Waterbury, Filadel
fijoje, Baltimorėje, Worcestery- 
je, Vašingtone ir New Jersey. 
Populiarios sporto šakos— tink
linis, lauko tenisas, jaunių krep
šinis, futbolas, stalo tenisas, 
lengvoji atletika ir šachmatai. 
Yra gerų komandų bei pavienių 
sportininkų. Vykdomos varžybos 
ir ateityje galvojama pilnai Įsi
jungti į Sąjungos varžybas. Va
dovas pareiškė, esą svarbu su
kelti entuziazmą klubuose ir pa
teikė visą eilę labai gerų pasiū
lymų, iškeldamas ir socialinę 
sritį*— plačiau supažindinti lie
tuvišką jaunimą vienas su kitu.

Centro valdybos pirmininko 
pranešime, greta veiklos reika
lų, buvo pateiktas susirašinėji- 
•nias su Australijos Lietuvių 
Sporto Sąjunga. II-jo pasaulio 
lietuvių jaunimo kongreso pro
ga, kuris Įvyks 1972 m. Čikago
je ir Toronte, pasiūlyta prie 
Australijos lietuvių jaunimo de
legacijos prijungti krepšinio 
rinktinę ir atsiųsti čia parung
tyniauti bei susipažinti su JAV 
ir Kanados krepšininkais. Iš at
sakymų atrodo, kad susidarytų 
sunkumų — finansinių ir tech
niškų, todėl mums iš jų pusės 
yra siūloma pagalvoti apie ant
rąją krepšinio rinktinės išvyką 
i Australiją. Esą pirmoje išvy
koje mūsų krepšininkai Austra
lijos lietuviams paliko neišdildo
mus Įspūdžius. Šiuo klausimu 
vertėtų daugiau pasikeisti nuo
monėmis su Australijos Lietuvių 
Sporto Sąjunga ir pagalvoti apie 
tokios išvykos galimybes. Apla
mai, apie išvykas suvažiavime 
pasisakyta teigiamai, nes jos pa
gyvina visą organizacinę ir var- 
žybinę veiklą bei paskatina jau
nimą daugiau stengtis.

Garbės teismo pranešime bu
vo priminta Sąjungos nariams 
nepareigingumas paskelbus ko
respondentinius valdomųjų or
ganų rinkimus. Kaip žinoma, tie

draugus bei pažįstamus, 
linkėdamas sveikatos ir sėkmės 

sekančiais metais-

s. r. KUKTOS

Gerb. klientus, bičiulius bei pažįstamus 
Kalėdų švenčių bei Naujų Metų proga 

nuoširdžiausiai sveikiname

kooperatyvo nariams ir visiems

; Tel. 239-6601

5320 Dundas St. W. — Islington, Ont.

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

? _ Eglė, Vilija, Jonė ir Albinas

GAČIONIAI

Šv. Kalėdų ir Naujų Metų proga sveikina

Emilija ir Povilas Jarašiūnai

SVEIKINAME DRAUGUS BEI PAŽĮSTAMUS 
SU ŠV. KALĖDOMIS IR 

NAUJAISIAIS METAIS —

NAUJON APYLINKĖS VALDY- 
BON gruodžio 5 d. susirinkime iš
rinkti: pirmininku — St. Kairys, val
dybos narias — P. Augaitis, Br. 
Dirsė, Ks. Ratavičius, M. Grincevi- 
čius.

K. L. K. MOTERŲ DR-JOS DELHI 
skyrius metinę šventę surengė gruo
džio 12 d., kuri sutapo su prieškalė
diniu susikaupimu. Narės dalyvavo 
pamaldose, laikomose jų intencija, 
priėmė šv. Komuniją. Po pamaldų vi
sus vaišino šiltais pietumis. Iškilmin
game susirinkime paskaitą apie Ma
riją skaitė kun. L. Januška. Jis kal
bėjo šeštadienį prieš klausant išpa
žinčių ir sekmadienį per 11 v. pamal
das. Jam ačiū už gražias mintis, pa
galbą.

NAUJI PARAPIJOS GERADA
RIAI: O. J. Strodomskiai aukojo al- 
boms įsigyti $80, H. G. Rugieniai tar- 
niukų sutanėlėm ir Mišių taurės pa
auksavimui $75. Kor.

Sveikatos klinika, 460 Roncesvalles Avė. Toronto, Ont.
Tel. LE 3-8008.

Linksmų Kalėdų švenčių ir laimingų 1972 metų 
visiems buvusiems ir būsimiems klientams, drau

gams bei pažįstamiems linki — 
SPRINGHURST GARDENS RESTORANAS

Wasaga, Ontario M. Totoraitytė-Liegienė

European Meat & Delicatessen 
maisto krautuvė

jungai. Tai sudarė apie 85% stačius sąrašą. Suvažiavimas 
bendro balsavimo teisę turinčių- vienbalsiai priėmė ŠĮ kandidatų 
jų skaičiaus. J. A. V. Lietuvių sąrašą, ir naujoji centro valdyba 
Bendruomenės centro valdybos patvirtinta sekančios sudėties: J. 
vardu suvažiavimą sveikino vi- Baris — pirmininkas, R. Korzo- 
cepirm. jaunimo reikalams Juo- nas> z. žiupsnys, dr. E. Ringus, 
zas Gaila. A. Lauraitis, J. Bagdonas, A.

Tauginas, Underys ir Umbrasas. 
Klevelandui pasiūlius revizijos 
komisijos kandidatų sąrašą, su
važiavimas vienbalsiai priėmė. 
Jame buvo: K. Karalius, V. Jo
kūbaitis ir V. čyvas. Garbės teis
mas, pusiau slaptu balsavimu pa
siūlius 5 kandidatus, išrinktas: S. 
Krašauskas 42, J. Gustainis 33, 
kun. Aug. Simanavičius 29 bal
sais. Kandidatais liko A. Nausė
da su 28 ir K. Šapočkinas su 10 
balsų.

1972 m. Sąjungos sportinių 
žaidynių tvarkaraščio aptarimas, 
datų, vietovių numatymas ir 
techniškas vykdymas užėmė 
daugiausia laiko. Buvo Įsileista 
i smulkias detales ir pagaliau 
nutarta pagrindines žaidynes — 
krepšinio, tinklinio, stalo teniso 
ir šachmatų vykdyti Klevelande 
balandžio 22-23 d.d. šių žaidynių 
organizaciniai reikalai pavesti 
Klevelando LSK žaibui. Krepši-

D E L H I, <
ATMINTINOS VESTUVĖS. 1971 

m. spalio 23 d. susituokė Nijolė Šer- 
naitė su estu Andrės Laansoo. Apei
gas atliko kun. dr. J. Gutauskas ir ev. 
kun. Puhm, estas. Giedojo čikagietė 
sol. Dana Stankaitytė, vargonais pa
lydima muz. Boon. Vestuvinis poky
lis įvyko vokiečių salėje. Dalyvavo 
apie 400 asmenų. Vadovavo J. R. Si
manavičius, ilgametis Baltiečių Fede
racijos pirmininkas. Jaunosios ma
mytė, dabar — p. Pargauskienė, ir 
jos vyras Pr. Pargauskas, suruošę 
vestuvinį pokylį, įteikė jaunave
džiams stambią dovaną povestuvinei 
kelionei po Europą. Jaunavedžiai ta 
proga aplankė Švedijoj gyvenantį gi
minaitį Petrą Baktį — N. Šemaitės 
dėdę. Grižę iš kelionės jaunavedžiai 
įsikūrė Barrie, Ont., kur atidarė dan
tų gydymo kabinetą, nes abu yra 
dantistai: jis — odontologas chirur
gas, ji — dantų gydytoja. Dar pažy
mėtina, kad jaunosios tėvelis a. a. Jo
nas Šernas buvo geologas, miręs Ka
nadoj. Dar Lietuvoje gyvendamas, jis 
teoriniais samprotavimais įrodinėjo, 
kad Lietuvos žemėje yra naftos. Tuo 
klausimu buvo rašęs ir spaudoj. Vė
liau nafta ir buvo atrasta. Kor.

JAUNIMO ANSAMBLIS “PALAN
GA” šokėjų grupėje turi 32 narius, 
o chore 35. Repeticijos vyksta kas 
sekmadienį tuoj po 11 v. pamaldų, 
kurios pavyzdingai lankomos. Gruo
džio 5 d. ansamblis koncertavo Court- 
ląndo senelių prieglaudoj. Seneliai 
buvo sužavėti šokiais, dainomis ir 
tautiniais drabužiais. Gruodžio 12 d. 
tas pats ansamblis atliko programą 
“Norview’ apskrities senelių prie
glaudoj. Buvo pakviesti ir spaudos 
atstovai. “Simcoe Reformer” dienraš
ty tilpo platus koncerto aprašymas ir 
kelios nuotraukos. Oficialus ansamb-

SIGITAS KRAŠAUSKAS . nio varžybose palikta vyrų A ir 
B klasės, Į jaunių krepšinį, greta 
A, B. klasių, įvedama ir C klasė. 
Kitų sporto šakų varžybų datas 
ir vietas parinkti pavesta centro 
valdybai su šakų komitetais.

Informacija lietuviškoje spau
doje sporto reikalais numatyta 
suaktyvinti — išplėsti ir pratur
tinti sporto skyrius. Naujoji 
centro valdyba planuoja leisti 
informacinį biuletenį vidaus rei
kalams.

Suvažiavime pasisakyta už 
tęstinumą bendradarbiavimo su 
Lietuvių Bendruomene ir švie
timo institucijomis.

Tęsiant tradiciją, sportinėje ir 
administracinėje veikloje plates
niu mastu pasižymėjusiam Są
jungos nariui pagerbti ši kartą 
plaketė “Už nuopelnus lietuvių 
sportui” buvo įteikta Pranui 
Gvildžiui iš Niujorko.

Suvažiavimas praėjo labai 
darbingoje nuotaikoje pirminin
kaujant poniai Jokūbaitienei iš 
Klevelando ir H. Chvedukui iš 
Toronto. Sekretoriavo R. Dir
venis ir R. Korzonas iš Čikagos. 
Suvažiavimą baigiant, padėkota 
baigusiai kadenciją torontiškei 
centro valdybai už darbą. Nau
jasis centro valdybos pirm. Jo
nas Baris savo trumpame žody
je kvietė visus bendradarbiauti, 
nes tik šiuo keliu einant galima 
bus atlikti bendrus mums rūpi
mus uždavinius.

■ KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR
• NAUJŲ METŲ PROGA
! nuoširdžiai sveikina

SVEIKATOS KLINIKA sveikina ne tik buvusius, esan
čius ir būsimus pacientus, bet ir kiekvienų geros va
lios lietuvį, ypač "Tėviškės Žiburių" redakcijų ir ad
ministracijų, kurie žiburiavo per 21 metus. Tegu 

jie žiburiuoja ir toliau, kiek jie bus reikalingi Dievui 
ir Tėvynei. Sveikatos klinika linki visiems Kristaus gi
mimo ir Naujųjų Metų proga sveikatos bei ištvermės.

Viltį skleidžianti Betlėjaus žvaigždė 
tesuspindi šių Kalėdų metu ir teatneša 
Jums ir Jūsų šeimai nuoširdžiausius mūsų 
linkėjimus sulaukti __ >
palaimos pilnų bei į A
džiugių Kalėdų ir \ J
taikių bei laimingų 
naujų metų. ------



Mieliems savo klientams ir bičiuliams linksmų

8910 Collins AveMiami Beach, Florida, PRANO BARAUSKO
Draudimo ir nekilnojamo

turto pardavimo įstaiga

Toronto 4, Ontario

RONCESVALLES SPORTS STORE
295 Roncesvalles Avė Toronto 3, Ontario

iugių švenčių ir

BALIO MASKELIŪNO
SVEIKINA VISUS LIETUVIUS PLAČIAJAME

PASAULYJE, DRAUGUS, GIMINES IR

PAŽĮSTAMUS, LINKĖDAMI DAUG

DŽIAUGSMO IR LAIMĖS

JONAS V. MARGIS, Phm.B

GERIAUSI LINKĖJIMAI ŠV. KALĖDŲ
vyriškų drabužių siuvėjas

gatavų drabužių krautuvė

Šv. KALĖDŲ SULAUKUS, su dėkingumu
DUFFERIN RADIO a. TV 1000 COLLEGE ST

SVEIKINAME mieluosius klientusSavininkas P. Užbalis
Džiaugsmingų Kalėdų švenčių ir laimingų

bendradarbius ir visus tautiečius,

1972 metų linkiu visiems klientams, draugams

savo mieliems klientams, bičiuliams
AL DŪDA INSURANCE

lietuvių draudos įstaigavisiems pažįstamiems

Toronto, Ontario
BALTIC EXPORTING CO

S. ir A. KALOZOS

DŽIUGIŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ ir SĖKMĖS

Visus lietuvius
tautosšvenčių proga sveikina
didžiuosiusTHE TORONTO DOMINION BANK
lūkesčius bei SPAUSTUVĖ ESTOPRINTDundas - Ossington skyrius

Sveikinimai lietuviams Kalėdų ir Naujų Metų proga
G. K. HUTCHINSON, vedėjas

savo Toronto 2B, Ont.
tautiečiams
bičiuliams

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ nuoširdžiai

LIETUVIŲ SPAUSTUVĖ
LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ

12 QUEEN ELIZABETH BLVD

Linksmų Šv. Kalėdų ir sėkmingų 1972 metų linkime

Šv. Kalėdų ir Naujų Metų proga sveikiname

linkėdami šviesių ir viltingų 1972 metų

visus klientus, draugus bei pažįstamus ir linki

KUPINŲ NAUJŲ METŲ, gaivinančių mūsų

Stouffvilės, Uxbridge 
ir Forks Rd. jungtinės 
pieninės savininkai ir 
lietuviškų sūrių 
gamintojai

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

stiprinančių 
laisvės viltį

E. Miller Real Estate Ltd. 
ir jo atstovas JUOZAS GRYBAS, 
67 Dunlop Št, Barrie, Ontario. 
Tiesioginė telefono linija Toronte — 364-7941. 
Barrie

SOFIJA ir JONAS

TUMOSA

turtingų naujų metų 
linki visiems lietuviams

Aloyzas 
VISKONTAI

kauskienė ir E. Zatorskis. — Susi
rinkime svarstyta bažnyčios salės re
monto klausimas. Esama patalpa 
naudojasi visos apylinkėje esamos or
ganizacijos nemokamai. Salė reikalin
ga šiek tiek remonto ir pagražinimo. 
Susirinkimui pageidaujant, remontui 
suplanuoti ir lėšom telkti išrinktas 
komitetas: J. Kurienė, dr. D. Nai- 
kauskienė, inž. St. Naikauskas ir R. 
Dumčius. Susirinkimui pirmininkavo 
inž. St. Naikauskas, sekretoriavo 
Stud. J. Kuraitė.

Sveikina buvusius, būsimus klientus 

visus tautiečius Kalėdų proga ir 

linki laimingų naujų metų —

Lapkričio 20 d. žiedus sumainė be
ne vyriausias amžiumi mūsų apylin
kės narys Juozas Klimas su Aleksand
ra Procutiene iš Čikagos, keliais me
tais jaunesne už jaunavedį. Abu naš
liai — su ilgu gyvenimo patyrimu. 
Abiejų vaikai ne tik suaugę, bet ir 
turi savo šeimas. Tad buvo labai gra
žu stebėti, kai anūkėliai atvedė savo 
senelius bažnyčion ir iš abiejų pusių 
sustoję prie altoriaus asistavo jauna
vedžiams. Anūkės ir jaunoji, apsiren
gusios tautiniais drabužiais labai gra
žiai atrodė. Vedybų apeigas atliko ir 
šv. Mišias atnašavo šv. Kazimiero 
bažnyčios klebonas kun. D. Lengvi
nas. Kviestieji svečiai susirinko pas 
jaunavedžio dukrą ir žentą J. Kulie
nę ir dr. č. Kurą, čia prie šampano 
taurelių svečiai buvo vaišinami 
darbščios šeimininkės gausiai paruoš
tais valgiais ir skanumynais. Susituo
kusieji išvyko į Miami Floridoj, kur 
turi nusipirkę keturių butų namą ir 
ten tikisi nuolat apsigyventi. Mūsų 
visų geriausi linkėjimai.

KVARTETAS, šioje apylinkėje, 
pagal suaugusių skaičių, priaugančio 
jaunimo būtų kaip ir pakankamai. 
Jei dar priskaityti keletą studijuojan
čių Windsoro universitete, tai susi
darytų gražus būrelis abiejų lyčių 
jaunimo. Labiausiai užsispyrę ir gal
būt mažiausiai gabūs lietuviškajame 
gyvenime yra berniukai, su mažom 
išimtim. Mergaitės lietuviškajam žo
džiui ir dainai daug jautresnės ir ga
besnės. V. Tautkevičienės suorgani
zuotas ir vadovaujamas mergaičių 
kvartetas “Aušra” padarė gražią pa
žangą. Prie kvarteto dar prijungiama 
deklamacija, kurią pasigėrėtinai at
lieka jaunutė Laima Tautkevičiūtė. 
Kvartetą “Aušra” sudaro: mokyt. Ni
jolė Giedriūnaitė, Rūta Čerškutė, 
mokyt Dana Kozulytė ir Aldona 
Tautkevičiūtė. Programų koordinato
rė — Virginija Giedriūnaitė. Kvarte
tas savo repertuare turi virš 30 lietu
viškų dainų. V. Tautkevičienė ir mer
gaitės dirba labai daug lietuviškai 
dainai puoselėti. Linkime joms nepa
vargti.

WINDSORO LIETUVIŲ PARAPI
JA savo narių skaičiumi ar nebus 
mažiausia visoje Kanadoje, tačiau 
klebonas kun. D. Lengvinas sugeba 
taip puikiai administruoti ir tvarky
ti, kad ir didesnės parapijos galėtų 
pavydėti. Klebonas labai apsidžiau
gė, kad apyl. susirinkimas išrinko ko
mitetą, kuris rūpinsis salės pagraži
nimu ir pažadėjo visokeriopą paramą. 
Nors parapija savų atsarginių lėšų 
neturi, bet bendromis jėgomis ir su
tartinai dirbant tikimasi reikalą iš
spręsti teigiamai. Tenka pastebėti, 
kad apylinkės valdyba labai gražiai 
sugyvena su bažnyčios administraci
ja. Kor.

visiems klientams, bičiuliams bei pažįstamiems

JOE BARBER SHOP - kirpykla
Sav. J. Budrevičius

LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ

S. ir J. Jazbučiai,
MARY ANNETTE MOTEL

NAUJŲ METŲ PROGA 

visiems klientams, draugams bei pažįstamiems

971 College St, Toronto 4, Ont.

Telefonas 533-4363

1190 Queen St. W., Toronto 3, Ont 

Tel. LE 2-1296

DANRAY SHOE STORE
Scot McHale ir kitų žymių firmų 

avalynės krautuvė visai šeimai 
1229 DUNDAS STREET WEST, TORONTO

Linksmų Šv. Kalėdų ir laimingų Naujų Metų 
Į 

mieliems klientams ir pažįstamiems linki

Lukas, P. Lukošius, Eidukaitienė, E. 
Milašienė, G. Reizgys, J. Dubauskas, 
P. Enskaitis, A. Matulič, J. Petriū- 
nas, G. Palmer, V. Stabingis, J. Bart
kus, H. Rimkevičius, J. Butkevičius, 
J. Rudaitis, J. Raguckas, S. Urbona
vičius, Z. Stankus, V. Grikietis, V. 
Kairys, L. Meškauskas, A. Jankaus
kas, V. Saulis, P. Zubas, M. šniuo- 
lis, Latauskienė, R. Povilauskas, V. 
Adamonis, R. Pajarskas, J. Romikai- 
tis, P. Vaitkus, J. Šimkus, V. Svilas, 
J. Naujokas, K. Jurgelis, P. Zaba- 
rauskas, K. Kvedaras, J. Budnikie- 
nė, A. Volungė, Klevas, R. Petraus
kas, P. šulys, A. Paustis, V. Bartni- 
kas, A. Navickas, Tribinevičienė, A. 
Zugentis, V. Vaitkevičius, S. šešel- 
gis, A. Pusdešris, J. Stonkus, A. Pet- 
kūnas, A. Grajauskas, Z. Gedminas, 
P. Juškevičius, J. Stungevičius, J. 
Kamaitis, J. Buivydas, P. Kalvaitis, J. 
Paškevičius, A. Kalmantavičius, J. 
Berzinš, V. Babeckas, A. Tumaitis, J. 
Blekaitis, G. Breichmanas, J. Tolys, 
J. Telyčėnas, A. Juozapavičius, V. 
Vizgirda, S. Bikinas, D. Slavinskas, 
L. Bacevičius, J. Remezat, Girnius, 
E. Kudaba, V. Morkūnas, A. Virbic
kas, A. Vinerskis, A. Muliolis, P. Ka- 
reckas, F. Urbaitis, B. Daugilis, V. 
Geležinis, Kalvaitis, V. Vitas, V. Va
siliauskas; $1: R. Giedraitis, B. Juo
delė, H. Pliškevičius, M. Trumpic- 
kas, J. Adomaitis, E. Tirilis, P. Viz
baras, V. Triponas, A. Elvikis, K. Žil
vitis, O. Laugalienė, P. čečkauskas, 
Z. čečkauskas, E. Galinis, B. Aponiū- 
nas, Paskųs.

Bražinskų reikalui aukojo $20: P. 
Žulys; $10: St. Žvirblis; $5: S. Žioba, 

*A. Petkevičius, A. Vizgirda, F. Guja, 
P. Kažemėkas, A. Maksimavičius, P. 
Vaitiekūnas, S. Rukšėnas, G. Paukš
tis, R., P. Buividis, J. Kšivickas; $2: 
St. R., J. Mikalauskas, J. M., S. Sen
kus, S. Kačinskas, K. Jurgelis, P. Lu
ka vičius; $1: A. Lukas.

T. Fondo Hamiltono sk. valdyba 
nuoširdžiai dėkoja visiem aukotojam 
ir rinkėjam už tokią gražią paramą 
mūsų laisvės kovai, tikėdama, kad ir 
ateinančiais metais mūsų balsas ne
paliks tyruose šaukiantis ir visi mie
li hamiltoniečiai vėl parems mūsų 
bendras pastangas Lietuvos nepri
klausomybei atstatyti. Valdyba, už
baigdama 1971 m. veiklą, linki vi
siems hamiltoniečiams linksmų šv. 
Kalėdų ir viltingų 1972 m.

TF atstovybės Kanadoje 
Hamiltono sk. valdyba

726-1881, namų — 728-8868

ra&io klubas; $15: K. Mileris, Ma- Ankudavičius. P. Eismantas, J. Sa- 
žulaitis, Rakauskas; $10: P. Leilio- dauskas, V. Liškauskas, P. Lukavi- 
nas, P. Sakalas, F. Rimkus, A. Pilipa- čius, P. Labuckas, V. Miškinis, K. 
vičius, A. Dirsė, J. Mikšys, K. Gu- Sinkevičiuj, P. Budvidis, A Silgalis, 
dinskas, mons. J. Tadarauskas, J. * T. Mureika, R. Zubrickas, I. Tamu- 
Stonkus, J. Miltenis, E. Lengnikas, A. liūtaas, A Laugalys, S. Aleksa, A 
Obcarskis, dr. O. Valaitienė, B. Gra- Repčys, A. Kaušpėdą, V. Antanaitis, 
jaiĮskas, J. Svilas, A. Stasevičius, A. A Kiesiūnas, S. žioba, A. Gurgž- 
Kybartas, B. Venclovas, A Prunskus, dys, P. Bobinas, Sčiukienė, G. Ba- 
A Liaukus, J. Valevičius; $6: P. La- haitis, R. Rukšėnas, S. Senkus, V. 
tauškas, A. Keršys, A. Vainauskas; 
$5: P. Masys, J. Adomauskas, J. Sta
naitis, J. Norkus, A. Pilypaitis, K. 
Butkevičius, A Keliačius, J. Didžba- 
lis, L. Borusas, P. Žulys, L. Palčiaus- 
kas, A. Matuliūnas, V. Kybartas, E. 
Sudikas, A Mingėla, L. Gutauskas, L. 
Skripkutė, S. Kačinskas, S. Pilipavi
čius, J. Bajoraitis, L. Pliura, V. Mi- 
kuckas, Deksnys, V. Kažemėkas, V. 
Narkevičius, A. Tėvelis, J. Petraitis, 
Z. Laugalis, B. Steponavičius, V. 
Cėsna, V. Sakas, P. Kažemėkas, A. 
Engelmanienė, A. Kamaitis, V. Pil
kauskas, V. Perkauskas, L. Vinda- 
šius, V. Kėžinaitis, J. Pleinys, J. As- 
menavičius, G. Melnikas, A. Šukai- 
tis, P. Kanopa, S. šešelgis, J. Budni
kas, J. Mačiukas, A. Kerutytė, J. 
Gedris, V. Leparskas, J. Gimžaus
kas, S. Burdinavičius, A. Petkevičius, 
V. Motiejūnas, Agurkis, G. Marti
šius, Z. Žilinskas, M. Juodis, S. Da
lius, M. Jonikas, J. Steiblys, P. Lu
košius, V. Sasnauskas, E. Simas, M. 
Pike, P. Brasas, I. Varnas, A. Cibas, 
V. Kazlauskas, Boguslauskas, A. Jan
kūnas, J. Bulionis, J. Astas, A. Žilins
kas, B. šopys,'B. Vidugiris, A. Gar- 
kūnas. J. Kšivickas, P.. Breichma
nas, A Paukštis, M. Lazdutis, V. Ja
nuška, J. Tarvydas, V. Virbickas, K. 
Norkus, Z. Gasiūnas, P. Gudinskas,

• ... . A. Krakaitis, L. Smitas, V. Vencke-
Savo mieluosius klientus ir draugus vičius, V. Ramanauskas, A. Alsber-

Šv. Kalėdų ir Naujųjų 1972 Metų proga - gas: Sf; k Butkus, v. Jokūbauskas,

sveikinu linkėdamas sėkmės m ka, P. Vaitonis, E. Apanavičius, J.
Rožanskas; $3: J. Žurlys,' A. Maksi
mavičius, V. Kežys, J. Stonius, V. Le- 
vinskas, O. čeliauskas, D. Stukas, S. 
Senkus, J. Lekutis, V. Beniušis, J. 
Trečiokas, P. Grybas, J. Kazickas, K. 
Šimaitis, St. Bakšys, V. Subatnikai- 
tė, J. Paukštys, A. Giriūnas, P. Le- 
sevičius, K. Meškauskas, J. Krištolai
tis, P. Armonas, B. Pakalniškis, J. 
Štaras, J. Pyragius, A. Trumpickas,
K. Bungarda, J. Stonkus, B. Orvydas, 
J. Vitas; $2: A Žulys, P. Vaitiekūnas, 
J. Kareckas, R. Bagdonas, J. Bubnys, 
A. Aušrotas, K. Mikšys, O. Mikšytė, 
J. švabaitis, G. Choromanskis, J. Mi
kalauskas, P. Gužas, V. Rusinavičius,
L. Kubilius, S. Vyšniauskas, A. Go
delis, J. Sakalauskas, A. Sarpalius, 
O. Stasiulis, P. Mikalauskas, J. Ka
raliūnas, K. Karaška, V. Jakimavi
čius, Jakimavičiųtė, J. Juozaitis, J. 
Murauskas, V. Sližys, J. Leščius, A. 
Rževuckas, A. Bugailiškis, F. Krivins- 
kas. J. Mikutaitis, K. Žukauskas, J. 
Žukauskas, J. Mačiulaitis, V. Blauz-

S30: 4r. A. Gailius; S25: D. L. K. dys. J. Petkūnas. A Pauliukas, V.
Atkirto kp„ Talka", Ramovės sk.. Bilovlėius, P. Daugėla, JwriBus. D. iškloji

dyba sutiktų pasilikti vadovauti se
kančiai kadencijai. Valdyba mielai 
sutiko. Visuotinis susirinkimas vien
balsiai patvirtino. Tad nuo 1971 m. 
lapkričio 21 d. apyl. valdybą .sudaro 
pirm. V. Čerškus, sekr. E. Pakaus- 
kienė ir ižd. R. Dumčius, o revizijos 
komisiją — J. Kurienė, dr. D. Nai-

Daug džiaugsmo Šv. Kalėdų sulaukus ir laimin

gų ateinančių metų mieliems klientams, bend

radarbiams ir visiems Toronto lietuviams linki

f 480 Roncesvalles Avė. Toronto 3, Ont.

apdraudos agentūra
2483 Lake Shore Blvd. West

LINKSIMI: SVKALEDU!

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

Linksmų Šv. Kalėdų ir laimingų Naujų Metų 
linki lietuviams ,



VISIEM LIETUVIAM-

Kalėdų ir Naujų Metų
PROGA NUOŠIRDŪS SVEIKINIMAI
IR GERIAUSI LINKĖJIMAI

Aldona ir Tony O'Donohue
Toronto miesto valdybos narys

DŽIUGIŲ ŠV. KALĖDŲ

LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ

Tėviškės Žiburių" personalui

visiems skaitytojams linki

LECH MOKRZYCKI

New Canadian

2003 Yonge St.

Publications

tel. 485 -1117

LINKSMŲ KALĖDŲ

i KRONAS!
Real Estate Ltd. Realtor 

7 offices to serve you better

366 MAIN STREET E. * HAMILTON, ONTARIO
TEL. 528-8492

LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ
LINKI VISIEMS LIETUVIAMS

662 Fennell Avenue E. 
Tel. 383-2133.
Hamilton, Ontario.

442 Brant Street. 
Tel. 637-3883. 
Burlington, Ontario.
1457 Main St. West. 
Tel. 525-1498. 
Hamilton, Ontario.

Grey 8 Plaza. 
Tel. 664-4477. 

Stoney Creek, Ont.

202 Kerr Street. 
Tel. 845-7551. 

Oakville, Ontario.

Parry Sound, 
Ontario.

Youth Craft Garment Co. Ltd
366 Adelaide Street W., Toronto 2B, Ontario 

Tel. 364-5257-8

Moteriškų paltų ir kostiumėlių 
siuvykla 

LIETUVIAI SAVININKAI

Marija ir Stanley Lorr

savo klientus ir visus lietuvius 
sveikina Šv. KALĖDŲ proga ir 

linki laimingu 
NAUJŲ 1972 MĖTŲ.

Winnipeg, Man.
LIETUVOS KARIUOMENES SU

KAKTIS. Lapkričio 27 d. lietuvių pa
rapijos salėje įvyko Lietuvos kariuo
menės 53-jų metų sukakties paminė
jimas. Apylinkės valdyba šiais metais 
minėjimo programą surengė trumpą, 
bet skoningą. Nebuvo daug kalbų, o 
kurios buvo, tai labai trumpos. I mi
nėjimą žmonių susirinko arti 100. 
Gal ne be reikalo Kanados kariuome
nės majoras R. V. Paukštaitis pa
klausė: “Argi Winnipege tik tiek lie
tuvių teturite?” Gal trūko didesnės 
reklamos, gal į laikraščius vėlokai 
pranešimai pasiųsti, gal reikėjo at
skirus pakvietimus siųsti, gal vien tik 
bažnyčioje pranešimo nepakanka? 
Kas pagaliau visus trūkumus gali ži
noti? Bet kas norėjo, atėjo. Prie 
įėjimo aukas rinko V. Stankevičius ir 
K. Strikaitis. Minėjimą pradėjo pirm. 
V. Januška. Po trumpos įžanginės 
kalbos susirinkusius pakvietė minu
tei atsistoti ir pagerbti už Lietuvos 
laisvę žuvusius karius bei partiza
nus. Vyrų choras padainavo dvi dai
nas: “Žygis į Vilnių” ir “Eina gar
sas”, o jaunimas pašoko du tauti
nius šokius. Buvęs Lietuvos kariuo
menės savanoris-kūrėjas Povilas Liau- 
kevičius trumpoje kalboje nušvietė 
anų laikų sunkias kovas atkuriant 
nepriklausomą Lietuvą. Ypač taikliai 
į savo kalbą įjungė okupantų teisme 
pasakytus Simo Kudirkos žodžius: 
“Aš nelaikau savęs kaltu, nes aš ne
išdaviau savo tėvynės Lietuvos. O 
Rusijos, šiandien vadinamos Sovietų 
Sąjunga, aš nelaikau savo tėvyne... 
Prašau nepersekioti mano motinos, 
žmonos ir vaikų”. Baigdamas Kudir
ka pasakęs: “Aš prašau duoti mano 
tėvynei. Lietuvai nepriklausomybę”, 
šie žodžiai ypatingai sujaudino pub- 
liką.Vyrų choras padainavo “Teka 
saulė’ ’ir “Pajūriais”, o jaunimas pa
šoko dar du tautinius šokius. Chorui 
ir šokiams vadovavo D. Januškaitė. 
Pirm. V. Januška pakvietė tarti žodį 
Lietuvių Klubo Manitoboje pirm. 
Viktorą Novogrockį, kuris savo 
trumpoje kalboje kvietė, kad būtų 
daugiau meilės lietuvio lietuviui. Tuo 
būdu esą bus daugiau laimėta. Pasi
džiaugė tautinių šokių šokėjais. Tam 
pačiam klubui atstovavo ir jo vice- 
pirm. VI. Steponavičius. Po pirm. V. 
Januškos baigiamojo žodžio prasidėjo 
plokštelių muzika, šokiai, vaišės ir 
nuoširdūs pašnekesiai.

JAU TREČIA SAVAITĖ General 
ligoninėje serga Juozas Mikalauskas, 
kurį ištiko staigus paralyžius. Jis yra 
virš 70 metų. Winnipege turėjo nuo
savą duonos kepyklą; kurioje kepda
vo skanią lietuvišką duoną. Winnipe- 
giečiai jam linki pasveikti. Sunkiai 
serga V. šmaižienė. Po operacijos 
grįžo į namus. Ji kurį laiką gyvai 
reiškėsi lietuviškoje veikloje ir daly
vavo spaudos darbe.

MEČYS ŠARAUSKAS lapkričio 20 
d. atšventė savo 60 metų amžiaus 
sukaktį. Lietuvių parapijos salėje bu
vo surengtas šaunus balius. Įteikta 
gražių dovanų. K. Strikaitis

SUTUOKTUVES. 1971 m. spalio 29 
d. United Chalmers bažnyčioje susi- 
tuogė Viktoras-Vidutis Januška su 
Glenys Irena Morgan. Apeigas atli
ko abiejų pusių klebonai — kun. C. 
Brandaw ir kun. J. Bertašius.

ŠIRDIES SMŪGIO ištiktas prie sa
vo namo kieme 1971 m, lapkričio 2 d. 
mirė Fredas Tutlys. Lapkričio 8 d. 
palaidotas Visų šventųjų kapinėse.

PARAPIJOS B A Z A R A S įvyko 
1971 m. lapkričio 11, 12 ir 13 d.d. 
Davė $1,367 pelno. Tai sunkaus pasi
aukojusių žmonių darbo vaisius. Per 
visus tris vakarus buvo pilna salė 
žmonių. Kaip bičių avilyje gyveni
mas virte virė — tikras “kermošius”. 
Bazaras tapo visuotine lietuvių ir jų 
draugų švente. Sekmadienį po Su
mos salėje įvyko knygučių traukimas 
ir “likučių” pietūs, kuriuose dalyva
vo apie 100 žmonių.

e visus savo rėmėjus, bičiulius, lietuvių jaunimo meninius vienetus bei organizacijas KALĖDŲ ŠVENČIŲ^
1 TT7 O proga ir linkime nokiu 1972 metų. $

IIA Toronto lietuvių tautinių šokių grupė "GINTARAS" ir tėvų komitetas §

DIRBA KANADA
KAI1DIRBAME 
VISI KARTU

Federacinė valdžia investuoja 498 milijonus do
lerių į eilę įvairių projektų, kad būtų daugiau darbų 
kanadiečiams. Šio pranešimo tikslas yra painformuoti 
Jus apie tuos projektus.

DIRBANT DRAUGE SU PROVINCIJOM

DIRBANT SU KITAIS ASMENIMIS

Mes raginame Jus veikti savo iniciatyva arba per 
vietinę valdžią, vietines organizacijas ir šalpos drau
gijas, pateikti idėjų mūsų vietinės iniciatyvos progra
mai. Pavyzdžiui, tuo atveju, kai norite Įsteigti dieni
nės vaikų priežiūros 
patarnavimus, kurie 
vieta gyventi.

Taip pat įvesta

namus savo mieste arba kitus 
padarytų Jūsų vietovę geresne

Savivaldybių vietinės iniciatyvos programos bus 
artimai susietos su provincijomis, taip pat su federa- 
cine-provincine darbdavystės paskolų programa. Mes 
pagreitinsim nekilnojamo turto paskolų išdavimą, kad 
padėtume namų statybai, studentų apgyvendinimui ir 
atmatų perdirbimui per Kanados paskolų ir apgyven
dinimo korporaciją (Canadian Mortgage and Housing 
Corporation).

Mes taip pat duosim paskolas daugiatiksliams 
parodų ir prekybos pastatams.

DIRBANT DRAUGE SU FEDERACINIAIS
profesinio apmokymo programa 

darbovietėse. Ji vykdoma per prekybos ir pramonės 
įstaigas ir tuo būdu praplečia darbo galimybes bedar
biams.

Jeigu turite bendrą patyrimą, mes galime Jums 
duoti platesnį apmokymą per Kanados darbininkų ap
mokymo programą (Canada Manpower Training Pro
gram).

DIRBANT DRAUGE SU VERSLO IR PRAMONĖS

ĮMONĖMIS

Darbdaviai yra atleidžiami nuo mokesčių arba 
gauna tiesioginę paramą, kad paskatintų juos priimti 
naujus darbininkus ir apmokyti juos darbovietėje 
(Training-on-the-Job Program).

DIRBANT DRAUGE SU SAVIVALDYBĖM

Augščiau minėta vietinės iniciatyvos programa 
padės Jums paremti bendruomenės projektus, kurie 
pagausins darbus Jūsų vietovės bedarbiams.

' ■ c

Amber Draperies a. Interiors
S

PROJEKTAIS

Savo srityje mes stengsimės Jums duoti daugiau 
darbo galimybių prie federacinės valdžios įstaigų palai
kymo bei pagerinimo.

KUR VISKAS DIRBA KARTU

Darbas prasideda Kanados darbo jėgos centre 
(Canada Manpower Centre). Dėl patarimų ir paramos 
betkuriai programai, kuri Jūsų manymu yra naudinga 
Jums ar Jūsų bendruomenei, KREIPKITĖS j VIETINį 
KANADOS DARBO JĖGOS CENTRĄ. Kai kanadiečiai 
veikia bendrai, dirba visa Kanada.

KANADA
ri-rtą. Manpower

and Immigration

Otto Lang. Minister

PARIS textiles

DIRBA
Main-d’oeuvre 
et Immigration

Otto Lanq. M,n’Stre

a

OAKVILLE, ONT.
APYLINKĖS VALDYBOS POSĖ- 

DYJE p.p. Vėgėlių namuose lapkri
čio 14 d., tarpe kitų reikalų, buvo 
pažymėta, kad pagal nuostatus da
bartinė valdyba nuo N. Metų atsi
statydina. 1972 m. sausio 9, sekma
dienį, 3 v. p.p., žiūraičių namuose, 
110 Selgrove Cr., ji kviečia visus šio 
miesto ir apylinkės tautiečius į vi
suotinį susirinkimą. Nesusirinkus pa
kankamam skaičiui tautiečių, toje pa
čioje vietoje už valandos, ty. 4 v. 
p.p., kviečiamas antras susirinkimas. 
Tada visų susirinkusiųjų nutarimai 
ir naujos valdybos rinkimai bus tei
sėti. Prašome visus tautiečius iki to 
laiko sumokėti solidarumo įnašus. 
Bus renkama $3 nuo šeimos.

VASARIO 16 MINĖJIMUI jau gau
ta Trafalgar Memorial salė. Minėji
mas įvyks 1972 m. vasario 19 d. Pra
šome visus tautiečius jame dalyvauti.

SVEIKINAME naujai atvykusius 
p.p. Radzevičius gyventi į mūsų gra
žų miestą. Tikimės, kad jie irgi įsi
jungs į vietos lietuvių gyvenimą. 
Daug sėkmės! Valdyba

SVEIKINA VISUS DRAUGUS

BIČIULIUS IR KLIENTUS SU

ŠV. KALĖDOM bei NAUJAIS METAIS

IR LINKI DAUG LAIMĖS —

A. JANKAITIENĖ M. VAITKIENĖ

2235 BLOOR ST. W. TEL. 762-3838

Sveikiname visus gimines, bičiulius bei pažįstamus

| sveikina visus lietuvius švenčių proga ir praneša, kad turi 

§ specialiai šventėms "crimplene" medžiagas ir taip pat 
S
~  didelį pasirinkimą kitų medžiagų. ---------------

S 
S 

■s s

• Parduodam ir taisom televizijos ir radijo aparatus • Statom 
ir taisom antenas • Didelis pasirinkimas lietuviškų plokštelių 
672 Lansdowne Ave.
Tel. 531-6165

Dirbtuvė

295 Roncesvalles Avė. Tel. 536-1373

Atidaryta: kasdien 9-6 v., ketv. ir penkt. 9-9 v.

s u
3

ŠV. KALĖDOMIS

NAUJAISIAIS METAIS -

Izabelė ir Aleksas Butvydai

LINKSMŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ bei
Lido Tavern. 3885 Sandwich St. W., Windsor, Ont.

LAIMINGŲ NAUJŲJŲ METŲ

Didžiousios ir gražiausios europietiikos mėsos ir skanėstų krautuvės.
Geros kokybės gaminiai. Didelis pasirinkimas. Konkurencinės kainos.

SPECIALŪS 
GAMINIAI 
KAS SAVAITĘ

1727 BLOOR ST. WEST (prieš Keele požeminio stotį)
YORKDALE SHOPPING CENTRE • FAIRVIEW MALL

Sheppard Ave. (Don Volley Parkway)
ZIGGY'S AT SHERWAY GARDENS (Queen Elizabeth ir 27 greitkelis)

Tel. 489-5425 
Namu: 920-2501 VM darbai ariiakami GERIAUSIAI

tip-topMEATS i
~ ū DEUCATbSSud $ -

visiems lietuviams pažįstamiems, 

klientams bei draugams —

Erne’s Meat a. Grocery
SAVININKAI PALVENIAI

Vancouver, B.C.
“THE VANCOUVER SUN” 1971 

m. lapkričio 26 d. atspausdino ilgoką 
žinią apie Simo Kudirkos bylą, jo nu
baudimą 10 metų kone, stovyklos, jo 
atsisakymą lankyti privalomus mark
sizmo kursus ir administracijos už
draudimą pirkti reikmenų bei papil
domo maisto kone, stovyklos krautu 
vėje Tas dienraštis lapkričio 27 d. 
paskelbė žinią apie Lietuvoje suim
tuosius kunigus — J. Zdebskį ir P. 
Bubnį. (Laikraščio iškarpos gautos 
"Tž” redakcijoj skaitytojo J. V. dė-

VERSLO BEI PRAMONES PASTATŲ ELEKTROS 
(RENGIMAI, PRIEZI0RA IR KITI DARBAI 

ELEKTROS RANGOVAS

ASTRO
rX^°» Onto* • Telefonas 766-1118
Toronto 9, Ontario • ======================5==—

Pigios kelionės po visą pasaulį. Informacijų teirautis: 
--------------- Mrs. Vera Vasara, tel. 766-1118 --------------- 
BUENOS AIRES: nuo lapkričio 27 iki gruodžio 17 - $330.00

Sutvarkome dokumentus giminių imigracijai arba ilgom vizitui




