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Tiesa,
A. Rubikas

Kartą vienam lietuviškam 
straipsny buvo rašyta, kad 
krikščionybės esmė esanti ne 
meilė, o tiesa. Tačiau šis jau 
pirmu žvilgsniu įtartinas teigi
nys vargu ar galėtų Įtikinti lie
tuvį, kuris net iš savo istorijos 
žino, ką reiškia tiesa be meilės, 
štai XIII-XV šimtmečiais kry
žiuočių ordinas naikino lietuvių 
gimines (prūsus visai išnaikin
damas) ne kieno kito, o tiesos 
vardu: lietuviai buvo pagonys 
ir juos reikėjo krikštyti, — jei
gu jau ne gerumu, tai ugnimi ir 
kalaviju!

O KIEK viduriniais amžiais 
yra sudeginta nelaimingų 

vadinamųjų raganų irgi tiesos 
vardu! Net ir Bažnyčios pa
skelbtoms šventosioms, kaip 
vienuolinio gyvnimo reforma
torei Teresei Avilietei, vos pa
sisekė išvengti panašaus likimo. 
O Joana Arkietė, savo tautos 
laisvės gynėja, gyvenimą pabai
gė liepsnose, — irgi tiesos var
du.

■ Tačiau klaidinga būtų many
ti, kad anie laikai yra galutinai 
praėję. Ir šiandien yra gana 
žmonių, gaudomų, kankinamų 
ir naikinamų “tiesos” vardu; ži
noma, ne tokiomis primityvio- 

»■’'ir priemonėm’?, kaip - anks
čiau. šių dienų “raganų” gau
dytojai jau nebekelia viešų by
lų ir nebekviečia žmonių aikš- 
tėsna deginamųjų mirties pasi
žiūrėti. “Humanizmo” vardu 
jie tai padaro už akių, nepaste
bimai. Pavyzdžių šių dienų pa
saulyje netrūksta.

Bet tai ne Kristaus, ne jo 
dvasios pasaulis. Kristus irgi 
skelbė tiesą, tačiau jo tiesa bu
vo ne beasmenė, nuo žmogaus 
atitraukta sąvoka (kaip kad fi
losofai ją aptartų: mintis, ati
tinkanti tikrovę — adaequatio 
mentis ad rem), kartais pavir
stanti žmonių aukų reikalaujan
čiu stabu. Tiesa — Jis Pats: žmo
gumi tapęs Dievos Sūnus! Kaip 
tiesa jis ir prisistatė, sakyda
mas: “Aš esu tiesa” (Jn. 14, 6). 
Bet kas tai per tiesa?

Šv. Raštas skelbia: “Dievas 
taip pamilo pasaulį, jog atidavė 
savo vienatinį Sūnų, kad kiek
vienas, kuris tiki, nepražūtų, 
bet turėtų amžinąjį gyvenimą”. 
Ir čia pat šv. Raštas priduria: 
“Dievas gi nesiuntė savo Sū
naus į pasaulį, kad jis pasaulį 
pasmerktų, bet kad pasaulis 
per jį būtų išgelbėtas” (Jn. 
3,16-17). Toliau šv. Raštas aiš
kina, kad Dievo Sūnus Jėzus 
Kristus, “turėdamas Dievo pri
gimtį, godžiai nesilaikė savo ly
gybės su Dievu, bet apiplėšė 
pats save, priimdamas tarno iš
vaizdą ir tapdamas panašus į 
žmones. Jis ir išore tapo kaip 
visi žmonės: jis nusižemino, 
tapdamas klusnus iki mirties, 
iki kryžiaus mirties” (Fil. 2,6- 
8).

Nuostabų dalyką tad 
prieš mūsų akis atsklei

džia Kalėdos. Šv. Kirilas sako, 
kad Dievo Sūnus tapo žmogumi 
ne naudos sau jieškodamas. Jis 
tik prisiėmė labai ankštus tra
pios žmogiškosios prigimties rė
mus. O Liudvikas Granadietis 
pastebi, jog tapti žmogumi bu
vo pats didžiausias jo nusižemi
nimas, dar didesnis už mirtį 
ant kryžiaus. Taigi jis nusiže
mino dar prieš tapdamas žmo
gumi. O tapęs juo, jis vėl da
rėsi visų tarnu, visų paskuti- 
niausiu, atėjęs, jo paties žo
džiais, “ne kad jam tarnautų, 
bet pats tarnauti ir savo gyvy
bės atiduoti kaip išpirkimo už 
daugelį” (Mt. 20,28).

Štai, kai vieno žydams ne
draugiško Samarijos kaimo gy
ventojai Kristaus su jo palydo
vais nepriėmė nakvynės, jis ne-

tapusi Meile
leido savo susijaudinusiems 
mokiniams liepti “ugniai kris
ti iš dangaus ir juos sunaikinti” 
(Lk. 9,54). Jis nei pats nieko 
nedegino, nei kitiems neleido 
deginti. Jis savo karalystės ne
platino ugnimi ir kalaviju. Di
deliam farizėjų pasipiktinimui 
jis priimdavo (ju nuomone “de- 
gintinus”) nusidėjėlius ir su 
jais valgydavo (Lk. 15,2). O sa
vo priešininkams, tokį elgesį 
kritikuojantiems, jis prikišdavo 
pirmu kėdžių vaikymąsi ir mal
dos diržų pasiplatinimą bei ap
siaustu spurgų pasididinimą, 
viską darant, “kad būtų žmonių 
matomi” (Mt. 23,5) kaip tobu
lieji.

Bet tai buvo egoistai.
Godžiu pirmos kėdės ir puoš

menų laikymusi Dievas pasau
lio nebūtų gelbėjęs, nes tie, ku
riuos reikėjo gelbėti, buvo atsi
dūrę paskutinėse vietose ir 
puošmenas praradę. Dievo aky
se tai buvo nusidėjusių žmonių 
pasaulis. Tačiau jį Dievas gel
bėjo nusilenkimu iki žmonių 
bei jiems iš meilės plaukiančiu 
tarnavimu. Jeigu Dievo Sūnus 
būtų godžiai laikęsis savo pir
mos kėdės ir savo privilegijų 
bei diviškųjų puošmenų, kokias 
turėjo prieš tapdamas žmogu
mi, tai jis būtų ir pasilikęs savo 
dangaus garbėje. O Dievas,nuo
dėmė: ^ūžaljtą, ne!:ttisy>; Ą, ne-. 
apykantos, nevilties kankinamą 
žmonių pasaulį būtų galėjęs pa
likti savo likimui, vieną, — tie
sos vardan.

KALĖDOS tačiau rodo, kad 
tai būtų ne Dievo elgesys 

ir ne jo tiesa. Tai būtų elgesys 
tų, kurie godžiai laikysis savo 
privilegijų, savo kėdžių, kitų 
žmonių nepaisydami, juos pa
likdami savo likimui ir gal net 
paaiškindami, kad tokia esanti 
Dievo valia. Kalėdos rodo, kaip 
nekrikščioniška būtų tokia lai
kysena. Dievuje tokios valios 
nėra.

Kalėdos rodo, kad Dievo Sū
naus sekėju galima būti ne go
džiai laikantis to, ką turi, o da
linantis tuo, ką turi, su kitais, 
kurie mažiau turi arba visai 
nieko neturi. Kalėdos rodo, kad 
krikščionis yra krikščioniu ne 
kitus smerkdamas, o juos gel
bėdamas ir, jeigu reikia, kitų 
naudai net kentėdamas.

Aišku, kad tokia laikysena, 
anot apaštalo Pauliaus, “žy
dams yra papiktinimas, pago

Seses ir broliai lietuviai
Visoje žmonijos istorijoje, ypač per Kristų, Dievas 

parodė kuo reiškiasi meilė, būtent, ne savęs jieškant, 
kito nepaisant ar gal net skriaudžiant artima, o darant 
gera kitiems. Kur nėra Dievo meilės, ten nelieka pa
grindo žmogaus meilei. Ten lieka galingesnių savivalė, 
sunaikinama laisvė, teisingumas.

Visuose kraštuose ir visokiose sistemose yra visuo
menės apgaulės, apiplėšimo. Ir tai daro tie, kurių ofi
ciali pareiga rūpintis piliečiu gerove, kurie yra turtin
gesni už skriaudžiamus piliečius. Koktu skaityti, girdėti 
žinias apie mažamečių ir jaunuolių tvirkinimą, legalizuo
tą ir nelegalizuotą žmonių žudymą, plėšikavimus, va
gystes, apgaules. Iš žmonių pasisakymų atrodo, kad dar 
nevisi supranta, jog dorybės įgyvendinamos ir nedory
bės išnaikinamos ne vien civiliniais įstatymais, policijos 
jėga. Asmuo ir visuomenė. į gera keičiasi tiek, kiek indi
vido, šeimos, visuomenės gyvenime paisoma dieviškos 
tiesos, kuri visiems yra šviesos, ramybės, laimės pagrin
das.

Mūsų dienomis dažnai girdimas dvasinio atsinauji
nimo žodis. Jau visiems aišku, kad mūsų laiko visuome
nei reikia naujos dvasios, naujos krypties. Dvasinis atsi
naujinimas yra įmanomas tik pasisavinus protu ir širdi
mi Kristaus žodžius ir dvasią.

Linkiu kiekvienam lietuviui kuo gražiausios sėkmės, 
dvasinės ramybės, šviesos, asmeninės įtakos, atnaujinant 
krikščionišką dvasią mūsų gyvenamoje visuomenėje ir 

■ visoje žmonijoje.
Visiems malonių Kristaus gimimo švenčių, laimingų 

1978 metų!
VYSK. VINCENTAS BRIZGYS

nims kvailystė” (1 Kor. 1,24). 
Tai sakydamas, jis turėjo gal
voj Senojo Testamento tikin
čiuosius žydus. Tačiau žmo
nėms pereiti iš Senojo Testa
mento į Naująjį niekad nebuvo 
lengva. Ir šiandien gal kaikam 
būtų papiktinimas sėsti prie 
vieno stalo su kitų atstumtai
siais, kalbėti bendrą maldą su 
kitaip manančiais ir dovanoti 
tiem, kurie to nesą verti.

O visdėlto Kalėdos rodo, kad 
nusižeminti, nusileisti, atleisti 
ir dovanoti, save patį kitiems 
atiduoti ir kitų labui net pasi
aukoti yra pats dieviškiausias 
veiksmas, pati dieviškiausia lai
kysena, pati dieviškiausia elge
sio taisyklė ir tuo pačiu pati 
dieviškiausia tiesa, apsireiškusi 
Jėzuje Kristuje. Kalėdos rodo, 
kad Dievas kitų neatstumia, o 
juos gelbsti; kad jis kitų at
stumti ar paniekinti neleidžia 
nė tiems, kurie Kalėdas šven
čia savo širdyje. Dievo pasau
lyje kitus atstumti yra uždraus
ta. Dievo pasaulyje yra liepta 
kitus mylėti.

TAI nereiškia, kad Dievo pa
saulyje ir negalėtų būti at
stumtųjų. Bet tai bus žmonės 

patys save pasmerkę, atmes
dami Dievo ištiestą ranką, atsi
sakydami kitų patarnavimo ir 
'meilės. Kas to nesupras, tas ki
tus teis, juos nurašydamas, juos ’ 
pastumdamas ir nustumdamas, 
jiems savo jėgą demonstruoda
mas, jiems baimę įvaryti steng
damasis ir vadinamos tiesos 
vardu jų sveikatą, jų egzisten
ciją, jU gyvybę naikindamas. 
Kristus gi, amžinoji Tiesa, atė
jo ne kitų naikinti, o, kaip visų 
brolis, visų gelbėti. Jis, Dievo 
Sūnus, tapęs žmogumi, ne kitus 
savo labui, o save kitų labui 
paaukojo, tuo parodydamas, 
kad nuo kitu nusisukti reikštų 
ir tiesai nusikalsti. Jis parodė, 
kad elgtis pagal tiesą kaip tik 
reiškia augti meile. Tai pabrė
žia apaštalas Paulius, raginda
mas krikščionis: “Elgdamiesi 
pagal tiesą, mes aukime meile 
visais atžvilgiais” Kristuje 
(Efez. 4,15), kartu pažymėda
mas, kad “Pats Dievas jus iš
mokė mylėti vienas kitą” (1 
Tęs. 4,9). štai Dievo Sūnus nu
žengė iš dangaus “dėl mūsų, 
žmonių, dėl mūsų išganymo” 
(Tikėjimo išpažinimas). Dievas 
— Tiesa savo Sūnaus atidavimu 
mums apsireiškė kaip Meilė.

DAIL. V. PAZUKAITĖ
Lietuvos Madona su gimusiu Kūdikėliu Jėzumi, skleidžiančiu laisvę, viltį ir taiką

Nijolės Sadūnaitės laiškas
Šis narsiosios lietuvaitės laiškas 

buvo parašytas 1977 m. pradžioje 
Sibire, kur ji turėjo atlikti trejų 
metų bausmę už “LKB Kronikos” 
platinimą. Jis buvo įdėtas Lietuvos 
pogrindžio leidinyje “Dievas ir Tė
vynė” 1977 m. 4 nr. čia perspausdi
name jį ištisai. RED.

G. J. Kr.! Prasideda 1977 me
tai. Melskimės, kad Kristaus 
mokslo šviesa, kaip gaivus šal
tinis, ištroškusiems plauktų, o 
Jo atneštoji meilė žmonėms vi
sų sielose viešpatautų. Kaip gai
la tų, kuri gyvenime sėja blogį 
ir skundžiasi, kad žmogui ne
daug džiaugsmo teskirta . . . 
Kas myli žmones ir stengiasi, 
jiems tik gera daryti, tas ne
klaus, ar yra laimingų, o kas 
nemyli — netikės, nes jis su 
savo laime prasilenkė. Duok, 
Dieve, kad 1977-taisiais visi bū
tų laimingi ta tikrąja laimės 
prasme!

Gaila, kad nepasiekė manęs 
nė vienas Jūsų siųstas kalėdinis 
atvirukas — išėmė. Ką bepada
rysi, už tai gavau virš šimto ka
lėdinių pasveikinimų: laiškų, 
atvirukų, telegramų, glėbį plot- 
kelių. Dėkinga visiems ir suža
vėta neužtarnautu žmonių jaut
rumu bei meile iki pačių sielos 
gelmių! Gerasis Dievas gausiau
siai visiems teatlygina! Labai 
stebėjosi gydytoja, kuri lagery
je jau 23-ti metai, tokiu laiškų 
gausumu. Per tą visą laiką nė
ra mačiusi, kad kas nors būtų 
tiek daug jų gavęs. Bet kadangi 
visos mane myli, tai tuo tik 

džiaugiasi.
Labai gražius pasveikinimus 

gavau iš Veisiejų, Klaipėdos, 
Kauno, Vilniaus, Radviliškio, 
Palangos, Miroslavo, Marijam
polės, Birštono, Druskininkų, 
Prienų, Anykščių ir kitų vieto
vių jaunimo. Atkeliavo sveiki
nimai iš Rygos, Pskovo, Kijevo, 
Maskvos . . .

Prieš šventes susirgau gripu 
ir labai piktu, turbūt todėl, kad 
iš karto jam nepasidaviau. Su
pykęs gripas dešimčiai dienų 
prikaustė mane prie lovos ir 
nepaleido net švenčių metu. 
Nežiūrint to ir kad lauke siautė 
pūga ir šaltis, sieloje buvo gied

Siame numeryje:
Tiesa, tapusi Meile

Kun. A. Rubiko mintys Kristaus gimimo tema
Nijolės Sadūnaitės laiškas

Pasaulyje pagarsėjusios kovotojos žodis iš Sibiro 
Sacharovo tribunolo atgarsiai 

“TŽ” bendradarbio pranešimas iš Italijos 
Ne maža, bet kovojanti tauta 

VLIKo seimas ir jame svarstyti klausimai 
Imperatoriaus vizija

Garsiosios rašytojos Šeimos Lagerloef raštų ištrauka 
Lietuva Vokietijos spaudoje

Vokiečių jaunimo būrelis pasivadino N. Sadūnaitės vardu
Lietuvos laisvės byla Belgrade 

VLIKo pirm. dr. J. K. Valiūno žodis seime 
Didieji mūsų istorijos simboliai

Prof A. Musteikis žvelgia į Vilnių ir Basanavičių 
Žvilgsnis j kultūros simpoziumų

Dr. J. Jakštas apie mokslo kūrybos dienas Čikagoje

ra ir jauku, nes mane supo Drau
gių ir Babų rūpestis, paslaugu
mas, meilė ir gerumas. Šv. Kū
čių vakarienei atsikėliau, nes 
draugės ją paruošė tik dėl ma
nęs. Jos — graikų katalikės ir 
Babos — pravoslavės švenčia 
šv. Kalėdas pagal seną kalendo
rių. Prie stalo buvome penkios. 
Savo gi mintimis ir širdimi aš 
buvau kartu su Jumis, su arti
mesniais ir tolimesniais kaimy
nais, su tais, kurie mane silpną 
remia savo malda ir meile. Buvo 
taip gera, nes mūsų prie stalo 
buvo tiek daug! . . . Laužėme 
atsiųstąsias plotkeles, dalino-

(Nukelta į 3-čią psl.)

Šviesa, kuri 
neapgauna

EUGENE KENNEDY

Šių eilučių atuorius yra psicholo
gijos profesorius, kunigas, daugelio 
knygų autorius, čia pateikiame iš
trauką iš jo knygos “The Joy of 
Being Human”, išleistos 1976 me
tais.

GRUODŽIO 24
Kalėdos yra dailus pasakoji
mas, kurio jėga kyla iš silpnu
mo. Tai pasakojimas, kuris ra
mina mūsų pyktį, nes iškelia 
ir atperka mūsų žmogiškumą. 
Dievo tapimas žmogumi mums 
sakyte sako, kad mūsų gyveni
mas yra tapimas žmonėmis ir 
kad su tuo susijusios kliūtys 
sudaro tikinčios egzistencijos 
esmę. Mums reikia Kalėdų, nes 
esame dar tik pusiau užaugę. 
Jėzus primena, kad mes galime 
rasti savo kelią, sekdami ne ke
liaujančią žvaigždę, bet gyven
dami pagal Jo paliktas gaires.

Kalėdos yra metas, kada mes 
galime atvirai pažvelgti į visas 
savo blogybes, nes Kristus žino 
jas ir supranta. Jis sako, kad 
buvimas žmogumi ir patyrimas 
gyvenimo tokio, koks iš tikrųjų 
yra, atskleidžia Kalėdų prasmę. 
Tai kelias, kuriuo ir aš ėjau pa
saulyje — sako Kristus; tai ke
lias, kurį aš nurodžiau, sakyda
mas “Aš esu Kelias”.

Mums reikia Kalėdų tame 
nuolat kunkulluojanči-.me ir 
neatlaidžiame gyvenime, nes 
jos primena, kad pilkos mūsų 
dienos nėra tuščios, bet pilnos 
prasmės. Mes švenčiame Kalė
das, nes jos sakyte sako, jog 
Dievas yra arti ir kad vidinės 
kovos su mūsų pačių blogybė
mis yra krikčioniškojo gyveni
mo dalis.

GRUODŽIO 25 
Kalėdų žvaigždės 
Mes nesame antžmogiai ir Ka
lėdų nakties ramybėje galime 
tai išpažinti patys sau. Kalėdų 
žvaigždės šviesoje mes geriau 
matome patys save. Tai nuosta
bi šviesa ne dėlto, kad ji daro 
stebuklus, bet dėlto, kad įgali
na mus pačius matyti save to
kius, kokie iš tikrųjų esame.

Kalėdos nėra fantazija. Tai 
greičiau metas, kai visai nerei
kia savęs apgaudinėti. Jėzus 
yra žmogus, kuris pridengia 
žmogiškąjį mūsų trapumą sa
vuoju. Jo nenuodėmingurhas 
negėdina mūsų dėl pasitaikan
čiu didelių ir mažų blogybių. 
Priešingai, tai teikia mums 
viltį ir šviesą; nes jei liktume 
vieni su savo polinkiais, įkristu- 
me tamson ir neviltin. Kalėdos 
nėra didelių pastangų šventė, 
reikalaujanti iž mūsų negalimų 
dalykų. Tikrasis krikščionybės 
stebuklas ir pagrindinė šios 
šventės prasmė yra ta, kad mes 
turime dalyvauti Kalėdose ne 
pasikeldami į negalimų svajo
nių pasaulį, bet atrasdami tik
rąjį savo aš ir tą tikrovę giliau 
gyvendami.

Kalėdų šviesa yra ryški ir pa
kankamai pastovi. Ji parodo 
mums visiems, kad vienaip ar 
kitaip esame akli ir luoši. Ji pa
gilina mūsų supratimą, kad 
nesame angelai, ir primena, jog 
esame nariai tos pačios garbin
gos bei trapios šeimos.

Kalėdos įgalina mus žvelgti 
augščiau smulkių dienos reika
lų bei ambicijų ir atsistoti ant 
nuostabių bangų, sklindančių 
per mūsų sielas. Kalėdų tiesa 
yra ta, kad ji žino tiesą 
apie mus, būtent, kad esame 
netobuli, neatbaigti; kad tik 
pradėjome didžiąją savo kelio
nę į laiko pilnatvę, kurioje bū
sime išpildę pačios istorijos Ka
lėdų pažadą; kad yra viltis vi
siems, kurie drįsta būti žmogiš
kais. Dėl viso to esame reika
lingi Kalėdų.
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PRANEŠIMAS IŠ ITALIJOS

Sacharovo tribunolo atgarsiai
Pasibaigus antrajai Sacharo

vo tribunolo sesijai Romoje, 
pastebimas tam tikras suglumi
mas net ir Vatikane. Vien lap
kričio mėnesio laikotarpyje Ita
lijoje sovietų disidentai net tris 
kartus Įrodė, kad dialogas tarp 
komunizmo ir Vakarų kultūros 
yra neįmanomas. Plačiausiai 
nuskambėjo sovietų disidentų 
pareiškimai tarptautinio masto 
kultūros, meno, filmų bei spau
dos studijų dienose — “Bien
nale di Venezia” parengimuose, 
kurie dar ir dabar tebesitęsia. 
Taip pat Venecijoje Įvyko ir 
specialus suvažiavimas, nagri
nėjęs temą “Valdžia ir opozici
ja porevoliucinėje visuomenė
je”.

Dar didesnį suglumimą sukė
lė Sacharovo tribunolas Romo
je, keturias dienas tyrinėjęs po
litinės, ekonominės ir religinės 
laisvės varžymus Sovietų Sąjun
goje ir Rytų Europos kraštuo
se. Liudininku buvo pakviestas 
ir lietuvis poetas Tomas Ven
clova, kuris liudijo apie religi
nės laisvės persekiojimus Lie
tuvoje ir apie politinį kalinį 
Viktorą Petkų, vadovavusį lie
tuvių komitetui Helsinkio nu
tarimų vykdymui sekti.

Didelę staigmeną net Sacha
rovo tribunolo organizatoriam 
sudarė netikėtas kardinolo Sli- 
pyj atvykimas į sesiją ir jo liu
dijimas apie tai, kaip sovietai 
persekioja Katalikų B.endriją 
Ukrainoje bei "kituose jų valdo- 
ihuose kraštuose. “Aš esu gy
vas liudininkas, — pareiškė 
kardinolas Slipyj, — ir perse
kiojimų ženklus tebenešioju ant 
savo kūno ...” Tai, aišku, su
darė staigmeną ir Vatikane. 
Nuo lapkričio 23 dienos Romo
je lankėsi Maskvos, Ortodoksų 
Bendrijos delegacija, vadovau
jama arkiv. Kyrilo, artimes
niem santykiam su Katalikų 
Bendrija užmegzti. Kardinolo 
Slipyj pareiškimas tuo būdu su
daro tam tikrų nepatogumų de
rybų sklandumui. Maskvos or
todoksų patriarchatas yra jau 
oficialiai prisijungęs Ukrainos 
katalikų-unitų Bendriją ir “eku
menizmo dialoge” stato sąlygą 
(conditio sine qua non), kad 
būtų visai panaikinta betkokia 
ukrainiečių religinė, etninė ar 
kultūrinė vienybė su Roma.

Susidariusią padėtį Sacharo
vo tribunole aiškiau nušvietė 
žinomas dabarties sovietologas 
jėzuitas kun. Alessio Floridi, 
parašęs nemažo dėmesio susi
laukusį veikalą “Maskva ir Va
tikanas”, nagrinėjantį Vatika
no “o s t p o 1 i t i k” problemas. 
“Maskvos patriarchatas, — pa
reiškė kun. Floridi, — vykdo 
dvigubą misiją. Pirmoji yra vi
dinė — laikyti ortodoksų tikin
čiuosius paklusniais komunisti
niam režimui: antroji išorinė 
— įtikinti kitas krikščionių 
bendrijas, kad komunizmas nė
ra jau taip blogas, kaip piešia
ma, o tik siekiantis taikos pa

saulyje. Dėlto Ortodoksų Bend
rija ir Pasaulio Bendrijų Tary
boje Ženevoje atsisako paremti 
taikingas sovietų disidentų pa
stangas, bet visaip remia Vaka
rų kraštų disidentus bei tero
ristus ...”

Sacharovo tribunole kitą ne
malonumą Vatikanui padarė 
lenkų žurnalistas Domininkas 
Morawskis, įteikęs ganytojinį 
Lenkijos vyskupų laišką apie 
tikėjimo gynimą, paskelbtą 
1976 m. lapkričio 28 d. “Atro
do, — kalbėjo žurnalistas, — 
kad Lenkijos Katalikų Bendri
jai nedaroma kliūčių, nes visi 
siekia sunormalinti K. Bendri
jos ir valstybės santykius. Tik
rumoje gi kova prieš Dievą ir 
K. Bendriją tebevyksta vis di
dėjančiu mastu. Ateizmo pro
pagandos politika sąmoningai 
pridengiama įvairiais motyvais, 
kad visuomenė negalėtų leng
vai pastebėti galutinio tikslo 
sunaikinti tikėjimą ...”

Toks Lenkijos vyskupų gany- 
tojinio laiško iškėlimas įvyko 
tikrai nepatogiu laiku, kai Vati
kane buvo rengiamasi sutikti 
Lenkijos komunistų partijos va
dą E. Giereką, gruodžio mėn. 
1 d. priimtą audiencijoje po
piežiaus Pauliaus VI — pažymi 
Romos dienraščio “Vita” ko
respondentas Roberto de Mat
tei lapkričio 29 d. laidoje.

Kitą būdingą atvejį apie so
vietų laikyseną disidentų atžvil
giu "praneša “Vita” dienraščio 
žurnalistas Sandro Forte lap
kričio 30 d. laidoje. Jaunas 27 
m. gydytojas gruzinas Othar 
Jean Zourabichvili, dabar gy
venantis Paryžiuje, yra Gruzi
jos komiteto Helsinkio nutari
mų vykdymui sekti pirminin
kas. Jis dalyvavo Sacharovo tri
bunole ir, jam pasibaigus, pa
prašė sovietų atstovybę Romoje 
leisti jam vykti į Maskvą įkaitu 
už du Gruzijos disidentus, lai
komus “Serbsky” psichiatrinia
me institute Maskvoje. Minėti 
disidentai yra rašytojai Zviad 
Gamsakhourdia ir Merab Kos- 
tava, kurie 6 mėnesius buvo iš
laikyti KGB kalėjime Tiflise ir 
dabar perkelti į psichiatrinę 
Maskvos ligoninę. Jų sveikata 
yra kritiškoje padėtyje. Siekia
ma juos iškviesti į Vakarus 
sveikatai pataisyti. O. J. Zoura
bichvili sutinka būti įkaitu, ga
rantuodamas, kad jie pasveikę 
sugrįš į tėvynę. Tačiau jo pra
šymas veltui laukia atsakymo.

K. R.
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Krautuvės atidarytos nuo 9 valandos ryto iki 9 vai. vakaro. S

VLIKo seimas St. Petersburge, Floridoje, 1977 m. gruodžio 3-4 dienomis

Ne maža, bet kovojanti tauta
VLIKo seimas kasmet įvyks

ta kitoje vietoje, šiemet jis įvy
ko St. Petersburge, Fla., JAV, 
lietuvių klubo patalpose ir “The 
Happy Dolphin Inn” viešbutyje, 
kuriame daug seimo atstovų bu
vo ir apsistoję. Seimo atidary
mas įvyko gruodžio 3 d., 10 v. r. 
lietuvių klubo salėje. Jį pasvei
kino St. Petersburgo lietuvių 
seimui priimti komiteto pirm, 
dail. A. Rūkštelė. Seimą pradė
jo VLIKo valdybos pirm. dr. J. 
K. Valiūnas. Po to sekė kun. J. 
Gasiūno invokacija ir prezidiu
mo sudarymas. Seimui pirmi
ninkauti pakviestas “Keleivio” 
redaktorius J. Sonda ir agr. J. 
Daugėla, sekretoriauti — p. 
Gerdvilienė ir V. Kulpa. Pri
imta darbotvarkė ir sudarytos 
komisijos politinė, visuomeni
nė, finansų, informacijos. Sei
me dalyvavo 34 atstovai iš 15 
VLIKą sudarančių grupių ir per 
50 svečių.

Sveikinimai
VLIKo seimą žodžiu sveikino 

BALFo pirm. M. Rudienė, PLB 
vardu, — ..p, Jankūnas, KLB 
J. R. Simanavičius, kviesdamas 
seimo dalyvius 1978 m. dalyvau
ti Pasaulio Lietuvių Dienose To
ronte. PLJS vardu sveikino jos 
pirm. G. Juozapavičiūtė, pažy
mėdama, kad lietuviškas jauni
mas prisideda prie Lietuvos iš
laisvinimo darbų, SLA ir Liet. 
Tautinės Sandaros — J. Daugė
la, ALTos — dr. Šidlauskas, 
JAV LB — K. Gimžauskas, An- 
tibolševikinio Fronto — dr. J. 
Kaškelis, BATUNo — J. Mik- 
las, inž. J. Rudis, buvęs VLIKo 
veikėjas, St. Petersburgo Lie
tuvių Klubo vardu — A. Kar- 
nius, St. Petersburgo BALFo — 
J. Valauskas.

Raštu sveikino: diplomatijos 
šefas S. Lozoraitis, Lietuvos at
stovas Vašingtone dr. S. Bačkis, 
Lietuvos atstovas Londone V. 
Balickas, Lietuvos atstovas Pa
ryžiuje J. Baltrušaitis, Lietuvos 
konsulas Niujorke A. Simutis, 
Lietuvos konsulas Toronte dr. 
J. Žmuidzinas, Lietuvos konsu
le Čikagoje J. Daužvardienė, Le
ono XIII fondo vardu — A. Ka- 
sulaitis, Europos lietuvių krikš
čionių demokratų vardu iš Pa
ryžiaus J. Venckus, Venecuelos 
LB vardu — VI. Venckus, Vil
niečių sąjungos vardu — J. Šal
na, Miami lietuvių vardu — P. 
Šilas, “Garso”, redaktorius M. 
Zujus (jis pridėjo ir auką).

Pranešimai
Pranešimus padarė VLIKo 

tarybos pirm. dr. J. Vėbra ir 
VLIKo valdybos pirm. dr. J. K. 
Valiūnas. Dėl jų pranešimų iš
kilo kaikurių pasisakymų. Vie
nas iš jų — dėl lankymosi pa
vergtoje Lietuvoje. Ar vykti į 
pavergtą Lietuvą, apsisprendžia 
kiekvienas asmeniškai. Grupinis 
keliavimas pagal okupantų nuo
status esąs žalingas. Neigiamos 
ir pavienės kelionės į pavergtą 
Lietuvą, kai keliautojas prade
da garbinti okupantą. Tokių 
daugiau atsiranda iš menininkų 
tarpo. Buvo patarimų VLIKui 
daugiau rūpintis lietuvių bend
ruomenės vieningumu. VLIKas 
tai daro, kiek yra įmanoma, bet 
jis tam neturi stiprių priemo
nių. Buvo iškeltas klausimas, 
kodėl mūsų diplomatai yra pa
syvūs Belgrado konferencijos 
metu. Atsakyta, kad ir diplo
matai veikė, bet į Belgradą vyk
ti jie negali.’

Tautos Fondo pareigūnų pra
nešimai buvo padaryti po pietų 
“The Happy Dolphin Inn” pa
talpose. TF centro valdybos 
pirm. I. Gasiliūno pranešimą

perskaitė valdybos vicepirm. J. 
Giedraitis. TF atstovybės Kana
doje pranešimą padarė atstovy
bės pirm. J. Vaičeliūnas, įteik
damas TF centrui $30.000 čekį. 
TF Toronto apyl. atstovybės 
pranešimą padarė jos pirm. A. 
Firavičius, iškeldamas sunku
mus aukų rinkimo darbe.

Paskaitos
VLIKo seime buvo skaitytos 

dvi paskaitos. Dr. Br. Kasias 
kalbėjo apie Lietuvos valstybin
gumo apraiškas nuo Mindaugo 
laikų ir kiek paliesdamas kitus 
kraštus. Jis sakė, kad anų laikų 
Lietuvos valstybingumą reikia 
vertinti anų laikų sąlygomis. Di
delis Lietuvos valstybės išsiplė
timas sudarė sąlygas jai ilgiau 
išsilaikyti kaip valstybei (1430 - 
1795). Jei Lietuvos kunigaikš
čiai būtų daugiau kreipę dėme
sio į lietuvių tautinius ir kultū
rinius reikalus, Lietuvos atei
tis būtų buvusi kitokia. Visą lai
ką Lietuva buvo barjeras tarp 
Rytų ir Vakarų.
,, T r, A. Strumas, kalbėjo apie 
Lietuvos valstybės ateitį, bet 
daugiau palietė dabartį. Jis pa
sakė, kad sovietai priėjo savo 
santvarkos liepto galą. Sovieti
nei Rusijai reikia labai laikytis, 
kad neįvyktų sprogimas, nes ko
munizmu nusivylę ne tik pa
vergtieji, bet ir komunistai. Tik 
komunistams, ypač saugumie
čiams, kelio atgal nėra, todėl jie 
ir prieš savo valią gina dabarti
nį režimą. Kai 1956 m. Vengri
joje vyko sukilimas, prieš jį, iki 
atvyko sovietai su tankaįs, ar
šiausiai kovojo saugumiečiai, 
nes jie — .geltonbačiai — suki
lėlių buvo kariami ir šaudomi 
be teismo. Sovietai bijo demo
kratinio judėjimo ir sprogimo. 
Ir Sovietijos inteligentija laukia 
sovietinės santvarkos pasikeiti
mo, nes ta santvarka visiems 
įgriso iki kaulo. Tos santvarkos 
pakeitimo nenori Maskva, kuri 
turi gerą duoną. Kai atėjo Pra
hos pavasaris, Maskva jį užslo
pino, kad nepasklistų po visus 
Maskvos pavergtus kraštus. Dr. 
Štromas pareiškė, esą Maskva jį 
augino kaip VLIKo priešą, bet 
išaugino vlikininką.

Dr. A. Štromas San Francisco 
mieste dalyvavo žymiųjų teisi
ninkų suvažiavime, kur jam bu
vo įteikta dalyvio kortelė su 
Lietuvos trispalvės ženklu ir 
įrašu “Lietuva”. Jis turėjo 
tiems teisininkams aiškinti apie 
Lietuvos padėtį. Dr. Štromas 
VLIKo seime ragino lietuvius 
aktyviau kovoti už pavergtą 
Lietuvą. Esą reikia ruoštis Lie
tuvos nepriklausomybės atgavi
mui, kad staigus posūkis neuž
tiktų mūsų nepasiruošusių. Kal
bėjo apie Lietuvos tremties vy
riausybės sudarymą. Kaikas 
tam nepritarė, nes toks veiks
mas suerzintų JAV vyriausybę, 
kuri pataikauja Maskvai. Betgi 
kaikurie pavergti kraštai tokias 
vyriausybes turi, ir JAV vyriau
sybė ant jų nepyksta. Į vieno 
seimo dalyvio pasisakymą, kad 
mes esame maža tauta, dr. Štro

mas atsakė: “Užmirškime, kad 
esame maža tauta. Turime būti 
kovojanti tauta”.

Balius — koncertas
Seimo metu erdviose lietuvių 

klubo patalpose įvyko balius — 
koncertas. Jei seimo posėdžiuo
se dalyvavo apie 100 žmonių, 
tai baliuje jų buvo per 300. So
listė P. Bičkienė atliko operų 
ištraukas ir lietuviškas dainas. 
Publika daugiau plojo už lietu
viškas dainas. Reikia pastebėti, 
kad St. Petersburgo lietuviai su
gebėjo surengti balių — kon
certą su šilta vakariene ir šo
kiais, imdami už įėjimą tik $5, 
už stiprių gėrimų davinį—50 et.

Seimo užbaiga
Gruodžio 4, sekmadienį, 10- 

12 v.r. dirbo komisijos, o 12 v. 
prasidėjo paskutinis seimo po
sėdis. Jis užtruko kiek ilgiau dėl 
rezoliucijų priėmimo, nes kai- 
kurias teko pataisyti. Seimas 
pritarė, kad būtų paliktas senas 
Tautos Fondo pavadinimas, ku
rį taryba buvo pailginusi, tarsi 
padarydama kitą fondą. Dr. J. 
K. Valiūnas seimą baigė kalba, > 
padėkodamas seimo dalyviams 
bei prie seimo rengimo prisidė
jusioms. Ypač padėkojo Tautos 
Fondo atstovams iš Kanados ir 
patarė JAV-bių TF pareigū
nams nuvykti į Kanadą, Toron
tą, ir pasimokyti, kaip reikia 
rinkti aukas Tautos Fondui. Sei
mas baigtas Lietuvos himnu.

Po pietų, 4 v.v., Šv. Vardo 
šventovėje, prie kurios veikia 
ir lietuvių Šv. Kazimiero misija, 
buvo atlaikytos iškilmingos pa
maldos. Jas atlaikė prel. J. Bal
konas su kun. T. Degučiu ir 
kun. J. Gasiūnu. Erdvi šventovė 
buvo beveik pilna seimo daly
vių, svečių bei vietos lietuvių. 
Prel. J. Balkūno pamokslas bu
vo uždegantis. Jo turinį pasi
ėmė dr. A. Štromas. Pamaldos 
buvo baigtos giesme “Marija 
Marija” ir Lietuvos himnu. Iš
ėję iš šventovės, pamaldų daly
viai dar ilgai šnekučiavosi, nes 
daugumai jų čia buvo paskuti
nis susitikimas su artimaisiais, 
pažįstamais.

Pabaigai
Seime buvo pasisakymų, kad 

nebūtų ilgų pranešimų. Jei kas 
turi ilgus pranešimus, tegul 
juos multiplikuoja ir išdalina 
seimo dalyviams. Taip pat bu
vo pasisakyta prieš perilgas 
įžangas, ypač prieš pranešimus: 
gerb. pirmininke, gerb. vice
pirmininke, gerb.... ir t.t. Bu
vo pasisakyta ir prieš seimo ba
lių, nes ir jis sutrukdo daug lai
ko. Betgi baliuje buvo triskart 
daugiau dalyvių, negu seimo 
posėdžiuose. Baliuje buvo gali
ma daug su kuo susitikti ir pasi
kalbėti. Gal VLIKo seimas tu
rėtų trukti ne 2, bet 3 dienas. 
Viena St. Petersburgo lietuvė 
privačiai pasakė, kad VLIKo 
seimo metu buvo pamiršta 
Amerika, kurios vaišingumu 
mes naudojamės: nebuvo sugie
dotas Amerikos himnas ar bent 
pasakyta “God bless America”.

J. J.

A+A
Elzbietai Trinkūnienei,

ilgametei Sibiro tremtinei, mirus Lietuvoje, gilią 
užuojautą reiškiame skausmo valandoje mielai 
svainei ELZEI KAZLAUSKIENEI, jos giminėms ir 
jos vyrui ZIGMUI —

Stepas Varanka su šeima

Padėka
A+A GENOVAITEI RAČIENEI

mirus, nuoširdžiai dėkojame: Lietuvos Kankinių ir Pri
sikėlimo parapijų kunigams už velionės lankymą ligo
ninėje, Rožinį, aukotas šv. Mišias ir palydėjimą į kapi
nes; solistui R. Strimaičiui už giedojimą šventovėje, 
muz. J. Govėdui ir P. Gulbinskui už vargonavimą, drau
gams, pažįstamiems ir giminėms Kanadoje ir Ameriko
je už gausias gėles, užprašytas šv. Mišias, aukas Lie
tuvių Fondui, pagerbiant velionės atminimą, ir už as
meniškai ar raštu pareikštas mums užuojautas.

Ačiū karsto nešėjams: J. Karasiejui, K. Kudirkai, 
P. Murauskui, M. Repečkai, J. Šarūnui ir H. Smitui.

Gili padėka visiems, palydėjusiems a.a. Genovaitę 
jos paskutinėje žemės kelionėje. Dėkui V. Vaitkienei, 
paruošusiai pusryčius, ir artimiesiems draugams, per 
pusryčius patarnavusiems.

Nuliūdę — vyras Jurgis,
sesuo Angelė Lukošiūnienė su vyru Juozu, 
seserėčia Margarita Riškienė su vyru Antanu 
ir brolis Antanas Saiminikas su šeima Lietuvoje

c » 
Padėka

Mūsų mylimam vyrui, tėvui ir broliui

a.a. Broniui Raškauskui
mirus 1977 m. lapkričio 6 dieną, patyrėm daug 

nuoširdžios užuojautos bei pagalbos.

Didžiai dėkojame Tėvams pranciškonams už mal
das laidotuvių namuose. Dėkojame Tėvams pranciš
konams ir klebonui kun. P. Ažubaliui už gedulingas 
Mišias, pasakyto pamokslą, palydėjimą į kapines. Ačiū 
P. Gulbinskui už giedojimą Mišių metu.

Dėkojame visiems už gausias gėles, užprašytas 
Mišias, pareikštas užuojautas žodžiu ir spaudoje, už 
gausų dalyvavimą pamaldose ir palydėjimą į amžino 
poilsio vietą — Šv. Jono lietuvių kapines.

Dėkojame ponioms už pusryčių paruošimą.

Jūsų nuoširdumo niekada nepamiršim.

Žmona Marija
sūnus Justinas su šeima, 
sesuo ir broliai

A+A
Kun. PETRUI DAGIUI

mirus Woodhaven, N.Y., jo žmonai ARIJANEI, 

seserims — ONAI RUGMANIENEI Lietuvoje, 

MARIJAI PLAČIENEI Čikagoje, MATILDAI KUO

LIENEI Toronte ir jų šeimoms nuoširdžią užuo

jautą reiškia —

Lietuvių Evangelikų Liuteronų 
Išganytojo parapija Toronte, Ont.

A+A
ANTANUI SODAIČIUI

mirus, dukrą LIUDĄ SUKAUSKIENĘ ir šeimą, 

sūnus Australijoje su šeimomis nuoširdžiai 

užjaučiame —

V. S. Kneitai T. A. Venckai

A. J. Vaškevičiai E. J. Bukšaičiai

A. P. Skilandžiūnai

A+A
ANTANUI SODAIČIUI

mirus, dukrą LIUDMILĄ SUKAUSKIENĘ ir jos 
šeimą skausmo valandoje giliai užjaučiame ir 

kartu liūdime -—

Burlington, Ont. A. V. S. Dubickai

A+A
ANTANUI SODAIČIUI

mirus, dukrą LIUDĄ SUKAUSKIENĘ ir jos šeimą 
nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime —

A. O. Zakarevičiai ir šeima
D. V. Karosai ir šeima

A+A
Stefanijai Vaitkevičienei 

mirus, vyrą JUOZĄ, sūnus — ROMĄ ir VYTĄ su 
šeimomis, seserį MARYTĘ, brolį EUGENIJŲ įr_ 
visus artimuosius nuoširdžiai užjaučiame ir kartu 
liūdime —

Rosemary ir Jonas Slivinskai 
su šeima

Nijolė ir Albinas Slivinskai 
su šeima



Imperatoriaus vizija
Iš vokiečiu kalbos vertė 

A. MINEIKA

Tai atsitiko anais laikais, kai 
Augustas buvo imperatorium 
Romoje, o Erodas karalium Je
ruzalėje.

Ir atsitiko kartą, kad žemę 
apgaubė labai gili ir šventa 
naktis, kokią tik žmonės kada 
nors buvo matę; būtų buvę ga
lima manyti, kad visa žemė pa
kliuvo į tamsų rūsį. Neįmanoma 
buvo beatskirti vandens nuo 
sausumos, ir net geriausiai ži
nomo kelio nebebuvo galima at
sekti. Bet kitaip ir negalėjo 
būti, nes danguje nesirodė joks 
šviesos spindulys. Visos žvaigž
dės buvo pasilikusios savo būs
tinėse, net ir švelnusis mėnulis 
buvo paslėpęs savo veidą. O to
kia pat, kaip tamsa, buvo gili ir 
tyla bei rimtis. Upės sustabdė 
savo tėkmę, nedvelkė joks vėje
lis, net ir drebulės lapas liovėsi 
virpėjęs. Jeigu kas būtų vaikš
čiojęs pajūriu, būtų pastebėjęs, 
kad ir bangos nebeskalavo 
kranto, o kas dykuma būtų ke
liavęs, tai po kojomis nė smėlis 
nebūtų girgždėjęs. Visa buvo 
sustingę ir suakmenėję, kad tik 
nesudrumstų šventosios nak
ties. Net žolė nebedrįso augti, 
rasa negalėjo kristi, o gėlės 
drovėjosi skleisti savo kvapą.

Tą naktį plėšrieji žvėrys nėjo 
į medžioklę, nuodingos gyvatės 
negėlė, net šunys nelojo. O kas 
dar prakilniau buvo — joks ne
gyvas daiktas nebūtų leidęsis 
panaudojamas piktam darbui. 
Joks visraktis nebūtų atsklen- 
dęs užrakto, joks peilis nebūtų 
praliejęs kraujo.

Šitą tai naktį mažas žmonių 
būrelis Romoje iš imeprato- 
riaus rūmų Palatine pasileido 
keliu per forumą į Kapitelio 
kalvą. Ką tik pasibaigusią die
ną patarėjai buvo užklausę, ar 
jis turėtų ką prieš, jeigu jie ant 
šventosios Romos kalvos pasta
tytų jam šventyklą. Bet impe
ratorius Augustas netuojau da
vė sutikimą. Jis nežinojo ar die
vams patiks, kad jis turės savo 
šventyklą šalia jų. Jis atsakė, 
kad pirma jį saugančiam Geni
jui atnašaus naktinę auką, no
rėdamas šitame reikale ištirti 
jų valią. Kelių patikimųjų lydi
mas, jis dabar ir leidosi atna
šauti tą auką.

Augustas paliepė jį nešti lek- 
tikoje, nes jau buvo senas ir 
augšti Kapitelio laiptai jam bu
vo sunkiai įkopiami. Jis pats 
laikė rankose narvelį su aukai 
parinktais balandžiais. Ne kuni
gai, ne kariai ar patarėjai jį 
lydėjo, o tik artimiausi jo drau
gai. Būrelio priekyje žengė ver
gai su liepsnojančiais deglais, 
lyg norėdami nakties tamsoje 
prakirsti kelią. Jiems iš paskos 
sekė kiti, nešini trikoju altoriu
mi, anglimis, peiliais, šventąja 
ugnimi ir visa kuo, kas reika
linga aukai.

Pakeliui imperatorius links
mai šnekučiavo su savo patikė
tiniais, todėl niekas ir nepa
stebėjo neišpasakyto nakties ty
lumo bei kurtumo. Tik tada, kai 
jie Kapitelio viršukalvėje buvo 
pasiekę tuščią aikštę, kuri buvo 
parinkta naujai šventyklai, 
jiems pasidarė aišku, kad turi 
įvykti kažkas nepaprasto.

Šita naktis negalėjo būti to
kia pat kaip kitos, nes viršuje, 
ant uolos briaunos, jie pamatė 
įstabiausią būtybę. Pirmiausia 
jiems pasirodė, tarytum tai bū
tų senas, apdžiūvęs alyvmedis; 
paskui — lyg kokia apsamano
jusi akmens statula būtų išė
jusi iš Jupiterio šventyklos ant 
uolos. Pagaliau suvokė, kad tai 
nebuvo niekas kitas, kaip tik 
senoji Sibilė.

Tokio senumo žmogystos, 
taip vėjo nugairintos ir tokio 
milžiniško ūgio jie dar niekad 
nebuvo regėję. Ta sena mote
ris kėlė pasibaisėjimą. Jeigu ne 
imperatorius, tai jie visi būtų 
išbėgioję namo ir pasislėpę sa
vo lovose. “Tai ji, — šnibždėjo 
jie vienas kitam, — kuri išgy
veno tiek metų, kiek yra smėlio 
grūdelių jos gimtiniame pajū
ryje. Ko ji kaip tik šią naktį iš
lindo iš savo urvo? Ką ji pra
neš imperatoriui ir visai impe
rijai, ta, kuri savo pranašystes 
surašo ant medžio lapų ir žino, 
kad vėjas orakulo žodį nuneš 
tiems, kuriems jis yra lemtas?”

Jie buvo taip persigandę, kad 
visi tuojau būtų parpuolę ant 
keliu ir kaktomis palytėję že
mę, jeigu tik Sibilė būtų pada
riusi nors mažiausią judesį. Bet 
ji sėdėjo tokia tyli, tarytum jau 
būtų be kvapo. Ji sėdėjo ant 

paties uolos briaunos krašto ir, 
pridengusi ranka akis, žvelgė į 
naktį. Ji sėdėjo taip, tartum 
būtų užkopusi ant kalvos, norė
dama geriau išvysti tai, kas de
dasi tolumoje. Tuo būdu ji ga
lėjo kažinką matyti tokią naktį.

Tą pačią akimirką imperato
rius ir visi jo palydovai paste
bėjo, kokia gili buvo tamsa. Nė 
vienas negalėjo matyti nė per 
sprindį. O kokia tyla, kokia ra
mybė! Nesigirdėjo nė Tiberio 
duslaus srovenimo. Bet oras 
juos tiesiog dusinte dusino, šal
tas prakaitas išpylė jų kaktas, 
o jų rankos pasidarė sustingu
sios ir bejėgės. Jie galvojo, kad 
turi įvykti kas nors baisaus.

Bet nė vienas nenorėjo savo 
baimės jausmo parodyti, ir visi 
kalbėjo imperatoriui, kad tai 
esąs geras ženklas: visa gamta 
sulaikiusi kvapą, norėdama pa
sveikinti naująjį dievaitį. Jie 
skatino Augustą pradėti aukos 
veiksmus, sakydami, kad ir se
noji Sibilė bus išėjusi iš savo 
olos, norėdama pasveikinti jį 
globojantį Genijų.

Bet iš tikrųjų senoji Sibilė 
taip buvo sužavėta vizijos, kad 
ji nė žinote nežinojo Augustą 
atėjus ant Kapitelio. Dvasioje 
ji buvo nunešta į tolimą šalį, ir 
jai rodėsi, kad ten ji keliauja 
plačia lyguma. Tamsoje jos ko
jos nuolatos už kažko užkliūda
vo. Manė, kad tai kupstai. Pasi
lenkusi ji čiupinėjo rankomis. 
Ne, tai nebuvo kupstai, tai bu
vo avys. Bekeliaudama ji buvo 
patekusi į didelę miegančių 
avių bandą.

Dabar ji pastebėjo bandaga- 
nių ugnį. Laužas kūrenosi ply
name lauke, ir Sibilė ėmė at
sargiai prie jo artintis. Pieme
nys buvo sugulę aplink ugnį ir 
miegojo pasidėję šalia ilgas, aš
triais smaigaliais lazdas, kurio
mis apgindavo bandą nuo plėš
riųjų žvėrių. Bet tie mažesni 
gyvuliai su žaižaruojančiom 
akim ir vešliom uodegom, ku
rie pamažu slinko prie ugnies 
— ar tai nebuvo šakalai? Ta
čiau piemenys nesitaikstė per
smeigti jų lazdomis, šunys mie
gojo kaip miegoję, avys neišbė
giojo, o laukiniai žvėrys sugulė 
greta žmonių.

Visa tai Sibilė regėjo, bet ne
žinojo, kas dėjosi čia pat už jos, 
ant kalvos viršūnės. Ji nežino
jo, kad ten pastatė altorių, už
kūrė anglis, pabarstė smilkalų, 
kad imperatorius išėmė iš nar
velio vieną balandį, norėdamas 
jį paaukoti. Bet jo rankos buvo 
taip sustingusios, kad nepajėgė 
paukščio išlaikyti. Vienu vie
ninteliu suspurdėjimu balandis 
išspruko ir dingo nakties tam
soje.

Kai tai atsitiko, dvariškiai ne
patikliai sužiuro į Sibilę. Jiems 
atrodė, kad tai ji būsianti to 
negando kaltininkė.

Iš kur jie galėjo žinoti, kad 
Sibilė jautėsi vis dar tebesto
vinti prie aviganių anglių ug
nies ir girdinti silpną garsą, 
kuris virpėdamas veržėsi per 
mirtiną nakties tylą? Ilgai ji 
klausėsi, kol suvokė, kad jis ne 
iš žemės kyla, bet iš debesų 
ateina. Pagaliau ji pakėlė galvą 
ir pamatė, kaip tamsoje sklen- 
deno švitintys pavidalai. Tai bu
vo maži būreliai angelų, kurie, 
neapsakomai meilingai giedo
dami, skraidė šen ir ten virš 
plačios lygumos.

Taip Sibilei, besiklausant an
gelų giesmės, imperatorius ruo
šėsi naujai aukai. Jis nusiplovė 
rankas, nuvalė altorių ir liepė 
paduoti antrą balandį. Tačiau, 
nežiūrint didžiausių pastangų 
jį išlaikyti, vinklus balandžio 
kūnas išslydo jam iš rankų, ir 
paukštis pakilo į nepermatomą 
nakties tamsą.

Imperatorių apniko siaubas. 
Jis parpuolė prieš tuščią alto
rių ant kelių ir ėmė melstis į 
savo Genijų. Jis maldavo stip
rybės, kad pajėgtų nukreipti 
negandą, kurį ši naktis atrodė 
pranašaujanti.

Ir to Sibilė negirdėjo. Ji visa 
širdimi paskendusi klausėsi to
lydžio stiprėjančios angelų gies
mės. Pagaliau giesmė suskam
bo taip galingai, kad ir pieme
nys pabudo. Pasirėmę alkūnė
mis, jie stebėjo sidabro baltu
mo angelų plaukus, kaip jie il
gomis, banguojančiomis virti
nėmis, tarytum paukščiai išlė- 
kūnai, sklando augštai tamsoje. 
Vieni turėjo rankose gitaras ir 
smuikus, kiti citras ir arfas. Jų 
giesmė skardeno linksma, kaip 
vaikų juokas, ir nerūpestinga, 
kaip vieversėlių čyrenimas. Tai 
girdėdami, piemenys pakilo eiti

Selma Lagerloef

į kalnų miestelį, kur buvo jų 
namai, norėdami papasakoti 
apie regėtą stebuklą.

Jie keliavo siauru, vingiuoti/ 
taku, o senoji Sibilė sekė iš 
paskos. Staiga kalnas nušvito. 
Didžiulė šviesi žvaigždė sutvis
ko viršum pačios jo viršūnės, 
ir visas kalnų miestas išniro si
dabrinėje žvaigždės šviesoje. 
Aplinkui pasklidę angelų pul
kai, šūkaudami iš džiaugsmo, 
ėmė ten skubėti, o piemenys ir
gi paspartino žingsnį, pradėjo 
kone risčia bėgti. Pasiekę mies
telį, jie pamatė, kad angelai su
sitelkė viršum žemo tvarto, ne
toli vartų. Vargingas tai buvo 
pastatas, šiaudiniu stogu, ir, 
vietoj užpakalinės sienos, pri
gludęs prie akmens uolos. Čia 
viršum jo švietė žvaigždė. Rin
kosi vis daugiau ir daugiau an
gelų. Vieni nusileido ant šiaudų 
stogo arba prigludo prie stačios 
uolos sienos už pastato, o kiti, 
vos mojuodami sparnais, sklan
dė virš jos. Augštai, augštai dar 
matėsi ore švytuojančių sparnų 
atšvaitos.

Tą pačią akimirką, kai vir
šum kalnų miestelio sutvisko 
žvaigždė, atgijo visa gamta, ir 
Kapitelio viršūnėje stovėję vy
rai turėjo tai irgi pastebėti. Jie 
pajuto, kaip erdvėje padvelkė 
gaivus ir glamonėjantis vėjas, 
pasipylė saldūs kvapai, sušla
mėjo medžiai, Tiberis ėmė sro
venti, sumirgo žvaigždės, o mė
nulis staiga iškilo augštai dan
guje ir nušvietė žemę. Iš debe
sų išniro du balandžiai ir sute
pė imperatoriui ant pečių.

Kai įvyko tas stebuklas, nu
džiugęs imperatorius išdidžiai 
atsitiesė, bet dabar jo draugai 
ir vergai puolė ant kelių. “Avė 
Caesar (Sveikas, Cezari)!” — 
sušuko jie. “Tavo Genijus davė 
atsaką. Tu esi dievaitis, kuris 
bus garbinamas Kapitelio vir
šukalvėje.”

Tas šauksmingas nuolanku
mo pareiškimas, kuriuo vyrai 
entuziastingai pagerbė impera
torių, buvo toks stiprus, kad ir 
senoji Sibilė jį išgirdo. Ir ji pa
kirdo iš savo regėjimų. Ji pa
kilo nuo savo vietos ant uolos 
krašto ir prisiartino prie žmo
nių. Atrodė, tamsus debesis 
staiga pakilo iš prarajos ir gra
sino liūtimi užpilti viršukalvę. 
Savo senatvėje ji buvo siaubin
ga. Susivėlę plaukai plonomis 
sruogomis dengė jos galvą. Jos 
rankų ir kojų sąnariai buvo 
prasiplėtę. Patamsėjusi oda, 
kieta kaip medžio žievė, raukš
lėmis dengė visą kūną. Bet ji, 
didžiulė ir pagarbą įkvėpianti, 
žengė prie imperatoriaus. Vie
na ranka ji apkabino jo rankos 
riešą, o kita parodė į tolimus 
rytus.

“Pažvelk!” — paliepė ji. Ir 
imperatorius, atkreipęs akis, 
praregėjo. Erdvė atsivėrė jo 
žvilgsniui, ir jis prasiskverbė į 
tolimą rytų šalį. Ten jis pamatė 
varganą tvartą po stačia uolos 
siena, o atvirose duryse klūpan
čius kelis piemenis. Tvarte jis 
pamatė jauną motiną, klūpan
čią prie mažo kūdikėlio, gulin
čio ant šiaudų, paskleistų ant 
grindų.

Dideli ir kaulėti Sibilės pirš
tai rodė į tą beturtį kūdikį.

“Ave Caesar!” — ištarė Si
bilė su neslepiamu pasityčioji
mu. “Ten yra Dievas, kuris bus 
garbinamas Kapitelio viršukal
vėje!” Tada Augustas atšoko 
nuo jos, kaip nuo beprotės.

Bet Sibilę vėl pagavo galinga 
regėtojos dvasia. Prigesusios 
jos akys sužibo, jos rankos pa
kilo į dangų, o jos balsas pasi
keitė, atrodė ne jos besąs ir 
įgavo tokį skardumą, kad būtų 
buvę galima girdėti visame pa
saulyje. Ji palengva tarė žo
džius, kuriuos ji atrodė išskai- 
tanti augštai žvaigždėse.

“Kapitelio augštumose bus 
garbinamas pasaulio Atnaujin
tojas, bet ne silpni žmonės.”

Tai pasakiusi, ji nužingsnia
vo pro išgąsčio sukaustytą vyrų 
būrį, nusileido nuo kalno viršū
nės ir dingo.

O Augustas sekančią dieną 
paliepė žmonėms griežtai už
drausti ant Kapitelio kalvos sta
tyti jam šventyklą. Vietoj to jis 
ten pastatė šventovę naujai gi
musiam Dievo Kūdikiui ir davė 
jai vardą “Dangaus altorius” 
— Arą Coeli.

Tave maža laukų žolelė regi, 
Tavęs kaip aukso kupinas dangus, 
Tau stojo žemė, švietė saulė, 

žvaigždės degė,
Tavęs nematė, Dieve, tik žmogus.

BERNARDAS BRAZDŽIONIS

Sniegu papuošta Kanados eglė laukia žmonių, kurie ją pakviestų j savo namus Kalėdų šventėm Nuotr. V. Maco

Lietuva Vokietijos spaudoje
Mergaičių grupė pasivadino Nijolės vardu

Ryšium su Katalikų Bendri
jos persekiojimu Lietuvoje V. 
Vokietijos katalikų spauda daž
nai mini Lietuvą ir lietuvių tau
tą. Kai šią vasarą grupė vysku
pų iš Rytų Vokietijos lankėsi 
Lietuvoje ir kartu su lietuviais 
vyskupais Kaune dviem tūks
tančiam vaikų suteikė Sutvirti
nimo sakramentą, tai iliustruo
tus aprašymus įsidėjo bene visų 
Vokietijos vyskupų savaitraš
čiai. Straipsniuose nebuvo nuty
lėta tikroji Lietuvos katalikų 
padėtis ir nepagailėta iškelti jų 
tikėjimo tvirtumo.

Be to, ypatingą atgarsį tarp- 
diecezinėje V. Vokietijos kata
likų spaudoje rado Nijolės Sa- 
dūnaitės likimas. Triskart į sa
vaitę išeinąs “Deutsche Tages- 
post” ir plačiai skaitomas 
“Neue Bildpost” pakartotinai 
rašė apie Nijolės suėmimą, nu
teisimą ir įkalinimą.

1977 m. pirmam advento sek
madieniui skirtas “Neue Bild
post” 48 nr. stambiu raidynu 
paskelbė laišką vienos mokykli
nio amžiaus mergaičių grupės, 
pasivadinusios Nijolės vardu. 
To laiško vertimą “TŽ” skaity
tojams čia ir pateikiame. K. G.

Dabar išsiųsta į Sibirą
Nijolė Sadūnaitė, ta tokia 

simpatinga jauna lietuvaitė, ku
rios atvaizdas jau keli mėnesiai 
puošia mūsų grupės kambarį, 
yra mums šviesus pavyzdys. Juk 
ji yra tokia tvirta tikėjime ir 
taip deganti meile, kad ji su iš
pažintojos drąsa ir aukingumu 
pašvenčia savo gyvenimą kovai 
už žmogaus teisių įgyvendinimą. 
Padėti prispaustiems broliams 
ir sesėms krikščionims jai yra 
savaime suprantama.

Paskutiniame savo žodyje 
teisme, kuriame ji 1975 m. bu
vo nuteista trejus metus kalėti 
lageryje ir trejus metus išbūti 
tremtyje, ji pasakė: “Su džiaugs
mu aš eisiu į vergiją, kad kiti 
būtų laisvi; aš esu pasiruošusi 
ir mirti, kad tik kiti galėtų gy
venti ...”

Nijolė parodo mums, jau
niems žmonėms, kur glūdi tik
rosios vertybės, kurių siekimas 
duoda mūsų gyvenimui prasmę. 
Už tai mes jai dėkojame.

Bet mūsų grupė ne tik dėlto 
pasirinko Nijolės vardą, kad ji 
mums gali būti pavyzdžiu; tuo 
mes norėtume ją pagerbti ir 
pradžiuginti, nes mes tikime,

nistų valdomuose kraštuose yra 
persekiojami už tikėjimą. Tegu 
kuo daugiau žmonių įsisąmoni
na, kad jie turi pareigą kenčian
tiems ir persekiojamiems padė
ti, nes “gyvenimas yra mums ne 
poilsiavimui...” (Nijolė Sadū
naitė).

J-GCL / “Nijolė”, 
Klosterg. 3, 
D-8850 Donauworth, 
W. Germany

--------- D. MICKUTĖ-MITKIENĖ

Taikos Taku
Žibėjo žemėj daugel sostų ir valdžių, 
Kurių valdovai puikūs rėmėsi kardu — 
Sudužo taurės tostų jų saldžių, 
Nes kėlė jas ne Viešpaties vardu.

O kaip ilgai išniekinta Taika pakęs
Ir tą, kurs išmetė šventovių kryžius ir ikonas
Ir užpūtė altoriuose žvakes,
Kuo taip nūnai didžiuojasi šėtonas —

Tas pats, kuris anuomet danguj sukilo 
Ir ištarė: aš Dievui netarnausiu!
Ir buvo ištrenktas, bet nenutilo — 
Ir šiandien jis pasauly kelia riaušes!

O. B. AUDRONĖ

Kalėdų 
dovanos
Kūčių stalas pasipuošęs — 
Kvepia šieneliu, 
Užgimimui žemė ruošias ' 
Ilgesiu giliu.

* * *
Ir tau — geros valios, 
Ir man — geros valios — 
Skambėjo ant žemės 
Ne žemės varpelis.

Ramybės ir laimės, 
Sveikatos ir juoko — 
Daugiau palinkėti 
Aš nieko nemoku.

Tik — mūsų tėvynėj 
Kad laisvė sugrįžtų — 
Maldausiu per naktį 
Užgimusį Kristų.

* * *
Kalėdų seneli, iš kur tu?! 
Iš džiaugsmo šalies. — 
Tiek daug dovanėlių ir turtų 
Barstai pakelės’.
Kalėdų senelį, atneški 
Man dovaną tą, 
Kur dega, lyg žvaigždė 

užgimus, 
Dangaus uždegta.

Kalėdų seneli, tebūna 
Laisva Lietuva — 
Teatveža dovaną tokią 
Kelionė tava.

kad ji, tegu ir aplinkiniais ke
liais, apie mus išgirs. O be to 
dar mes esame nuomonės, kad 
jos vardo pasirinkimas mūsų 
bendralaikiams galės priminti 
jos likimą. Mes norėtume ir ki
tus paskatinti, pareikalauti in
formacijos apie Nijolę. Mes no
rėtume ir kitus kviesti bendrai 
su mumis melstis už Nijolės iš
laisvinimą, o taip pat neužmirš
ti ir daugelio kitų, kurie komu

~Ąnt nutžųčių lankų mums atnešk 
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Tokios slaptai paruoštos fotografinės sveikinimo kortelės vartojamos oku
puotoje Lietuvoje Kalėdų proga. Kaikurios jų pasiekia ir užsienį

Sugrįžimas
Sutinka eglės pasipuošę, 
Prie žemės svyra kadugiai — 
Pušynai sveikindami ošia — 
Tokie savi namų stogai!

Tu sugrįžai šventų Kalėdų 
Ir džiaugsmo virpulį semi, 
Kai tėviškė baltuos parėduos, 
Baltam žaliajam ošime.

Ir meldžiasi žvaigždė vakarė, 
Iš džiaugsmo krykštauja takai, 
Namų dvasia tau meilę beria — 
Su meile rankose laikai

Savų namų ramybę šventą 
Kiekvieno veido gerume.
Čia tavo gimta. Čia gyventa... 
Eime, į mūsų tėviškę. Eime!

* * *

Susėdame Kūčiom prie stalo. 
Atbėga metai pro duris... 
Susėdame Kūčiom prie stalo 
Jau didelis vėlių būrys.

O kadugėliai, eglės, pušys! 
Netaip linguojate jau, ne!
Kitaip šiandien gojeliai ošia 
Ir kitas vėjas kamine...

* * *

Tai ar užgimsi, Kūdikėli, 
Namų pirkelėj nesavoj? 
Ar susirinksit visos vėlės 
Kalėdų šventėj Lietuvoj?

* * *

Palaimink, Kristau, Kūčių stalą! 
Uždeki meilę širdyse. — 
Lyg drobė mūsų dienos bąla, 
Ir lekiam sniegule vėsia...

Sakei, kad vilkas glausis prie ėriuko 
Ir vienas bus piemuo, vienoj Avidėj — 
Nupūsk nuo žemės veido tą raudoną rūką, 
Kuriame tautos braido pasiklydę.

Dar niekada nebuvo žemėj tiek aukų, 
Nei tiek vergų, nei katakombų ... 
Išvesk juos, Viešpatie, Taikos Taku — 
Tegu Valdovo Kristaus vardas skamba!

Nijolės laiškas
(Atkelta iš 1-mo psl.) ■ 

mės Jūsų meile ir visiems vi
siems linkėjome mažojo Kūdi
kėlio — Didžiojo Dievo palai
mos! “Dievo Kūdikėlis viršum 
namų, viršum visų laukų ištie
sia ranką ir tyliai laimina visų 
artojų širdis ...”

šv. Kalėdų šventes, nors ir 
gėda prisipažinti, pramiegojau. 
Penkias paras tik miegojau, ri
jau antibiotikus, aspiriną, pra
kaitavau ir vėl miegojau. Atsi
kėliau prieš Naujus Metus. Tai 
buvo juoko, kai atsikėliau iš 
lovos, o Babos nustebo, kad per 
tas dienas aš išaugau, dabar dar 
aukštesnė, tik veidas tapo kaip 
mergytės ... Ir visos tvirtino, 
kad joms be manęs labai liūd
na, kad labai manęs pasigen
da .. .

Darbe sekėsi — visada išpil- 
dydavau pirštinių pasiuvimo 
normą. Dabar bus kiek sunkiau. 
Nusilpau. Bet tai niekis — čia 
pat pavasaris. Atsibus žolelės, o 
su jomis atsiras ir daugiau jė
gų, nes mes su apetitu valgome 
pienes, balandas, gėlių žiedus. 
Tai vitaminai ir kalorijos!

Laisvo laiko labai nedaug. 
Keliamės 6 vai. ir nepastebime, 
kaip praskrieja diena. Daugiau
sia laiko atima darbas, o paskui 
dienos kaip nebuvę. Žaibu 
blykstelėjo 1976-ji ir . . . nebe
liko. Kaip aš esu dėkinga vi
siems už visokeriopą paramą! 
Labai labai! Tepadeda Gerasis 
Dievas!

Su gilia pagarba ir dėkingu
mu —

Nijolė
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© LIETUVIAI PASAULYJE

NAUJA STOTIS
Lapkričio 2 d. darbą pradėjo nau

joji radijo stotis, transliuojanti pir
mąją Vilniaus radijo programą vi
dutine 451 metro banga. Ją sumon
tavo Leningrado ir Lietuvos radi
jo ryšių specialistai. Stoties atida
ryme dalyvavo kompartijos centro 
komiteto sekr. A. Bra-auskas, ryšių 
ministeris K. Onaitis, televizijos ir 
radijo komiteto pirm. J. Januitis. 
Spaudos pranešimuose džiaugiamasi, 
kad naujoji stotis pagerino laidų 
priėmimą daugelyje Lietuvos kam
pelių.

AUGSTI NAMAI
Miestų statybos instituto Kauno 

skyriaus architektai suprojektavo 
šešiolikaaugščius namus kaunie
čiams. Jie statomi senojo Žaliakal
nio ribose, Dainavos mikrorajone, ir 
bus augščiausi Lietuvoje. Kiekvie
name mūriniame name bus 90 vie
no, dviejų ir trijų kambarių butų 
su erdvesnėmis virtuvėmis, dides
niais ūkio sandėliukais.

SENIEJI PARKAI
Valstybės saugomais paminklais 

Lietuvoje yra paskelbti 194 parkai, 
kurių 91 priklauso kolchozams, sov- 
chozams bei kitoms ūkinėms organi
zacijoms. Tokiuose parkuose drau
džiama kirsti medžius, krūmus, ga
nyti gyvulius, statyti gyvenamuosius 
namus, ūkinius pastatus be statybos 
ir architektūros reikalų komiteto 
leidimo. Kad šių taisyklių nevisur 
laikomasi, liudija Gamtos apsaugos 
komiteto inspektorės L. Pincevičie- 
nės pranešimas “Valstiečių Laikraš
čio’’ 122 nr.: “Neseniai teko lanky
tis Kelmės, Rokiškio, Telšių rajo
nuose. Tai, ką pamatėme, mūsų ne
nudžiugino. Kelmės rajono Gelučių, 
Čiotiškio, Johampolio ir Tytuvėnė- 
lių parkai galėtų tapti jaukiomis 
poilsio vietomis, jeigu jų šeiminin
kai įvestų čia tvarką. Kitas vaizdas 
kai kuriuose Telšių rajono parkuo
se. Degaičių parką gerai prižiūri 
ir jį plečia A n u 1 ė n ų tarybinis 
ūkis. Reikia tikėtis, kad parke esan
tis grūdų sandėlis ateity taps mu
ziejumi arba skoningu poilsio kam
peliu. Gerai tvarkomi Varnių par
kai. Panašiai derėtų pasitvarkyti ir 
Džiuginėnų parke, kuris priklauso 
“Džiugo” tarybiniam ūkiui. Dalį šio 
parko užėmę mokyklos sporto aikš
tynai, o šalia yra dvi sodybos, ku
rias taip pat būtų tikslinga panau
doti poilsio ir kultūros reikalams. 
Apleistas Juozapavo parkas Mitkai
čių kolūkyje, šalia esančios kolūkio 
fermos parką niokoja, o jame įsi
kūrę gyventojai gano gyvulius, sėja 
miežius. Biržuvėnų parkas išsidėstęs 
labai gražioje vietoje^ tačiau koks 
gali būti poilsis jame, jei Luokės 
tarybinis ūkis čia augina kiaules ir 
veršius, parke įkurti sandėliai ir 
garažai? Kaip matome, dalis parkų 
blogai tvarkomi...”

DUJOS TELŠIUOSE
Žemaitijos sostinę Telšius paga

liau pasiekė gamtinės dujos. Tradi
cinis deglas buvo uždegtas centrinė
je aikštėje lapkričio 4 d., pirmosios 
liepsnelės įsižiebė daugiabučiuose 
Pergalės gatvės namuose. Mieste 
jau yra nutiesti 9 km vamzdžių 
gamtinėms dujoms. Netrukus bus 
prie tinklo prijungti gyvenamieji 
namai Sedos, Birutės kvartaluose ir 
geležinkelio stoties rajone. Sekan
čiais metais planuojama gamtinėms 
dujoms pritaikyti Sedos kvartalo ka
tilinę.

ALYTAUS “SNAIGĖS”
Alytaus šaldytuvų gamykla šiemet 

per 10 mėnesių pagamino 123.000 
šaldytuvų. Jiem yra suteiktas lietu
viškas “Snaigės” pavadinimas. De
šimties mėnesių planas buvo viršy
tas beveik 1.500 “Snaigių” sovietinės 
Spalio revoliucijos šešiasdešimtme
čiui.

PARODA LENKIJAI
Penktojoje vidurinėje Vilniaus 

mokykloje surengta paroda “Mūsų 
draugai Lenkijoje” pagrindinį dė
mesį skyrė lenkams komunistams 
M. Kozlovskiui ir J. Krasickiui, ku
rie savo partinę veiklą yra pradėję 
Vilniuje ir Vilnijoje. Apie juos pa
sakojo nuotraukos, archyvinė me
džiaga, amžininkų prisiminimai, pa
brėžiantys lenkų ir lietuvių partie
čių revoliucinius ryšius. Kitas paro
dos skyrius lankytojus supažindino 
su dabartiniu Lenkijos gyvenimu. 
Kitokius santykius su lenkais at
skleidžia Vilniaus jaunimo teatre 

šventinės Beturiu pamaldos Sibiro kasyklose. Kitoje pusėje šios nuotraukos 
įrašyti Sibiro tremtinio žodžiai: “Jie buvo patamsy, mirties paunksmėj, 
skurde, geležim surakinti” (Ps. 106, 10), o visdėlto, Viešpatie, Tavo pagalbos 
požemiuose jieškojo...

pastatyta muzikinė misterija “Ko- 
munarų gatvė”, kurios autoriai yra 
rašytojai S. Geda, S. Šaltenis ir kom- 
poz. O. Balakauskas. Šis kūrinys 
yra skirtas komunarams, kurie žuvo 
kovoje su lenkų legijonieriais Vil
niaus Varnų gatvėje 1919 m.

DIPLOMAI BREŽNEVUI?
Tarptautinės knygų parodos dip

lomus iš Leipcigo gavo “Minties” 
leidykla ir dail. A. žvilius už lietu
vių kalba išleistą L. Brežnevo pra
nešimą XXV-jame kompartijos su
važiavime “Sovietų Sąjungos kom
partijos centro komiteto ataskaita 
bei partijos eiliniai uždaviniai vi
daus ir užsienio politikos srityje”. 
Diplomai atsiųsti “už augštus pasie
kimus knygos mene”, kuriem turbūt 
didžiausios įtakos turėjo autoriaus 
pavardė. Leidinį atspausdino K. Po
žėlos spaustuvė.

KAIMO MOKYKLOS
Lapkričio 16 d. “Tiesa” paskelbė 

pranešimą apie Lietuvos mokyklas 
kaimo vietovėse. Ten jų šiais moks
lo metais yra 224 vidurinės, 624 aš
tuonmetės ir 1.158 pradinės su maž
daug 195.000 mokinių. Liaudies 
kontrolės komiteto surengtas patik
rinimas atskleidė nemaža trūkumų: 
“Daugeliui kaimo mokyklų iki šiol 
trūksta patalpų klasėms. Mokomųjų 
kabinetų ir dirbtuvių įrengimai ne
atitinka išaugusių šiuolaikinių rei
kalavimų, o kai kur jų iš viso nėra. 
Lėtai, o kartais ir blogai statomi ti
piniai mokyklų pastatai. Kai kurios 
mokyklos, internatai (bendrabučiai), 
priestatai prie jų buvo statomi bepexv 
spektyvos ir dėl to dalis jų kasmet 
uždaroma. Tuo tarpu beveik 9.000 
moksleivių vis dar mokosi antroje 
pamainoje, kai kuriose mokyklose 
nėra centrinio šildymo ir vandentie
kio. Patikrinimų metu atskleisti rimti 
trūkumai organizuojant vaikų maiti- 
nimą. Daugelyje mokyklų nėra val
gyklų, bufetų, o ten, kur jie yra, ne
pasirūpinama reikiamu patiekalų 
asortimentu. Ne visur vaikai laiku 
suvežami į mokyklas. Švietimo mi
nisterija ir vietos švietimo organai 
reikiamai nepasirūpino, kad visos 
kaimo mokyklos būtų aprūpintos 
kvalifikuotais pedagogų kadrais ...” 
1973 m. priimtu nutarimu “Dėl 
priemonių kaimo bendrojo lavinimo 
mokyklų darbo sąlygoms toliau ge
rinti” nepakankamai rūpinasi net ir 
pati švietimo ministerija.

PARTINĖ MOKYKLA
Angštoji partinė mokykla Vilniu

je persikels į naujus rūmus Ševčen
kos gatvėje. Jų sodelį jau papuošė 
granitinė vilniečio skulptoriaus V. 
Mačiuikos skulptūra “Didžioji drau. 
gystė”, kurią sudaro K. Markso ir F. 
Engelso portretai. Skulptūros perkė
lime V. Mačiuikai talkino architek
tas G. Baravykas.

ŠALTA PIRTIS
šaltu išsimaudymu Zaraso ežere 

baigėsi Henriko Vaitkevičiaus, jo 
žmonos Reginos ir dukros Zitos ke
lionė į Zarasų pirtį. Mat, H. Vaitke
vičius, Zarasų rajono kooperatyvų 
sąjungos traktorininkas, šeimą pir- 
tin nuvežė traktoriumi T-40 su prie
kaba. Grįžtant namo, staiga sugedo 
traktoriaus stabdžiai, ir H. Vaitke
vičius jį Gorkio gatve nuvairavo tie
siai į Zarasą. Iš ledinių bangų išra
dingus pirties lankytojus, jau gero
kai spėjusius atvėsti, ištraukė valti
mi atplaukęs mechanikas Jonas Pa- 
prockas.

PLĖŠIKAI VILKYČIUOSE
Šilutės rajono Vilkyčių parduotu

vę, įsilaužę pro langus, bandė api
plėšti klaipėdiečiai broliai Henrikas 
ir Česlovas Petrikai su Liudu Kviet- 
kum. Juos pastebėjo Priekulės kera
mikos gamyklos darbininkas L. Dir
gėla. Įsilaužėlius suėmė Veiviržio 
paukštininkystės sovchozo draugov- 
ninkai ir milicijos pareigūnai. Nusi- 
kaltėl'ai perduoti teismui. Trumpa
me pranešime pabrėžiama, kad jie 
niekur nedirbo ir plėšikavo.

IŠTRĖMĖ STUDENTĄ
Vilniaus universitete kurį laiką 

studijavo stud. Slotkus iš Kolumbi
jos. Ryšium su jaunimo demonstra
cijomis 1977 m. spalio 10 d. po fut
bolo rungtynių Vilniuje stud. Stoi
kus gavo įsakymą išvykti iš Lietuvos 
be jokio pasiaiškinimo. Kratos me
tu saugumiečiai rado pas jį užsieny
je išleistą Lietuvos istoriją ir filmą 
apie lietuvių stovyklas bei minėji- 
mus- V. Kst.

VLIKo pirm. dr. J. K. Valiūnas tarp rusų disidentų Vašingtone — Povilo Litvinovo ir Andriejaus Amalriko
Nuotr. J. Urbono

Lietuvos laisvės byla Belgrade
VLIKo pirm. dr. J. K. Valiūnas 

apie lietuvių pastangas Belgrado 
konferencijoje ir kitur plačiai kalbė
jo VLIKo seime St. Petersburge, Flo
ridoje, 1977 m. gruodžio 3 d. čia pa
teikiame jo pranešimo ištraukas.

RED.
Kas padaryta?

VLIKas, remdamasis savo
1976 m. gruodžio 4-5 d. seimo 
nutarimu, suorganizavo lietuvių 
žmogaus teisių komisiją (VLIKo 
valdybos 1977. III. 3 protokolas 
nr. 304) ir jos pirmininku pa
kvietė buvusi Vilniaus universi
teto prorektorių, tarptautinės 
teisės profesorių dr. Domą Kri
vicką (nariai: kun. K. Pugevi
čius, dr. J. Genys, D. Kezienė, 
A. Zerr, dr. J. Balys, J. R. Si
manavičius, S. Kudirka, A. Ju
rašienė, J. Jurašas). Komisiją 
sudarant atsižvelgta, kad joje 
būtų atstovaujama pagrindinėm 
mūsų organizacijom: Lietuvių 
Bendruomenei, Amerikos Lie
tuvių Tarybai ir Bendrajam 
Amerikos Lietuvių šalpos Fon
dui.

Lietuvos grupė Helsinkio su
sitarimų vykdymui remti, kurią 
sudaro T. Venclova, kun. K. Ga- 
ruckas, O. Lukauskaitė - Poškie
nė, V. Petkus ir E. Finkelštei- 
nas, 1976 m. lapkričio 25 d. Vil
niuje paskelbė savo manifestą. 
Jame reiškiamas susirūpinimas 
dėl Helsinkio susitarimų pažei
dimo, prašoma jų signatarus at
sižvelgti j TSRS kariuomenės 
nulemtą dabartinį Lietuvos sta
tusą ir rūpintis, “kad Lietuvoje 
nebūtų pažeistos humanitarinės 
teisės”. Tomui Venclovai pavy
ko 1977 m. pradžioje išvykti Į 
Vakarus, o Viktorą Petkų su
ėmė KGB, vos tik prasidėjus 
Belgrado konferencijai. T. 
Venclova, atvykęs Į JAV, 1977 
m. vasario 24 d. liudijo kongre
sinėje Europos Saugumo ir 
Bendradarbiavimo Komisijoje 
Vašingtone apie Helsinkio susi
tarimų nuostatų laužymą Sovie
tų Sąjungos okupuotoje Lietu
voje.

ALTos pirm. dr. K. Bobelis
1977 m. balandžio 27 d. (lietu
vių, latvių ir estų bendro komi
teto vardu) liudijo kongresinė
je Europos Saugumo ir Bendra
darbiavimo Komisijoje Vašing
tone apie Pabaltijo valstybėse 
— Lietuvoje, Latvijoje ir Esti
joje — Sovietų Sąjungos vykdo
mus žmogaus teisių pažeidimus.

Lietuvių žmogaus teisių ko
misijos pirm. dr. D. Krivickas 
ir atstovybės patarėjas dr. A. 
Gerutis 1977 m. gegužės 6-8 d. 
d. dalyvavo žmogaus Teisių ir 
Tautų Apsisprendimo Organiza
cijos (būstinė Liucernoje, Švei
carijoje) sušauktoje konferenci
joje, kuri įvyko Wild Bad 
Kreuth, V. Vokietijoje. Ten jie 
abu padarė išsamius praneši
mus apie žmogaus teisių panei
gimą Lietuvoje bei kitose Pa
baltijo valstybėse ir paveikiai 
dalyvavo kituose konferencijos 
darbuose. Jų pranešimus drau
ge su tos konferencijos nutari
mais Muencheno universiteto 
rektorius dr. Nicolaus Lobke- 
wicz įteikė Helsinkio Baigiamą
jį Aktą pasirašiusiųjų valstybių 
vyriausybėms.

Jonas Jurašas 1977 m. gegu
žės 19 d. padarė pranešimą Va
šingtone tarporganizacinėje 
konferencijoje (ją surengė šios 
organizacijos: Amerikos Taryba 
už Laisvę Pasaulyje, Pavergtųjų 
Tautų Komitetas, Kardinolo 
Mindszenty Fondas, žydų Tei
sių Taryba, Jaunieji Amerikie
čiai už Laisvę ir kt.), pavadinto
je “žmogaus Teisės po Helsin
kio”, ypač iškeldamas Pabaltijo 
valstybėse — Lietuvoje, Latvi
joje ir Estijoje — Maskvos sis
temingai vykdomą rusifikacijos 
ir etninio genocido politiką.

Pavergtųjų Europos Tautų 

Seimo vicepirmininkas ir VLI 
Ko pirmininko pavaduotojas dr. 
Br. Nemickas 1977 m. birželio 
2-3 d. dalyvavo Pavergtųjų Eu
ropos Tautų Seimo delegacijo
je, kuri lankėsi Vašingtone pas 
visą eilę senatorių bei kongreso 
narių ir pas Valstybės Departa
mento pasekretorį Europos rei
kalams John A. Armitage. Vizi
tų metu visur buvo keliamas 
žmogaus teisių laužymas Sovie
tų Sąjungos pavergtuose bei 
viešpataujamuose Vidurio ir Ry
tų Europos kraštuose. Pasekre- 
torio paakintas, dr. Nemickas 
surinko iš lietuvių žinias apie 
sovietų kliudymus išskirtoms 
šeimoms susijungti, pavergtie
siems lietuviams užsieniuose 
lankytis ir laisvojo pasaulio lie
tuviams Lietuvon vykti ir, jas 
susistematinęs, įteikė Valstybės 
Departamentui.

Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
diplomatiniai atstovai dr. S. A. 
Bačkis, dr. A. Dinbergs ir E. 
Jaakson 1977 m. birželio 7 d. 
lankėsi Valstybės Departamen
te pas pasekretorį Europos rei
kalams John A. Armitage ir 
įteikė notas, atkreipiančias JAV 
dėmesį į Sov. Sąjungos okupuo
tose jų atstovaujamose valsty
bėse vykdomus žmogaus teisių 
paneigimus; 1 i

JAV LB pirm. A. Gečys 1977 
m. gegužės 9 d. įteikė Europos 
Saugumo ir Bendradarbiavimo 
Komisijai memorandumą apie 
žmogaus teisių pažeidimą oku
puotoje Lietuvoje.

Lietuvių Moterų Klubų Fede
racijos pirm. L Banaitienė 1977 
m. rugpjūčio 24 d. pasiuntė JA 
V-bių delegacijai Belgrado kon
ferencijoj išsamų raštą apie lie
tuvių politinių kalinių kančią, 
perskirtų šeimų vargus, religinį 
persekiojimą okupuotoje Lie
tuvoje.

Lietuvių Katalikų Religinė 
Šalpa, vadovaujama kun. K. Pu- 
gevičiaus, 1977 m. rugsėjo 
mėn. išsiuntinėjo beveik 5.000 
anglų kalba leidinio apie religi
jos persekiojimą Sov. Sąjungos 
okupuotoje Lietuvoje. Leidi
nys paruoštas, remiantis “Lie
tuvos Katalikų Bažnyčios Kro
nikoje” paskelbtąja medžiaga ir 
išsiuntinėtas viso pasaulio svar
bioms valstybėms, religinėms in
stitucijoms ir spaudai.

VLIKas 1977 m. rugsėjo 19 d. 
išsiuntinėjo Helsinkio susitari
mus pasirašiusiom nekomunisti
nėm vyriausybėm VLIKo pirm, 
dr. J. K. Valiūno ir Lietuvos 
diplomatinės tarnybos šefo min. 
S. Lozoraičio pasirašytą išsamų 
memorandumą, atkreipiantį dė
mesį į žmogaus teisių laužymą 
pavergtoje Lietuvoje ir reika
laujantį pašalinti iš jos sovieti
nę okupaciją. Memorandumą 
parengė dr. D. Krivickas, religi
jos persekiojimo apžvalgą — 
kun. Pugevičius.

Pasaulio Lietuvių Jaunimo 
Sąjunga, drauge su latviais ir 
estais, 1977 m. rugsėjo 24 d. Va
šingtone prie Linkolno laisvės 
paminklo suorganizavo demon
straciją, atkreipusią dėmesį į 
žmogaus teisių paneigimą ir tei
sėtos žmonių valdžios nušalini

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje 
įsikūręs nuosavuose namuose —

Hamiltono Lietuvių Kredito Kooperatyvas

830 Main Street E., tel. 544-7125 L8M 1L6 “TALKA”
Darbo valandos: pirmadieniais - ketvirtadie- ii MOKAME UŽ:
niais nuo 10 iki 5 vai., penktadieniais nuo II depozitus (P.C.A.) ..........6%
10 iki 7 vai., Šeštadieniais nuo 9 iki 12 vai. II santaupas .........................7%
Liepos-rugpjūčio mėn. ir prieš ilgus savait- II term, depozitus 1 m. 814% 
galius šeštadieniais uždaryta. II pensijų fondas....................9%
Nemokama gyvybės ir asm. paskolų drauda. II IMAME UŽ:
Nemokamas pilnas čekių patarnavimas. II asmenines paskolas 11 % 

Kapitalas —— virš $10,000,000. ji nekiln. turto pask....... 92/ą %

mą Sov. Sąjungos okupuotose 
Pabaltijo valstybėse — Lietuvo
je, Latvijoje ir Estijoje. De
monstracijos organizaciniam ko
mitetui sėkmingai va'dovavo 
Viktoras Nakas. Demonstracijoj 
dalyvavo ir VLIKo valdybos na
riai.

VLIKo valdybos prašomas, 
kun. K. Pugevičius buvo 1977 
m. spalio 25-31 d.d. Belgrade 
ryšium su ten vykstančia žmo
gaus teisėms apžvelgti konfe
rencija. Jį priėmė JAV amba
sadorius Albert Sherer, j n., ir 
Vatikano atstovas Belgrado kon
ferencijoj mons. Fonz-Munoz. 
Kun. K. Pugevičius savo pasi
kalbėjimuose kėlė žmogaus tei
sių, ypač religijos laisvės ir ap
sisprendimo vykdymo laužymą 
Sov. Sąjungos okupuotoje Lie
tuvoje. Jis taip pat matėsi su 
“New York Times” korespon
dentu D. Andelmanu ir su Ai
rijos delegacijos nariais.

VLIKo leidiniai
Rengiamas išsamus enciklo

pedinio pobūdžio leidinys apie 
Lietuvą anglų kalba maždaug 
500 puslapių apimties. Leidinį 
rašo Mykolas Drunga. Daugiau 
kaip pusė leidinio jau parengta. 
VLIKo valdyba yra sudariusi 
trijų asmenų (dr. B. Nemiclęo, 
J. Valaičio ir B. Bieliuko) komi
siją, kuri peržiūri leidinio dali
mis atliktąjį darbą. Tam reika
lui komisija turėjo tris posė
džius, kurių metu nuosekliai bu
vo susipažinta su atliktuoju au
toriaus darbu.

Taip pat yra rengiamas ma
žesnės apimties (60-80 puslapių) 
žinių leidinys anglų kalba apie 
Lietuvą. Jis yra skiriamas spau
dai, organizacijoms ir asme
nims, kurie pageidaus žinių apie 
Lietuvą.

Išleista “Flames for Free
dom” brošiūra apie Romą Ka
lantą. Jos atspausdinta 8.000 eg
zempliorių. <

VLIKo žinių tarnyba Lithua
nian Information Service lei
džia neperiodiškai specialius 
pranešimus spaudai anglų kalba 
(News Release) apie svarbius 
lietuvių gyvenimo įvykius oku
puotoje Lietuvoje ir laisvajame 
pasaulyje. Šiuos žinių tarnybos 
darbus atlieka D. Kezienė ir 
kun. K. Pugevičius.

VLIKo valdyba tęsia ELTOS 
biuletenių šešiomis kalbomis 
leidybą. Lietuvių kalba “ELT 
OS Informacijos” išeina kas sa
vaitę (redaguoja R. Čerkeliūnie- 
nė); anglų kalba — kas mėnesį; 
prancūzų kalba — kas trys mė
nesiai (redaguoja B. Venskuvie- 
nė); italų — kas mėnuo (reda
guoja prel. V. Mincevičius); is
panų — kas trys mėnesiai (re
daguoja C. Juknevičius); portu
galų — neperiodiškai.

VLIKas iš dalies aprūpina 
medžiaga Europoje veikiančias 
dvi radijo stotis, duodančias sa
vo programas Lietuvai. Taip pat 
bendradarbiauja su “Voice of 
America” ir “Radio Liberty” 
lietuvių skyriais.

• Nuobodžiausia tiesa (deja, tie
sa!) yra tai, kad tas, kam viskas yra 
nuobodu, pats yra nuobodus. —-J. 
GIRNIUS.

ENCIKLOPEDINIO POBŪDŽIO 
informacinę knygą apie Lietuvą ang
lų kalba rašo Mykolas Drunga, pa
kviestas VLIKo. Niujorke jis susiti
ko su VLIKo valdybos vicepirm. dr. 
B. Nemicku, valdybos nariu infor
macijos reikalams Br. Bieliuku ir 
juos supažindino su antrąja šios kny
gos dalimi. Knygą numatoma už
baigti iki 1978 m. kovo mėnesio.

VALSTIEČIŲ LIAUDININKŲ 
centro prezidiumą Čikagoje sudarė: 
pirm. M. Mackevičius, vykdomasis 
vicepirm. inž. G. J. Lazauskas, vice
pirmininkas ir “Varpo” red. A. Ku- 
čys, ižd. M. Simokaitis, sekr. S. Pau
lauskas.

LOS ANGELES SUVAŽIAVIMŲ 
CENTRE Sovietų Sąjunga lapkričio 
19-29 d.d. surengė propagandinę sa
vo laimėjimų parodą. Baltiečiai bu
vo pasišovę tame pačiame centre su
organizuoti sovietų vykdomos taut- 
žudystės parodą, bet jos teko atsisa
kyti dėl perdidelės patalpų kainos. 
Pasitenkinta pavergtų tautų atstovų 
demonstracijomis, kuriose tris sa
vaitgalius gausiai dalyvavo ir lietu
viai su plakatais, skelbiančiais tau
tinę bei religinę Lietuvos priespau
dą. Praeiviams bei parodos lankyto
jams išdalinta tūkstančiai specialiai 
atspausdintų atsišaukimų ir brošiū
rų. Ypač aktyvus buvo lietuvių jau
nimas, kuriam talkino ir amerikie
čiai studentai. Lapkričio 20 d. sovie
tus demaskuojantį žodį tarė kongre
so atstovas K. Dornanas, o lietuviai 
viešai sudegino Sovietų Sąjungos vė
liavą. Televizijos stotys davė pa
sikalbėjimą su A. Mažeika, demon
stracijų komiteto vadovu. Du rašy
tojo J. Gliaudos laiškus paskelbė 
dienraščiai “Los Angeles Times” ir 
“Evening Outlook”. Juose atsklei
džiamas tikrasis Sovietų Sąjungos 
veidas, tik kažkodėl nė žodžiu nepa
minėta Lietuva.

UŽ INFORMACIJAS didžiojoje 
kitataučių spaudoje apie Lietuvą AL 
Ta paskirs lietuviams jų autoriams 
tris premijas — 500 dolerių, 300 ir 
200 dolerių. Jų mecenatas — kun. 
dr. J. Prunkis. Vertintojų komisiją 
sudarė dr. K. Bobelis, inž. E. Bart
kus, O. Baršketytė, dr. L. Kriauče- 
liūnas ir L. Labanauskas. Kandida
tus premijoms su rašinių iškarpomis 
ar jų atspaudu prašoma siūlyti iki 
1979 m. sausio 15 d. šiuo adresu: 
Amerikos Lietuvių Taryba, 2606 W. 
63rd Street, Chicago, Ill. 60629, 
USA.

JŪRATĖ KAZICKAITĖ, Associat
ed Press agentūros korespondentė, 
nuo. 1977 m. pavasario yra paskirta 
į Baltuosius Rūmus. Čia ji seka prez. 
J. Carterio žmonos Rosalynn veiklą 
ir apie ją informuoja spaudą. J. Ka- 
zickaitė lydėjo Rosalynną, kai pasta
roji lankėsi P. Amerikos valstybėse.

Brazilija
SAO PAULO LIETUVIŲ tautinį 

kryžių šv. Juozapo parapijos šven
toriuje pašventino klebonas kun. J. 
Šeškevičius. Juo pakeistas 1949 m. 
Matelionių šeimos pastatytas kry
žius, nuverstas vėtros. Naujojo kry
žiaus padirbimu ir pastatymu rūpi
nosi specialus komitetas, vadovauja
mas pirm. V. Banio. Mišias prieš kry
žiaus pašventinimą atnašavo du bu
vusieji misijonieriai Kinijoje — kun. 
Petras Urbaitis, SDB, ir svečias iš 
Venecuelos kun. Antanas Perkumas, 
SDB.

JAUNIMO NAMUOSE lapkričio 
27 d. surengtas savaitraščio “Mūsų 
Lietuva” spaudos balius susilaukė 
labai gausių dalyvių. Rengėjai buvo 
pasiruošę priimti 180,. o salėn susi
rinko net 250. Teko jieškoti papildo
mų stalų bei kėdžių. Red. kun. Pr. 
Gavėnas, SDB, tarė atsisveikinimo 
žodį pasitraukusiam atsakingajam 
red. prof. dr. J. F. Carratui ir pa
sveikino jo pareigas perėmusį Vy
tautą Bacevičių. Ugningą kalbą pa
sakė prof. dr. J. F. Carratas, Spau
dos baliaus ruoša rūpinosi Šv. Juo
zapo brolijos vyrai. Visas jo pelnas 
paskirtas “Mūsų Lietuvai”.

IMIGRANTŲ DIENĄ ateiviai iš 
įvairių kraštų Sao Paulo mieste pa
minėjo lapkričio 27 d. iškilmingomis 
pamaldomis Švč. Sakramento šven
tovėje. Mišias laikė vysk, pagalbi
ninkas D. Ernesto de Paula su tauti
nių kolonijų kunigais. Lietuviams 
atstovavo kun. Pr. Gavėnas, SDB, ir 
tautiniais drabužiais pasipuošęs “Rū
telės” ansamblis su vadove E. Ba- 

, cevičiene. Aukojimo metu kiekviena 
tautybė atnešė savo dovanas. Lietu
vai atstovavo jos kančias simbolizuo
jantis erškėčių vainikas ir “Lietuvos 
Katalikų Bažnyčios Kronikos” 27 
nr. Meninę programą parapijos sa
lėje atliko kiniečiai, korėjiečiai, slo
vėnai, vengrai, japonai ir lietuviai. 
“Rūtelės” ansamblis padainavo skau
tišką dainą, pašoko Ketvirtainį ir 
Malūną.

Australija
AUSTRALIJOS LB KRAŠTO VAL

DYBA, artėjant parlamento rinki
mams, pasiuntė telegramas darbie- 
čių vadui G. Whitlamui ir naujosios 
demokratų partijos vadui D. Chip- 
pui, prašydama išryškinti tų parti
jų laikyseną Pabaltijo pripažinimo 
Sovietų Sąjungai klausimu. Nė vie
nas tų vadų neatsiliepė. Laiminges
nis buvo ALB krašto valdybos narys 
L. Cox, specialiu raštu kreipęsis į 
Australijos premjerą M. Fraserį ir 
užsienio reikalų min. A. Peacocką. 

Pastarojo atsakymas buvo gautas 
lapkričio pabaigoje. Jame pabrėžia
ma, kad jį atsiliepti paprašė prem
jeras M. Fraseris. Jo vardu prime
namas Baltijos respublikų de jure 
pripažinimo Sovietų Sąjungai pada
rytas atšaukimas, Australijos amba
sadoriui Maskvoje duotas įsakymas 
vengti oficialių kelionių į Lietuvą, 
Latviją ir Estiją, teisių grąžinimas 
Latvijos garbės konsului Australijo
je. Koalicinė liberalų vyriausybė to
kios linijos žada laikytis ir po rinki
mų, kuriuos jai pavyko laimėti su 
pakankama atstovų persvara parla
mente.

DALIA JANAVIČIŪTĖ, baigusi 
klasikinio baleto studijas Sydnėjuje, 
1978 m. pradžioje išvyks tobulintis 
į princesės Grace klasikinio šokio 
akademiją Monte Carlo valstybėlė
je. Sydnėjaus Eisteddfordo konkurse, 
kurio įvairiose kategorijose varžosi 
geriausi baleto šokėjai, ji laimėjo 
pirmąją premiją ir tabako firmos P. 
Stuyvesant $3.500 stipendiją. Pirmo
ji vieta jai buvo paskirta už tautinės 
išraiškos kategorijoje atliktą lietu
višką šokį, stipendija — už gerą pa
sirodymą visose šokio kategorijose.

Britanija
“VYČIO” KLUBAS Bradforde lai

kosi gražios tradicijos — surengia 
vaišes pensininkams, kai metai artė
ja prie pabaigos. Šiemetinis pensi
ninkų pokylis įvyko lapkričio 19 d. 
Už gražiai papuoštų stalų susėdo 
apie 80 pensininkų ir kandidatų į 
pensininkus, kurių eilėse buvo daug 
klubo steigėjų. Juos pasveikino klu
bo valdybos pirm. J. Adomonis, pa
brėždamas, kad šiam pobūviui 78 
svarus paaukojo buvęs bradfordiškis 
J. Balčiūnas, dabar gyvenantis Ka
nadoje, savo viešnagės metu praėju
sią vasarą. Pensininkų vardu padė
kos žodį tarė A. Bučys.

Lenkija
PUNSKO GIMNAZIJOS dramos 

būrelis su vadovę K. Dapkevičiūte 
birželio 5 d. suvaidino S. Kymantai- 
tės-čiurlionienės komediją “Pinigė
liai”. Po premjeros punskiečiai ak
toriai aplankė Krasnagrūdą ir Kle
vus. Gimnazijos kraštotyrininkai 
mokslo metų užbaigai paruošė G. 
Žemkalnio “Birutę”. Jos spektak
liai gimnazijoje įvyko birželio 18 ir 
25 d.d.

Italija
ŠV. KAZIMIERO KOLEGIJA šiuo 

metu turi 11 klierikų ir du studijas 
gilinančius kunigus. Šiais mokslo 
metais įstojo keturi nauji studentai. 
1978 m. pradžioje bus įšventinti 
trys kunigai. Pasak rektoriaus prel.
L. Tulabos, tai bus kalėdinė kolegi
jos dovana lietuviams.

Šveicarija
DR. ALBERTAS GERUTIS Šv. 

Martyno parapijos salėje Zueriche 
lapkričio 14 d. skaitė išsamią paskai
tą apie Lietuvą, paliesdamas Di
džiąją Lietuvos Kunigaikštystę, ca
rinės okupacijos ir nepriklausomo 
gyvenimo laikotarpius, dabartinę so
vietų okupaciją, religinę būklę, švei
carams jis priminė, kad Baltijos res
publikom sovietinę vergiją atnešė 
A. Hitlerio ir J. Stalino sutartis, 
nors Lietuva katalikybės dėka arti
mai yra susijusi su Vakarais. 1972 
m. pradėtą leisti “Lietuvos Katalikų 
Bažnyčios Kroniką” dr. A. Gerutis 
laiko stebuklu, nes jos ligi šiol ne
įstengia sustabdyti KGB saugumie
čiai. Net 12 tautinių šokių atliko J. 
Stasiulienės vadovaujama grupė, 
juos įterpdama tarp paskaitos da
lių. Visi šios grupės šokėjai, garsi
nantys lietuvišką folklorą, yra švei
carų jaunuoliai. Su atliekamais šo
kiais paskaitos klausytojus supažin
dino J. Stasiulienė ir M. Jaeger.

Vokietija
ROMUVOJE POSĖDŽIAVO VI PL 

JAUNIMO KONGRESO rengėjų ko
mitetas — V. Bartusevičius, dr. G. 
Bauras, V. Damijonaitis, A. Herma
nas, K. Ivinskis, S. Kondrataitė, A. 
Lucas, K. Pauliukevičiūtė, R. Šileris,
M. šiušelis, A. Šmitas, R. Valiūnas 
ir R. žutautaitė. Trūko tik R. Šrei- 
feldaitės ir Britanijos atstovo A. Vil
činsko. Nutarta jaunimo kongresą 
pradėti 1979 m. liepos 11 d. stovyk
la Britanijoje. Oficialus jo atidary
mas įvyks liepos 14 d. Londone. Pro
blemą gali sudaryti prie Londono 
užsakytos patalpos stovyklai, nes jos 
greičiausiai bus remontuojamos 1979 
m. vasarą. Tokiu atveju gali tekti 
jieškoti kitų. Kongreso studijų die
nos įvyks liepos 18-17 Altenbergo 
namuose prie Koelno, V. Vokietijo
je. Kongreso uždarymo iškilmėms 
liepos 28-29 d.d. pasirinktas Koenig- 
steinas prie Frankfurto. Į jas yra 
įtrauktas talentų vakaras, ansamb
lių, solistų koncertai, pobūvis ir pa
maldos. Dalis šių renginių, kaip pvz. 
jaunųjų menininkų paroda, galės bū
ti pačiame Frankfurte. Kongreso 
tikslą rengėjai taip apibūdina: nau
jai pagrįsti ir įprasminti jaunimo da
lyvavimą išeivijos veiktoje.

EVANGELIKAI MOKSLEIVIAI 
adventą pradėjo jų kun. F. Skėrio 
suorganizuota kavute Vasario 16 
gimnazijos salėje. Religinių minčių 
šia proga pažėrė kun. F. Skėrys, B. 
Brazdžionio “Rarotų giesmę” dekla
mavo L. Kairytė, kalėdines giesmes 
giedojo mišrus mokinių kvintetas. 
Kavutėje dalyvavo ir katalikiškų or
ganizacijų vadovai, VLB krašto val
dybos, gimnazijos atstovai.



Toronto lietuvaičių daininkių
Biskytė. Jos yra dalyvavusios

trijulė “Vasaros garsai”. Iš kairės: Vida Dovidaitytė, Aida Dovidaitytė ir Aldona 
jau daugelyje koncertų. Nuotr. O. Burzdžiaus

Didieji mūsų istorijos simboliai
. Lietuvos sostinė Vilnius ir Jonas Basanavičius

Pajudėjo ALKOS statyba

ANTANAS MUSTEIKIS

Šiais metais minime pažymė
tinas sukaktis, susijusias su mū
sų sostine ir tautinio atgimimo 
patriarchu. Prieš 57 metus spa
lio 7 d. buvo pasirašyta Suvalkų 
sutartis, nustačiusi sieną (de
markacinę liniją) tarp Lietuvos 
ir Lenkijos, bet dar tą pačią die
ną Pilsudskio Įsakymu lenkų 
kariuomenė tą sutartį sulaužė, 
užpuldama Lietuvą, o po poros 
dienų užėmė ir Vilnių. Prieš 50 
metų vasario 16 d. mirė dr. Jo
nas Basanavičius, lyg ir pasirin
kęs tą pačią dieną, kai buvo pa
skelbta nepriklausomybės de
klaracija, ir tą pačią sostinę, 
kurios sargu jis išliko didžiąją 
savo amžiaus dalį.

* * *
Kažkada man teko dalyvauti 

Buffalo miesto skelbtoj dienoj 
už pavergtas tautas iškilmėse; 
jos buvo transliuojamos per te
leviziją. Tada vienas iš stoties 
pareigūnų man leptelėjo: argi 
verta stengtis, nes reikalas baig
tas. (Suprask — pavergtųjų liki
mas beviltis). Tą momentą aš 
nesileidau į kalbas: dažni susi
žinojimo priemonių atstovai jau
čiasi visažiniai, ir vargu juos pa
mokysi; tik painiavos gali pasi
daryti -— sutrumpins ir šiaip 
striuką programą. O širdis užvi
rė. Ar ji neužvirtų mums vi
siems, jei kas pasakytų į akis, 
kad gyvenimas eina savo keliu, 
tad ir mūsų pastangos bepras
mės? Galingieji, esą, turi savo 
rankose istorijos vadeles, o ma
žiesiems lieka nuryti kartėlis ir 
nuoskaudos, tai ar varta' visa tai 
minėti ir opos tvarstį draskyti?

Kitas dar paporins, kad susi
būrimas — ne veikla. Girdi, mes 
tuščiai laiką praleidžiame, kai 
barstome vienas kitam žodžius, 
patapšnojame vienas kitam per 
petį, pasigrožime Kubilo šokė
jėliais, eilinį dalykėlį keliame 
padangėn ir t.t.

Kad tie svetimieji ir savieji 
kritikai kalnus nuverstų ar gil- 
menas užgriebtų, neteko girdė
ti. Iš to, kaip jie savo žodžiu bei 
plunksna moka kitus taisyti, at
rodo, kad jie turi suradę tiesos 
raktą visoms tautų bei išeivijos 
problemoms spręsti. Tik kodėl 
jie tą raktą laiko, šauniu Jono 
Aisčio žodžiu tariant, pavožę 
po puodu?

* * *
Tikiuosi, kad tuo būdu išreiš

kiu ne tik savo, bet ir visų mū
sų mintis vienu žodžiu — esame 
žmonės, šio žodžio priešybė, pa
gal Kazį Pakštą, būtų kiaulia- 
žmogiai. Mes esame žmonės jau 
vien todėl, kad ne viena duona 
gyvename, kad nesijaučiame 
esą svetimos aplinkos trąša, kad 
nepasiduodame svaiginantiems 
technikos monams, kad priklau
some tai istorijai, kuri yra ne 
tiek aklų jėgų išdava, kiek žmo
nių pastangų, troškimų, žodžių, 
darbų, skausmų ir džiaugsmų 
vaisius. Tokios istorijos sampra
tos vedini mūsų vyresnieji pali
ko savo tėvynę, bet jos neap
leido.

Mums nedrovu prisipažinti 
kas esame. Žinome, kad esame 
stiprūs ir silpni, nors kartais ne
suvokiame, kurie mūsų troški
mai bei pastangos yra stiprybės 
ar silpnybės liudininkai. Tokie 
yra mūsų poreikiai, žymimi pa
garbos, orumo, pripažinimo, 
saugumo bei kitais žodžiais, ir 
jie visi yra žmogiški. Savoje 
tautinėje bendruomenėje jau
čiamės saugesni, nes esame su
jungti bendrų istorinių pergy

venimų; orūs, nes priklausome 
Vilniaus karžygių palikuonims; 
verti savo tautos palikimo, nes 
pripažįstame Basanavičiaus tė
vystę. Esame stiprūs, šaukda
miesi didžios savo istorijos sim
bolių; esame silpni ir kuklūs, 
numanydami, kaip labai atitolę 
nuo žavingos Vilniaus panora
mos ir Rasų patriarcho kapo,. 
kaip mažai pajėgiame pakeisti 
pasaulį!

❖ ❖
Sakoma, kad žmonės, nepažįs

tą istorijos, esą pasmerkti ją 
kartoti. Kuria prasme istorija 
kartojasi? Ne, istorija ne pava
saris, vasara, ruduo ir žiema, 
kad kasmet kartotųsi. Nė vieni 
metai žmonijos raidoje nėra to
kie pat, kokie buvo pernykš
čiai. Ir niekad ta pati istorinė 
situacija negrįžta. Tad niekad 
negalima pasikliauti praeities 
masteliu dabarčiai matuoti ir 
priešingai — dabarties maste
lis, visų vartojamas praeičiai 
įvertinti, neatidengia visos tie
sos.

Mes dažnai tampame istorijos 
teisėjais ir pranašais, kai šaukš
tai būna jau po pietų. O juk 
kiekvieno laikotarpio žmogus 
praeity nebuvo mažiau moder
nus, kaip dabartinis. Tik mes 
vieni tikime išskirtinu savo mo
dernumu, net nepagalvodami, 
kad kiekvienas ateities stebėto
jas ta pačia samprata mus galės 
vadinti siauromis atgyvenomis. 
Tad ir praeities klaidos negali 
visai ta pačia forma pasikarto
ti, lygiai kaip ir praeities žyg
darbiai. Štai kodėl yra sunku 
tautai pasimokyti iš istorijos.

Antra vertus, niekas negali 
paneigti, jog istorija tęsiasi, pa
brėždama čia tradicijas, čia nau
joves. Ir mes, norėdami ar ne
norėdami, esame tos istorijos 
tąsa.

Istorija, tautos istorija dabar, 
kaip ji buvo ir senovėje, yra ne 
tik praeitis, bet ir dabartis, ir 
ateitis. Tauta apima ne tik ke
letą dabartinių kartų: ji charak
teringa ir daugybe tų kartų, ku
rios ilsisi kapuose, savo įnašu 
penėdamos visas vėlesnes gyvų
jų kartas. Ji tiesiasi ir į ateities 
kartas, kurios dar negimė. Ši tą
sa, kaip nemarybė, iššaukia pa
sididžiavimą.

Gal tik naujasis šiaurės ir 
Pietų Amerikos pasaulis dau
giau pabrėžia kaitą, ne šimtme
tines tradicijas, nes jo istorija 
trumpesnė. Bet ir čia dažna 
karta bando remtis senomis ac
tekų, majų ar inkų kultūrinio 
palikimo vizijomis, kad dabar
tyje pabrėžtų savitą veidą, kad 
patenkintų žmogiškojo pripaži
nimo troškulį. Net ir Šiaurės 
Amerikoj tas pats troškimas 
skverbiasi pro užpakalines du
ris, kurias dažnai saugo tokie, 
liberaliai tariant, atgyvenę ir 
pasenę visuomenės junginiai, 
kaip Amerikos revoliucijos duk
terys.

Mūsų tautos istorija ir šian
dieną mums visų pirma pa
gelbsti suvokti, kokie žmonės 
mes iš tikrųjų esame, kur mū
sų ištakos, kur einame ir kokį 
tautos kelią tiesime rytoj.

Yra natūralu žmogui savo 
tapatybę viena ar kita forma, 
pratęsti. Todėl visa bendruo
meninė veikla, kaip ir kitos 
tautinės apraiškos, yra, nors 
ir mažytė, bet neišdildoma 
dalis nesuskaitomose tautos gy
vastingumo grandyse. Tai abi
pusis — individinis ir tauti
nis gaivinimasis, stiprinimasis 

ir tęstinumo laidas. Tikinčiajam 
juk nė vienas plaukas nenukrin
ta nuo galvos be atitinkamos 
prasmės. Tad mes gimstame, 
bręstame, gyvename, kenčiame, 
džiaugiamės ir liūdime savosios 
tautos širdyje ar jos istorijos 
paraštėje neveltui. Taip yra au
džiamas rauplėtų metmenų ir 
dailių ataudų audeklas. Jo raš
tai atspindi Vilniaus ir Basana
vičiaus žygius.

❖ * *
Vilnius — Europos miestų 

pažiba pergyveno nevieno prie
šo antplūdžius. Šalia lenkmečio, 
minėtini švedų, carinių rusų, 
vokiečių ir komunistinių rusų 
potvyniniai nusiaubimai. Karai 
dėl Vilniaus pareikalavo daug 
kraujo ir aukų, o primesta revo
liucija — dar daugiau. Senovė
je artimesni ar tolimesni kaimy
nai skelbdavo karą, neslėpdami 
savo imperialistinių bei plėši
kiškų tikslų. Tik naujaisiais am
žiais — kita mada. Dabar tie pa
tys grobuonys tariasi esą žmo
nijos reformuotojai ir išsijuosę 
šūkauja, jog laisvina žmogų ar 
tautą.

Carinės Rusijos savivalė pa
siekė viršūnę Vilniaus general
gubernatoriaus Muravjovo kori
ko laikais. Tada Vilnius ir visa 
Lietuva buvo vadinama Šiaurės 
vakarų kraštu, o jo viešpats 
(Muravjovas) nesislėpdamas sta
čiokiškai didžiavosi, jog jis mo
ka valdyti. Tikino, kad reikia 
tik suimti betkokį lietuvį, ir prie 
jo bus galima prikibti bei jį pa
kaltinti, o po to tasai jau nebe
regės laisvos dienos šviesos. Tuo 
būdu Muravjovas priskyrė savo 
sąžinės nuopelnams ligi 10.000 
lietuviškų aukų — pakartų, su
šaudytų ar ištremtų į Sibirą. 
Rusai, jam atsidėkodami, statė 
paminklus, maldyklas. Komu
nistiniai rusai tariamai pasmer
kė carų piktvaldystę, bet ne 
Muravjovo koriko metodus. Pa
staruosius jie keleriopai ištobu
lino ir į mirtį, koncentracijos 
stovyklas bei tremtį išvarė šim
tus tūkstančių mūsų brolių, se
serų ir kitų giminių ar negimi
mų tuo pačiu keliu per Vilnių
— į svetimą žemę, į Sibirą, nu
klotą mūsų tautiečių kaulais. Ir, 
žinoma, jie nesigėdi tikinti, kad 
lietuvius jie “laisvina”.

* * *
Solženicinas “Gulago salyne” 

rašo, kad neperseniai komunis
tiniai rusai suėmė 50 lietuvių 
už tai, kad tie platinę antikomu
nistinius atsišaukimus. Visi jie 
pateko į Sibirą, visi ten prisipa
žinę esą kalti, visi ir buvę sušau
dyti. Ir tik po to paaiškėję, jog 
atsiradę tikrieji tų atsišaukimų 
platintojai... Netenka abejoti, 
jog ir šiems nusikaltėliams ko
munistai bus pastatę paminklų.

Beje, Solženicinas čia reika
lingas patikslinimo. Turėtų būti 
tiesa, kad 50 lietuvių buvo be 
jokios priežasties suimta, tiesa, 
kad Sibire jie buvo kankinti ir 
sušaudyti, tik netiesa, kad jie 
visi prisipažinę. Pats Stalinas 
jau žinojo lietuvių ištvermę. 
Sekdamas pagarsėjusio šarlata
no Lysenkos svaičiojimais, “tau
tų tėvas” tikėjosi išauginti pa
čius stipriausius komunizmo 
smogikus iš lietuvių ir azijatų 
sankryžos. Esą, azijatai neturį 
sau lygių žaurume, o lietuviai
— nebiją nė pačios mirties. Tad 
nežinia, kiek iš 50 pasmerktų 
lietuvių iš tikrųjų prisipažino...

* # *
Vilnius komunistinės propa- 

(Nukelta į 6 psl.)

Labai gražiai dr. Jonas Ba
lys 1977 m. rugpjūčio 18 d. 
“Tėviškės Žiburiuose” nušvietė 
didelę reikšmę ir svarbą muzė- 
jaus ALKA (Amerikos Lietuvių 
Kultūros Archyvas). Būdamas 
arčiau to muzėjaus reikalų, no
riu kaiką papildyti.

Prieš 55 metus paskirtas į 
Lawrencą, Mass., kun. Pranciš
kus Juras pradėjo rinkti senus 
lietuviškus laikraščius, žurna
lus ir knygas. Tai ir buvo pra
džia dabartinės ALKOS. Su
rinktus daiktus pradžioj laikė 
“Darbininko” patalpose Bosto
ne, vėliau (1951 m.) perkėlė į 
Brocktoną ir pagaliau 1963 m., 
pastatęs dabartines patalpas 
Putname, Conn., gruodžio 27 d. 
viską ten perkraustė. Susilpnė
jus sveikatai, 1974 m. sausio 
mėn. prel. Pr. Juras ALKOS 
muzėjų perleido LKM Akade
mijai ir sudarė 12 asmenų ku
ratorių valdybą, kuri šiuo metu 
ir rūpinasi visais jo reikalais. Į 
valdybą įeina: generalinis kon
sulas A. Simutis, dr. A. Stan
kaitis, Lietuvių Enciklopedijos 
leidėjas J. Kapočius, dr. A. Ma
tukas, dr. J. Bachulus, inž. V. Iz- 
bickas ir kt.

ALKOS pastatas yra mūrinis, 
vieno augšto, 60 pėdų ilgumo, 
40 pėdų platumo ir 10 pėdų 
augštumo. ALKA yra geroje 
geografinėje vietovėje — tarp 
didelių lietuvių kolonijų: 22 my
lios iki Worcesterio, 26 m. iki 
Providence miesto, 50 m. iki 
Hartfordo ir 65 m. iki Bostono. 
Tik už mylios yra greitkelis 
#52, kuris eina iš Bostono- 
Worcesterio į Niujorką. Pro pat 
ALKĄ eina kelias #44, kuriuo 
kasdien kursuoja po kelis kar
tus autobusai iš Providence 
miesto į Hartfordą. Arti ALKOS 
yra lietuvaičių vienuolynas, ku
ris yra tikras lietuvybės židi
nys. Už vieno kilometro — Ma
tulaičio senelių namai, ten pat 
ir Mindaugo pilis, pastatyta mū
sų kultūrininko kun. St. Ylos.

Per ilgesnį laiką ALKOS stei
gėjas surinko daug įdomios 
muzėjinės medžiagos. Visai ne
seniai gavo iš Šveicarijos p. 
Garbačiausko didelę lietuvišką 
biblioteką, taipgi nepriklauso
mos Lietuvos išleistus pinigus 
ir vieną labai retą pinigėlį —

Jaunimo

Kanklės, birbynės, skudučiai
Š.m. gruodžio 4 d. Toronto 

Lietuvių Namuose susirinkę 
klausytojai turėjo malonią po
pietę. Gražus jaunimo saviveik
lininkų būrelis davė retą kon
certą. Tai nebuvo klasikinės ar 
naujoviškos trankios muzikos 
koncertas, bet skambėjo liaudies 
dainų pynė, išgauta iš senųjų, 
šiais laikais atnaujintų ir page
rintų instrumentų — kanklių, 
birbynių ir skudučių.

Norisi pasidžiaugti, kad iš vi
so toks koncertas yra įmano
mas. šiais laikais, kai viską už
gožia dolerio, televizijos ir daik
tų pertekliaus šešėliai, kai ap
linkos įtakoje vertinamos beveik 
išimtinai tik anglosaksiškos kul
tūros apraiškos, kai pernelyg 
anksti, dažnai sekant tėvų pa
vyzdį, beveik visos programos 
neapsieina be svaiginamųjų gė
ralų, — reikia tik stebėtis, kad 
yra jaunuolių, kurie suranda 
laiko mokytis ir kitus mokyti 
groti neįprastais muzikos instru
mentais, organizuotis ir skleisti 
lietuvių liaudies muziką.

Klausantis kanklių muzikos, 
mintys nuklydo į žiląją senovę, 
kai ilgais žiemos vakarais senis 
vaidila porindavo, pritariant 
kanklėmis, tamsioje pilies menė
je apie bočių žygius tų laikų ka
riams. Čia vėl švelnūs tonai nu
veda į tėvynės laukus, miškus 
ir sodybas. Rodos, girdi upelio 
čiurlenimą, paukščių balsus, 

Dvi Vasario 16 gimnazijos mokytojos tariasi, kaip pasiruošti Kalėdų 
šventėms Nuotr. J. Dėdino

Zigmanto Augusto 4 grašius, 
nukaltus 1569 m. Vilniuje su 
Vyčiu.

Dabar ALKA yra perpildyta 
ir atrodo, kad ten ne muzėjus 
ar archyvas, bet tikras sandėlis. 
Dėlto jau prieš dvejus metus 
pradėta rimtai galvoti ir pla
nuoti dabartines jos patalpas 
padidinti. Tam tikslui buvo su
daryta statybos komisija iš dr. 
A. Matuko, sės. A. Sereikytės, 
inž. V. Izbicko ir J. Vembrės. 
Vėliau pakviestas patarėju inž. 
Eug. Manomaitis. Komisijos na
riai, pasitarę su Bostono kolegi
jos bei Harvardo universiteto 
muzėjų specialistais, aplankę 
naujai pastatytus muzėjus Wor- 
cestery ir kitur, pavedė vieti
niam architektui sudaryti AL
KOS praplėtimo planą pagal 
komisijos pageidavimą ir Put- 
namo miesto valdybos reikala
vimus. Architektas per 3 savai
tes nubraižė planus, kuriuos be 
jokių priekaištų patvirtino Put- 
namo miesto komisija ir 1977 
m. lapkričio 16 d. raštu leido 
pradėti statybą.

Naujoji patalpa jungsis su 
senąja, bus dviejų augštų, 80 
pėdų ilgumo, 40 pėdų platumo. 
Statyba tuoj pradėta: gruodžio 
pirmąją savaitę išgręžtas šuli
nys ir iškasta atmatoms surink
ti patalpa. ALKA yra toliau 
nuo miesto ir dar nėra prijung
ta prie miesto centrinio van
dentiekio bei kanalizacijos.

Statybos lėšoms rinkti ir va
jui vadovauti apsiėmė LE leidė
jas J. Kapočius, kuris jau su
darė 63 asmenų globos komisi
ją, į kurią sutiko įeiti įvairių 
pažiūrų ir grupių asmenys. 
ALKA turi nuo valstybinių mo
kesčių atleidimo statusą (tax 
exemption), todėl asmenys, pa
aukoję ALKAI, galės tą sumą 
atskaityti nuo savo mokesčių.

Kadangi ALKOJ sukauptais 
kultūriniais turtais naudojasi 
ir naudosis visi lietuviai, ka
dangi ALKOS durys visiems 
lietuviams atviros — ja rūpin
tis ir ją išlaikyti yra visų lietu
vių pareiga.

ALKA pastatyta ant nuosavo 
žemės sklypo ir nuo nieko ne
priklauso. Nuolatinis jos adre
sas: ALKA, P.O. Box 608, Put
nam, CT 06260, USA.

J. Savelis
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koncertas

šeštadienio vakarais besilinks
minantį jaunimą ... Tokia buvo 
įvairi programa.

Koncertą pradėjo įžanginiu žo
džiu S. Kazilevičiūtė, o po pir
mos dalies vieneto globėjas L. 
Kalinauskas papasakojo, kaip 
vienetas atsirado, kodėl pasiva
dino Stp. Kairio vardu ir ką per 
dešimtį metų nuveikė.

Vienetas koncertavo minėji
muose, tautybių savaitės pro
gramose ir televizijoje ne tik 
Toronte, bet ir kituose miestuo
se. Šiemet dalis vieneto vyksta 
į Australiją, kur pasirodys su
kaktuvinėje skautų stovykloje 
ir Australijos lietuviams.

Įdomu, kad vienetas, netekęs 
savo pradininko Stp. Kairio, ne
suiro. Jauni vadovai — G. Kali
nauskas ir S. Valiūnaitė patys 
mokėsi, mokė jaunesniuosius ir 
visi kartu tobulėjo. Dabar, pa
dedami V. Verikaičio, tą patį 
darbą dirba A. Kalinauskas ir 
R. Bubelytė.

Vieneto 10 metų sukakties 
proga, vieneto ženkliuku buvo 
apdovanota I. Kairienė, 10 me
tų išbuvę vienete A. Kalinaus
kas ir A. T. Senkevičius, po 8 
metus — J. Bekerytė, R. Jan- 
kaitytė ir R. Bubelytė, 7 metus 
— J. Melnykaitė, 4 metus — L. 
Radzevičiūtė. Koncertą dekla
macijomis paįvairino J. Nami- 
kas ir M. Šaltmiraitė.

B. Stundžia
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d TOMĖJE VEIKLOJE
KOMPOZ. JERONIMĄ KAČINS

KĄ amžiaus septyniasdešimtmečio 
proga Bostono lietuviai pagerbė jo 
kūrinių koncertu, kurį suorganizavo 
komitetas, vadovaujamas A. Matjoš- 
kos. Kadangi sukaktuvininkas pro
fesoriauja Berklee muzikos kolegi
joje, koncerte dalyvavo jos mišrus 
choras, instrumentinis dėstytojų an
samblis, smuikininkė prof. D. Ba
les ir pianistė dr. L. Owayang. Lie
tuviams menininkams atstovavo 
smuikininkas Izidorius Vasyliūnas 
ir sopranas Birutė Aleksaitė. Kon
certe skambėjo J. Kačinsko “Kvar
tetas nr. 2” saksofonams, I. Vasy- 
liūno atliekama “Introdukcija” ir 
“Tokata” smuikui be fortepijono pa
lydos, “Sonata smuikui ir fortepi
jonui”, kurią atliko kolegijos dėsty
tojos D. Bales ir L. Owayang. Sol. 
B. Aleksaitė su šešių instrumenta
listų palyda padainavo J. Kačinsko 
išplėstas mūsų liaudies dainas — 
“Kad jau saulutė”, “Vai lazdynai”, 
“Kaip aš buvau”. Koncerto užsklan
dą atliko kolegijos choras su diri
gentu B. O’Connell trim lietuviš
kai nuskambėjusiom chorinėm dai
nom — “Beržu”, “Jau saulutė lei
džias”, “Esi, dangau”. Akompanavo 
pianistas Ch. Frigon. Su orkestru 
choras sugiedojo J. Kačinsko gies
mę “Te lucis ante”.

KNYGĄ APIE GEN. P. PLECHA
VIČIŲ 1978 m. pradžioje išleis “Ka
rio” žurnalas Niujorke. Pirmąją jos 
dalį sudaro P. Jurgėlos parašyta 
gen. P. Plechavičiaus karinės tar
nybos apžvalga, antrąją — įvairūs 
atsiminimai, liečiantys ne tik gen. 
P. Plechavičių, bet ir jo gimines. 
Knyga turės apie 350 puslapių.

KLEVELANDE LIETUVIŲ DIE
NOS proga viešėjo čikagiškis “Dai
navos” ansamblis su muzikiniu kom- 
poz. Aloyzo Jurgučio ir libretistės 
Nijolės Jankutės veikalu “Kūlgrin
da”, kurio premjera buvo Čikagoje. 
Solistų ir choro atsivežimas pareika
lavo nemažų lėšų, kurias dar padidi
no palydai pasamdyta Klevelando 
simfoninio orkestro muzikantų gru
pė. Spektaklį Dievo Motinos N. P. 
parapijos salėje stebėjo 700 žiūrovų 
ne tik iš Klevelando, bet ir kitų vie
tovių. Už tai jie yra dėkingi LB apy
linkei, vadovaujamai pirm. J. Mals- 
kio. Prie vaišių stalo padėkos žodį 
už “Dainavos” pakvietimą Klevelan- 
dan tarė jos valdybos pirm. A. Smil
ga, o KLB krašto valdybos pirm. J. 
R. Simanavičius kvietė visus sekan
čią vasarą atvykti į Pasaulio Lietu
vių Dienas Toronte.

“JAUNYSTĖ”, J. Narūnės biogra
finių atsiminimų knyga jau atspaus
dinta ir gaunama pas platintojus 
Kanadoje ir JAV-se. Kaina — $5.

METINIAME INŽINERIJOS 
MOKSLO DRAUGIJOS suvažiavime 
Bethlehem, Pa., Lehigh universite
te, mokslinį pranešimą apie ginklų 
tyrimus padarė dr. Jonas Algis Žu
kas, jau ištisą dešimtmetį dirbantis 
JAV balistikos tyrinėjimų laborato
rijoje Aberdeene, Maryland valsti
joje. Lapkričio 23 d. jis bei jo bend
radarbiai buvo pagerbti specialiais 
žymenimis, kuriuos jiems įteikė 
JAV armijos sekretoriaus pavaduo
tojas P. Pierre.

AMERIKOS FOLKLORO DRAU
GIJOS konferencijoje Detroite lap
kričio 3-6 d.d. pranešimą apie Čika
goje praėjusią vasarą vykdytą etno- 
buitinį projektą padarė Elena Bra- 
dūnaitė. šia proga ji aplankė Detroi
te gyvenantį Lietuvos nepriklauso
mybės kovų dalyvį Vytautą Liesū- 
naitį, beveik 90 metų sulaukusį su
valkietį ūkininką, ir magnetofono 
juostelėn įrašė jo atsiminimus, 
pluoštą tautosakinės medžiagos.

DETROITO LIETUVIŲ KULTŪ
ROS KLUBAS surengė literatūrinę 
popietę, pakvietęs didįjį humoristi
nių eilėraščių bei satyrų meisterį 
Antaną Gustaitį. įvadinį žodį apie 
jo gyvenimo kelius Lietuvoje ir iš
eivijoje tarė rašytojas Balys Gra
žulis, pasveikinęs amžiaus septynias
dešimtmečio proga. A. Gustaitis 
skaitė aštuonis eilėraščius, humo- 
ristiškai palietusius gyvenimą Lie
tuvoje ir išeivijoje, feljetoną “Jubi- 
lėjinė garbingo amžiaus diena”. Po
rą tautinių šokių pašoko Kanados 
lietuvaičių ansamblis iš kaimyninio 
Windsoro. Kadangi popietės pelnas 
buvo skiriamas Tautos Fondui, jos 
pradžioje apie VLIKo veiklą kalbė
jo TF tarybos vicepirm. J. Giedrai
tis, svečias iš Niujorko.

SU DAIL. MARIJOS ŽUKAUS
KIENĖS tapyba Niujorko lietuvius 
supažindino Lietuvių Atletų Klubo 
surengta paroda Kultūros židinyje. 
Atidaryme jos kūrybą aptarė P. 
Jurkus. Parodoje buvo 28 tapybos 
darbai, atskleidžiantys realistinio 
pasaulio jūros, gėlių, rudens ir žie
mos temas.

ČIKAGIETĖ RAMINTA LAMP- 
SATYTĖ valstybinėje V. Berlyno 
konservatorijoje apgynė labai gerai 
įvertintą doktorato disertaciją “Mo
dernioji muzikos kūryba Lietuvoje”. 
Vokiškai parašytoj disertacijoj ji 
plačiai nagrinėjo muzikinį M. K. 
Čiurlionio palikimą, dabartinius Vy
tauto Montvilos, Algimanto Bražins
ko bei kitų kompozitorių kūrinius. 
Disertaciją atspausdins konservato
rija savo lėšomis. Jaunoji muzikos 
dr. R. Lampsatytė 1978 m. pradžioje 
lankysis JAV su vienu V. Berlyno 
operos tenoru kaip jo akompania- 
torė. Ji yra gavusi daug pasiūlymų 
pasilikti ir dirbti V. Vokietijoje.

VILNIAUS “LĖLĖS” TEATRAS 
aplankė mažuosius žiūrovus Klaipė
doje su dviem spektakliais — S. 
Michalkovo “Trimis paršiukais” ir 
V. Palčinskaitės “Reportažu iš ka
ruselės”.

GRAŽIŲ ATSILIEPIMŲ yra su
silaukęs 1969 m. įsteigtas Šernų gi
rininkijos gamtos muzėjus Klaipė
dos rajone, tvarkomas girininko 
Stanislovo Mažeikos. Jame yra su
telkti žvėrių ragų ir kailių rinkiniai, 
paukščių iškamšos, gamtos keisteny
bes atskleidžiantys rodiniai. “Ge
niu” pavadintas muzėjus lankytojų 
susilaukia ne tik iš Lietuvos, bet ir 
Sovietų Sąjungos miestų.

DEŠIMTAJAME JAUNŲJŲ PIA
NISTŲ konkurse Čekoslovakijoje, 
Usto prie Labos mieste, varžėsi apie 
100 atlikėjų iš Čekoslovakijos, Bul
garijos, Vengrijos, Lenkijos, R. Vo
kietijos ir Sovietų Sąjungos. Į pas
tarosios atstovų sąrašą buvo įtraukti 
ir trys Vilniaus M. K. Čiurlionio 
vidurinės meno mokyklos auklėti
niai, tapę konkurso laureatais. Vy
resniųjų pianistų grupėje I vietą 
laimėjo A. Jurgelionio auklėtinė Li- 
jana Baronaitė, II vietą — L. Drąsu- 
tienės auklėtinė devintokė Albina 
šikšniūtė. Pirmosios vietos laimėto
ju vidurinio amžiaus grupėje tapo 
O. šteinbergaitės auklėtinis Zbigne
vas Tatolis. šiame konkurse čiurlio- 
niečiai jau trečią kartą laimi pirmą
sias vietas, pralenkdami kitus jau
nuosius pianistus.

KAUNO DRAMOS TEATRAS 
gastroliavo Balstogėje. Vietiniame 
A. Vengerkos teatre lenkams ir lie
tuviams kauniečiai suvaidino lenkų 
rašytojo E. Brylio ir kompozitorės 
K. Gertiner operetę “Paveikslėliai 
ant stiklo”, režisuotą varšuviečio ak
toriaus V. Semiono. Lietuviškajam 
išvykos repertuarui atstovavo K. Bo
rutos apysakos “Baltaragio malū
nas” inscenizacija. A. Vengerkos 
teatre buvo surengta kauniečių dra
mos teatro pastatymus atspindinti 
nuotraukų paroda. Sekančiais me
tais Kaunan atvyks A. Vengerkos 
teatro grupė.

“GUDIJOS MUZIKOS RUDENS” 
festivalyje su kitomis kviestinėmis 
grupėmis dalyvavo ir vilniečių liau
dies ansamblis “Lietuva”. Dešimt 
jo koncertų buvo surengta Minske 
bei jo apylinkėse. “Lietuva” taipgi 
pasirodė festivalio atidarymo ir už
darymo koncertuose.

VARŠUVOS LAIKRAŠTIS “Kur- 
jer Polski” prieš 10 metų su Len
kijos televizija, jaunimo ir vaikų 
organizacijomis įsteigė “Šypsenos 
ordiną”, kuriuo apdovahojarhi daili
ninkai ir rašytojai, savo kūrybą ski
riantys vaikams. “Šypsenos ordiną” 
jau yra gavę 183 asmenys, jų tarpe 
17 užsienio kultūros bei meno vei
kėjų. šiais metais jį laimėjo ir kau
nietė liaudies menininkė Stasė Sa- 
mulevičienė, knygelių vaikams au
torė.

MOZAIKOS PARODĄ Kaune, M. 
K. Čiurlionio dailės muzėjuje, su
rengė Boleslovas Klova. Parodai jis 
pat ūkė 37 savo darbus, sukurtus 
pastarajame trisdešimtmetyje.

VILNIAUS FILHARMONIJOS vyr. 
dirigentas J. Domarkas lankėsi Pra
hoje ir B. Smetanos salėje dirigavo 
simfoniniam Čekoslovakijos radijo 
orkestrui. Tuo pačiu metu Čekoslo
vakijoje koncertavo ir vilnietis var
gonų virtuozas Leopoldas Digrys. 
Jo koncertai įvyko Bratislavoje ir 
Košicėje. Su simfoniniu Slovakijos 
orkestru, išbandydamas naujuosius 
Košicės filharmonijos vargonus, L. 
Digrys atliko E. Balsio “Simfoniją- 
konceftą vargonams ir orkestrui”.

MEDICININĖS GENETIKOS LA
BORATORIJA pradėjo darbą prie 
Vilniaus eksperimentinės ir kliniki
nės medicinos tyrimo instituto. Jo 
direktoriaus prof. dr. A. Matulio 
pranešimu, laboratorijoje kuriami 
metodai genetiniam reumatinių su
sirgimų prognozavimui. Genetikos 
laporatorijos mokslininkai su Rau
donojo Kryžiaus ligoninės genetikos 
specialistais pradėjo tyrinėti šei
mas, kuriose yra sergančių reuma
tu. Vadovaujamasi principu, kad 
vaikas iš savo tėvų paveldi kraujo 
grupę, medžiagų apykaitos savitu
mus ir net atsparumą ligoms, ku
riam įtakos taip pat turi aplinka. 
Mokslininkai tikisi, kad į reumatą 
linkusioms vaikams pavyks sukurti 
aplinkos sąlygas, sumažinančias šios 
ligos grėsmę.

VILNIAUS FILHARMONIJA šį 
sezoną praturtėjo dar vienu stygi
niu kvartetu, kurį sudaro R. Šiugž- 
dinis, S. Lipčius, S. Kiškis ir E. 
Beliajevas. šis vienetas buvo įsteig
tas Kryme ir vadinosi Sočio kvarte
tu, o dabar jį perėmė Vilniaus fil
harmonija. Jaunieji menininkai Vil
niuje įvykusiame koncerte atliko M. 
K. Čiurlionio, D. šostakovičiaus, B. 
Bartoko kvartetus.

LIETUVOS KINO STUDIJA su
kūrė naują vaidybinį filmą “Mai
nai”, kuriam buvo panaudotas mask
viečio rašytojo J. Trifonovo to pa
ties pavadinimo romanas. Filmo re- 
žisorius — R. Vabalas, operatorius 
J. Gricius, scenaristas — P. Morkus. 
Minima lietuvaitė aktorė R. Zdana
vičiūtė ir net šeši aktoriai iš kitų 
respublikų.

SOVIETŲ KOMJAUNIMO centro 
komiteto premiją laimėjo jaunasis 
architektas Česlovas Mozūras už 40- 
tosios vidurinės mokyklos Vilniuje 
projektą. v. Kst.
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Didieji mūsų istorijos
Tautos ir valstybės istorija

(Atkelta iš 5-to psl.) 
gandos pinklėse turi ypatingą 
vietą. Pradžioje grobuonys ta
riamai dovanojo mūsų nuosavy
bę (Vilnių) mums, o po to jie pa
siglemžė ne tik mūsų sostinę, 
bet ir visą Lietuvą. Ir dar — 
krašto pakasynų proga suorga
nizavo pasmerktų vergų padė
kos konvojų j Maskvą iš to pa
ties Vilniaus

Panašiai “laisvino” Vilnių 
vokiečiai ir lenkai. Su pastarai
siais istorija komplikuotesnė. 
Lietuviai šviesuoliai, studijuo
dami savo krašto vidurinėse mo
kyklose ar užsienio universite
tuose, patyrė nuolatinį lenkų 
arogantiškumą ir jų daromas 
nuoskaudas. Iš dr. J. Basana
vičiaus ir dr. Vinco Pietario, 
“Algimanto” autoriaus, bendra
vimo sužinome, kaip mozūriu- 
kas Grudzinskis išvadino Pieta
rį “prakeiktu lietuviu” ir spjo
vė į veidą. Pietaris tada pasi
griebė plaktuką ir geležimi taip 
kaukštelėjo įžeidėjui, kad per
kirto jo gelumbinę eilutę ir jį 
patį sužalojo. Grudzinskis pasi
skundė garbės teismui, kur lie
tuviams atstovavo, tarp kitų, ir 
Basanavičius. Teismas privertė 
patį mozūriuką atsiprašyti Pie
tarį. Pastarasis turėjo ką papa
sakoti iš savo praeities: kaip 
lenkai moksleiviai pririšdavo 
lietuviui virvę prie kojos, trauk
davo ją klasėje po suolu, lauž
dami savo aukos koją, kaip jie 
vogdavo lietuvių laiškus, kaip 
purvais aptėkšdavo ...

Kaip seniau, taip ir dabar 
lenkai Vilnių tebelaiko savo 
“pakraščių stebuklu”, puoselė
ja Vilniaus mylėtojų draugiją, 
ir tik retai išgirsi lenkišką bal
są, jog jie patys padarę klaidų, 
bendraudami su savo kaimy
nais.

Lenkmečiu vilniečiai ėjo kru
vinus Golgotos kelius, — tik pa
skaitykite Jeronimą Cicėną ar 
pasiklausykite tų, kurie Vilniu
je bei jo apylinkėse gyveno. At
simenu ir savo studentiškas die
nas Kaune, kai prof. Albinas 
Herbačiauskas, paskelbęs nau
joviškos literatūros gabalų lie
tuviškai, šiaipjau vaidinęs aiš
kiaregį, nuo kurio ir dvasios ne
sugeba pasislėpti, — skaitė vie
šą paskaitą apie Vilnių ir drįso 
teigti, kad ir lenkai turį teisę į 
Vilnių, nes už jį pralieję krau
ją. Tik jis neužsiminė, kad tai 
buvo plėšikų kraujas. Už tai nu
sikaltėliai paprastai baudžiami 
kalėjimu.

Ir man pačiam Amerikoje te
ko prarasti vieną gerą lenkų 
tautybės pažįstamą, pagyvenu
sia merginą, vadinamą Ms, tu
rinčią socialinės tarnautojos 
profesiją, kai aš pasišaipiau iš 
jos nuomonės, jog lietuviai pri
valo priklausyti lenkams, nes 
jie — tai Jogailos kraitis skais
čiajai Jadvygai...* * *

Betgi Vilnius yra lietuviškas. 
Tai Gedimino miestas, apipintas 
lietuviškom legendom, pasa
kom, dainom, lietuvių kuni
gaikščių ar karalių bei kitų di
dikų planuotas, lietuvių darbi
ninkų rankomis statytas, tegu 
sau ir italų architektų bei dai
lininkų puoštas. Jisai lietuviš
kas, nes skiriasi nuo vokiškų, 
rusiškų, lenkiškų ar itališkų 
miestų pavidalų. Pažvelkite į 
Sv. Onos gotinę šventovę. Ar 
jos miniatiūrinis dydis neimpli
kuoja lietuviško kuklumo mo
tyvo? Įsižiūrėkim į daugybę Šv. 
Petro ir Povilo šventovės skulp
tūrų. Ar neatskirsite jose pa
prastos lietuviškos mergaitės 
šypsenos, kuri toli gražu neat
stovauja Monos Lizos šypsniui?

Tą patį galima pasakyti apie 
Aušros Vartų Marijos paveiks
lą. Žinia, žinia, skeptikas su
murmės, visi savinasi žavingus 
veidelius bei f igūras. Paklaus: 
argi negalėjo Vilniaus miesto 
menininkai italai savo skulptū
rų prototipam atsikviesti mode
lius iš užsienio? Atsakysime: te
oriškai — taip, praktiškai — ne. 
Nereikia būti dideliu ekonomis
tu, kad suprastum, jog neapsi
moka gabenti modelį tūkstan
čius kilometrų iš svetimų kraš
tų dėl kelių menininko seansų, 
kai vietiniai lietuviškieji be di
desnių pastangų čia pat paran
kūs ir trykštą grožiu.

Meno kūryba yra komplikuo
tas vyksmas, čia ne vieta jį išsa
miau paliest, tačiau netenka 
abejoti, kad Vilniaus meninin

J. BURKAUS
“Du dvasinių būtybių pasauliai”,
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kai negalėjo išvengti lietuviškų! 
bruožų bei kolorito savo dar
buose, net jeigu jie būtų stengę
si jų atsikratyti, štai kodėl visi 
gali grožėtis ir įvertinti Vilniaus 
meną, tik lietuviai išskirtinai 
čia jaučiasi kaip namie, it jų 
protėviai šventose alkose.

■Kaip, lenkmečiu, taip bolše- 
vikmečiu Vilnius išliko savitas. 
Štai kodėl ir dabartyje dažni 
Chruščiovai palaido grėsmingas 
gerkles, kad Vilnius ir lietuviai 
išlaiko savo tapatybę ir nepasi
duoda totaliniam niveliavimuisi 
ar rusinimui.* * *

Jonas Basanavičius pasirinko 
gydytojo profesiją, bet lygiagre
čiai studijavo istoriją, archeolo
giją, filosofiją ir tuo pat metu 
nėrėsi į visuomeninę bei tauti
nę kovą už savo žmonių bei tau
tos teises. Ir visur jis parodė 
didelių gabumų: paskelbė daug 
mokslinių medicinos, tautoty
ros, archeologijos bei istorijos 
straipsnių, buvo gerai įvertin
tas savo amžininkų svetimtau
čių, bet didžiausią įnašą jis pa
liko savo tautai kaip nepakarto
jamas tautinio atgimimo veikė
jas. Jis puikiai suvokė, kuria 
kryptimi buvo pasinešusios Eu
ropos tautos ir sugebėjo savąją 
įrikiuoti į jų tarpą. Dar studen
tavimo laikais jis įsiveldavo į 
didžius ginčus su bene artimiau
siu savo draugu, mūsų minėtu 
Pietariu, apie tai, kokiu keliu 
reikia kreipti Lietuvos atgimi
mą.

Pietaris buvo medžiaginės 
kultūros šalininkas, tad rūpino
si krašto ūkio gerove, versda
mas į lietuvių kalbą agronomiš
ką knygelę ir kt., o Basanavi
čius išliko romantikas, remda
mas lietuvių teisę į savarankiš
kumą garsia, savita istorija bei 
didžiais protėvių žygiais, tarda
mas, kad žmonės, nežiną istori
jos, yra vaikai. Jis samprotavo, 
kad materialiai prasikūrę lietu
viai išsineria iš savo kurpių ir 
kailių ir ima pūsti svetimas dū
das. (Ar mes tų pačių argumen
tų nekėliam savo ginčuose da
bartiniais dešimtmečiais?)

Piliakalnių radiniai, tautosa
kinė bei mitologinė pasaka, lie
tuvių kilmės ir kalbos duomenys 
Basanavičiaus raštuose buvo 
perpinti tautiniu orumu, roman
tiškumu. Ir nors lietuviuose tas 
romantizmas buvo pavėluotas, 
jis padėjo tautai įžengti į kon
kretų valstybinį gyvenimą.

Vėliau pats Pietaris pasekė 
Basanavičium, ėmė studijuoti 
savo laikų lituanistiką ir tapo 
patriotiniu rašytoju. Po jo mir
ties tūkstančiai naujagimių lie
tuvių tapo pakrikštyti Danutė
mis ir Algimantais, nors jis pats 
negalėjo savo šeimos vaikų iš
mokyti lietuvių kalbos.* * *

Tiko Basanavičius būti pirmo
jo lietuviško laikraščio “Auš
ros” redaktorium, kai reikėjo 
toleruoti ir jungti dar nepilnai 
išsikristalizavusias sroves bei 
pasaulėžiūras. Panašų vaidmenį 
jis atliko ir didžiojo Vilniaus 
seimo metu, o taip pat ir Lietu
vos nepriklausomybės deklara
ciją pasirašant ar dar prieš tai 
kuriant Lietuvių mokslo drau
giją. Tik tokia asmenybė, tokio 
iškilumo autoritetas galėjo iš
likti Vilniuje neliečiamas ir 
lenkmečio metu, nes ir lenkai 
nedrįso jam rodyti savo barba
riškumo.

Pora lietuvių kartų jau išėjo 
į gyvenimą, Basanavičiui nuke
liavus į amžinybę, bet jo vardas 
vis neramina ir drebina šiandie
ninį okupantą: negalėdami jo 
apeiti negirdomis, propagandi
niai publicistai privalo istoriją 
kraipyti, jo nuopelnus purvinti. 
Tačiau tiesa gali būti kurį laiką 
paslėpta, bet neužgniaužta.

Vilnius ir Basanavičius — di
dieji mūsų istorijos simboliai 
šviečia, spinksi kaip niekad ne- 
gęstantieji žiburiai. Mes lenkia
me jiems savo galvas. Jų laikas 
— beribis, besitiesiąs į nemary
bę. Mums belieka su tvirta są
mone tęsti jų žygį, nors mes ne
same tokie patvarūs ir išradin
gi, koks buvo Basanavičius, 
nors mes tik mažas šapelis mū
sų didžios tautos istorijos tą
soje.

• Žmogus be žemės yra sykiu ir 
žmogus be tradicijos. Tai klajūnas ne 
tik savo kūnu, bet ir savo dvasia. — 
A. MACEINA.

Argentinos “Žibučių” ansamblis pavasario šventėje po koncerto. Iš kairės: H. Levanavičius, programos vedėjas, 
inž. G. Kliauga, akordeonistas, dr. J. Simanauskas, muzikinis vadovas, J. Hemade, būgnininkas, A. Bačans- 
kytė, S. Stankevičiūtė, M. Metrikytė, A. M. Callegaria Paserbskytė, I. Simanauskaitė, Cr. Mičifldaitė, I. Bačans- 
kytė, Ce. Mičiūdaitė, A. Mikučionytė, T. Simanauskas, fleita, ir J. Remeika, gitara

Žvilgsnis i kultūros simpoziumų
J. JAKŠTAS

JAV LB, vadovautos St. Barz- 
duko, iniciatyva 1956 m. buvo 
sušauktas pirmas Amerikos ir 
Kanados lietuvių kultūros kon
gresas. Jo tikslas buvo pagyvin
ti lietuvių kultūrinę veiklą, pri
pažįstant ją esant reikšmingą 
tautinei egzistencijai. Bendruo
menės sprendimu tokie kongre
sai turėjo rinktis kas trejus me
tus. Iki 1966 m. jų įvyko dar du. 
Nuo 1967 m. Bendruomenei 
ėmęs vadovauti inž. B. Nainys 
kultūros kongreso pavadinimą 
pakeitė į mokslo ir kūrybos sim
poziumą, ir tuo pavadinimu pir
mas suvažiavimas įvyko 1969 
m. Jis buvo skirtas pirmiausia 
masinės lietuvių imigracijos į 
JAV šimtmečiui paminėti. 1973 
m. Bendruomenė sušaukė antrą 
mokslo ir kūrybos simpoziumą. 
Tad 1977. XI. 23-27 d.d. Įvykęs 
Čikagoje buvo trečiasis.

Mokslo žmonių sąskrydis
Simpoziumą rengė (kaip ir 

pirmuosius du) JAV Lietuvių 
Bendruomenė su Pasaulio ir 
Amerikos Lietuvių Inžinierių ir 
Architektų Sąjunga, Pasaulio ir 
Amerikos Lietuvių Gydytojų Są
junga. Šis simpoziumas buvo 
kiek skirtingas nuo dviejų pir
mųjų, nes prie jo prisidėjo ir 
Lituanistikos Institutas.

Simpoziumo rengėjų tikslas 
buvo sutraukti kiek galint dau
giau lietuvių mokslo darbinin
kų, dirbančių mokymo ir tyrinė
jimo Įstaigose. Kaip iš sudary
tos programos aiškėja, užsimo
ta padaryti simpoziumą įvairio- 
piems mokslams atsidėjusių lie
tuvių renginiu. Jis buvo labai 
įvairus, nes leista pranešėjams 
pasisakyti tais mokslo klausi
mais, kuriems jie atstovauja, 
mokydami ar tyrinėdami. Tad 
visuomenei turėjo būti parody
ta visa galerija lietuvių moksli
ninkų, teoretikų ir praktikų, įsi
jungusių i šio krašto mokslo bei 
tyrinėjimo įstaigas. Simpoziu
mui rengti komiteto pirminin
kas dr. K. Ambrozaitis maždaug 
taip nusakė simpoziumo tikslą: 
“Sudaryta galimybė JAV ir Ka
nados mokslininkams, akademi
kams ir tyrinėtojams susitikti, 
savo idėjomis ir laimėjimais pa
sidalyti lietuvių kalba ir suartė
ti su lietuvių visuomene”.

Komiteto užsibrėžtas tikslas 
pasiektas. Tai rodė gyvas visuo
menės susidomėjimas simpoziu
mu. Per nepilnas 5 dienas Į sim
poziumą atsilankė 1.300 daly
vių, suvažiavo 115 mokslo dar
buotojų h’ kultūrininkų, dau
giausia vis su paskaitomis, ku
rių perskaityta per 100. Nors 
paskaitos vyko lygiagrečiai 4 se
sijose, kiekvienoje sesijoje po 
3, 4 ir daugiau paskaitų, tačiau 
jos nebuvo apytuštėse auditori
jose skaitomos. Vis buvo dides
nis ar mažesnis klausytojų bū
rys.

Jaunoji karta
Šis simpoziumas itin būdin

gas ir daug vilčių lietuvybės at
eičiai duodantis gausiu jaunos 
kartos akademikų ir mokslo dar
buotojų dalyvavimu. Iš progra
miniame leidinyje paskelbtų 90 
simpoziumo paskaitininkų (kai- 
kurie, neprisiuntę reikiamų ži
nių apie save, liko nepaminėti) 
40-ties gimimo metų vidurkis 
yra 1940 metai; atseit, gimusie
ji paskutiniaisiais nepriklauso
mos Lietuvos metais ar okupa
cijos laikais ir dar kūdikiais ar 
vaikais išvežti iš Lietuvos. Kai- 
kurie yra gimę ir po didelio lie
tuvių egzodo 1944 m. Kaikurie 
jų galėjo pradėti eiti mokslus 
Vokietijoje ar Austrijoje (sto
vyklinėse mokyklose) ir tęsti 
JAV ar Kanadoje iki kolegijų 
ar universitetų. Visi yra gavę 
daktaro laipsnius ir tapę profe
soriais universitetuose ar vado
vaujančiais pareigūnais įvairio
se mokslinio tyrinėjimo institu
cijose. Vienas kitas pasižymėjęs 
originaliais tyrinėjimais ir net 
išradimais. Pvz. Rimas Vaičaitis 
(g. 1941) profesoriauja Colum
bia universitete Niujorke, 1977 

m. išrinktas kaip labiausiai pa
sižymėjęs jaunas darbuotojas 
aeronautikos inžinerijoje Illi
nois universitete; arba A. Avi
žienis, kompiuterių mokslų pro
fesorius Kalifornijos universi
tete (g. 1932), gavo 1970 m. JA 
V-bių patentą “Self Testing and 
Repairing Computer”, šis pir
mas pats pasitaisantis kompiu
teris pradėjo veikti 1969 m. ir 
buvo plačiai paminėtas pasauli
nėje spaudoje. Trečias minėti
nas mūsų jaunas mokslininkas 
Arvydas Kliorė, mokslinio per
sonalo narys Jet Propulsion 
Laboratory, Pasadena, Califor
nia, 1972 m. apdovanotos NA 
SA Exceptional Achievement 
medaliu.

Pasižymėję lietuviai
Kalbant apie pasižymėjusius 

lietuvius mokslininkus, primin- 
tina inž. J. Bilėno paskaita apie 
lietuvių technologų Įnašą į tiks
liųjų mokslų lobyną. Jis išrinko 
iš lietuvių inžinierių ir architek
tų s-gos žurnalo “Technikos Žo
dis” per 15 metų teiktus duo
menis ir iš jų nustatė, kad per 
tą laiką užregistruota daugiau 
kaip 200 lietuvių inžinierių pa
tentų ir tiek pat užsienyje gy
venančių inžinierių straipsnių.

Jaunieji paskaitininkai pri
traukė ir jaunesnius klausyto
jus. Jie vyravo simpoziume ir 
darė jį, sakysim, vidurinio am
žiaus dalyvių sambūriu:

Jaunųjų mokslininkų akade
mikų paskaitos skambėjo pasi
gėrėtinai sklandžia, palyginti, 
taisyklinga lietuvių kalba net su 
išradingais lietuviškais termi
nais. Tai nuopelnas mūsų lietu
viškojo švietimo Vokietijoje, 
Austrijoje ir š. Amerikos šeš
tadieninėse bei kitokiose mo
kyklose.

Džiugu, kad jauni mokslinin
kai gyvai atsiliepė į rengėjų ko
miteto kvietimą dalyvauti sim
poziume', pasidalinti su kolego
mis savo moksliniais laimėji
mais ir pabendrauti su plačiąja 
visuomene. Išskirtinai minėti
nas vienas universiteto profeso
rius iš Pensilvanijos, invalidas, 
ratukuose vežiojamas atskridęs 
į simpoziumą ir skaitęs savo spe
cialybės paskaitą, būtent, A. 
Butkys.

Bendras posėdis
Šalia paiskirų dalinių sesijų, 

buvo vienas ypatingas bendras 
posėdis. Atidarydamas jį, prof. 
R. Šilbajoris pažymėjo, kad po
sėdis skiriamas pavaizduoti oku
panto pastangoms sukaustyti 
žmogaus dvasią ir išryškinti ne
pasisekimą tų kėslų. Jame skai
tytos 4 paskaitos. Du paskaiti
ninkai kalbėjo iš savo patirties. 
Vienas jų, Jonas Jurašas, kal
bėjo teina “Dramos veikalo ke
lias į sceną”. Buvęs pirmaujan
tis dramos veikalų režisorius pa
vergtoje Lietuvoje, jis papasa
kojo apie kietą valdančiųjų sfe
rų cenzūrą, kuriai palenktas re
žisorius, ruošias dramą scenai. 
T. Venclova papasakojo apie pa
saulinės literatūros veikahj ver
timus į lietuvių kalbą. Jis pats 
jų nemaža vertęs ir gavęs patir
ti sovietinės cenzūros kliūtis. 
Nurodė, kokios rūšies autoriai 
ir veikalai neleidžiami versti, 
■bet, kaip pranešėjas pastebėjo, 
“priespauda, iš kitos pusės, lie
tuviuose ugdo reakciją — apeiti 
cenzūrą, stengtis bandyti pra
vesti, ką galima”.

Atsiusta paminėti
Andrius Norimas, SANTAKA. No

velės. Viršelis — dail. Giedros Tre
čiokaitės. Išleido ir išspausdino- 
“Draugas” (4545 West 63rd St., Chi
cago, Ill. 60629, USA), 1977 m. 303 
psl. Kaina — S6.

LAIŠKAI LIETUVIAMS nr. 9, 
spalis. Religinės ir tautinės kultū
ros žurnalas, leidžiamas Tėvų jėzui
tų, 2345 West 56th St., Chicago, Ill. 
60636. USA.

LITUANUS No. 3, Fall 1977. Me
no ir mokslo žurnalas anglų kalba, 
leidžiamas keturis kartus per metus. 
Adresas: Lituanus, 6621 So Troy, 
Chicago, Ill. 60629, USA.

Kiti du pranešimai — prof. 
V. Kavolio ir prof. S. Vardžio 
buvo akademinio pobūdžio. Pir
masis kalbėtojas pasirinko per
dėm abstraktinę temą “Apie in
telektualinės kultūros deforma
cijas”. Paskaita mišraus išsi
mokslinimo klausytojams buvo 
sunkokai suprantama arba iš vi
so nesuprantama. Prof. S. Var
džio pranešimas buvo fragmen
tinis. Jis pabėrė keletą palaidų 
minčių tema: “Liberalizacijos 
pabaiga Lietuvoje: • žvilgsnis iš 
šono”. Kalbėjo apie postalininės 
- chruščiovinės liberalizacijos 
užgniaužimą 1960-70 m. laiko
tarpyje, ypač atsižvelgdamas i 
valdančiojo lietuviško elito 
vaidmenį šiame procese. Apla
mai visos šio posėdžio temos ga
lėjo būti suvestos į vieną var
diklį su pavadinimu “Žvilgsnis į 
sovietų Lietuvą”.

Literatūros ir muzikos 
vakaras

Simpoziumo dalyviai didelį 
susidomėjimą parodė literatū
ros ir muzikos vakarui. Didžioji 
Jaunimo Centro salė buvo sau
sakimša. Pirmiausia suvaidinta 
D. Lapinsko operetė, pačiam 
autoriui-kompozitoriui akompa
nuojant.

Po to sekė svarbiausia vakaro 
dalis: premijų įteikimas. Įspū
dingiausias, tiesiog jaudinantis 
momentas šiuo atveju buvo Lie
tuvių Rašytojų Draugijos 1976 
m. literatūros premijos įteiki
mas rašytojui Icchokui Merui už 
romaną “Striptizas”, išleistą 
“Ateities” leidyklos. Rašytoją, 
specialiai atskridusi iš Izraelio, 
pristatė publikai ir kartu apibū
dino poetas kun. L. Andriekus, 
rašytojų draugijos pirmininkas. 
Jis gilios prasmės kalba taikliai 
nusakė romano “Striptizas” tu
rinio prasmę ir jo literatūrinę 
vertę. Priėmęs premiją, laurea
tas perskaitė klausytojus giliai 
sujaudinusią kalbą. Didžioje au
ditorijoje įsiviešpatavo tokia ty
la, kokia būdavo Lietuvos šven
tovėse Mišių metu per pakylėji
mą. Kalba itin žavinga kaip tu
riniu, taip ir forma — spalvin
ga, žodinga. Kas sakinys — už
baigta sentencija.

Daug kas rašytojo kalbos nu
teikti po posėdžio telkėsi prie 
stalo, kur buvo paklotas “Strip
tizas” ir pirko jį, prašydami au
toriaus parašo.

Icchoko Mero pasirodymas ir 
jam premijos įteikimas buvo iš
kilmingiausias momentas litera
tūros ir muzikos vakare. Jam 
parodytos pagarbos šiame vaka
re akivaizdoj, pergyv uis jo as
meninio turinio ka’ js įspūdį, 
menkaverčiai atrod visi tie iš
puoliai prieš jo kurinį, pasiro
dę spaudoje. Jie nesugeba ai- są
moningai nesiima vertinti lite
ratūrinio kūrinio moksliniu kri
terijumi.

Dar dvi premijos buvo įteik
tos šiame vakare. Viena $1.000 
literatūrinė (mecenatas kun. dr. 
J. Prauskis) — dr. V. Maciūnui 
už gausias lituanistines studijas 
ir lituanistikos telkimą Pensil
vanijos universitete, kur jis dir
ba bibliotekininko pareigose. 
Tai bus bene pirmas atvejis, kai 
premija skiriama už darbus litu
anistikoje. Antra kaip ir premi
ja — kūrybinė stipendija $3.000 
paskirta Lietuvių Fondo muzi
kui D. Lapinskui lietuviškai 
operai sukurti (pagal K. Bradū- 
no libretą).

LIETUVIU DAINOS AMERIKO
JE. Antrasis rinkinys. Lyrinės mei
lės, papročių, darbo, švenčių ir pra
mogų dainos. Surinko ir redagavo 
Jonas Balys. 342 psl., minkštais vir
šeliais. Kaina $8. Veikalas priklau
so “Lietuvių tautosakos lobyno” se
rijai. Išleido 1977 m. Lietuvių Tau
tosakos Leidykla, 1105 Chiswell La
ne, Silver Spring, MD 20901, USA.

CHRONICLE OF THE CATHO
LIC CHURCH IN LITHUANIA NO. 
26. Išleido 1977 m. Lietuvių Katali
ku Kunigų Vienybė, 351 Highland 
Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207, USA.

P. STUOPIS

Tai istorijos vadovėlis — ket
virtoji dalis lituanistinių mo
kyklų XII baigiamajam skyriui 
arba VIII klasei, parašytas su 
talkininkais V. Čiulevičiaus ir 
jo redaguotas, o išleistas JAV 
L. Bendruomenės švietimo ta
rybos su finansine Lietuvių 
Fondo parama 1977 m. pagal 
jos nustatytas programas. Vado
vėlis įrištas į kietus viršelius, 
atspausdintas ant gero popie
riaus, naujoviškas ir patrauklus 
istorijos dėstymo metodikos at
žvilgiu. V. Liulevičiaus plati pa
tirtis tėvynėje ir emigracijoje 
kaip istorijos mokytojo, vadovė
lių autoriaus, publicisto ir isto
riko (p. 223) yra šios knygos ga
rantija. Tad kuo gi yra šis va
dovėlis ypatingas ir geras?

Jau pats jo pavadinimas sa
ko, kad tai yra ne tik mūsų vals
tybės, bet ir pačios mūsų tautos 
istorija. Vadovėlis pateikia jos 
gyvenimą, kai ji dar neturėjo 
valstybės, kai ji buvo ir dabar 
yra kitų pavergta; apima ir jos 
dalis emigracijoje bei tremtyje, 
atseit, apima ir mūsų lituanis
tinį mokinį jo etninėje bendruo
menėje su jo šaknimis giliausio
je tautos senovėje tolimoje Lie
tuvoje (175-214 p.).

Autoriai nė nemėgina čia pa
teikti visą tradicinį ir platų is
torijos kursą, kad ir sutrumpin
tą, nes lituanistinis mokinys su 
savo 25-30 pamokų per metus 
neaprėptų nė jo dalies. Antra, 
jis daug ką atsimins arba galės 
pakartoti iš buvusių skyrių isto
rijos vadovėlių (I, II ir III da
lies). Čia autoriai pateikia tiktai 
pagrindines Lietuvos istorijos 
temas (sritis ar problemas) chro
nologiškai kiekvieną skyrium 
kaip ir išilginiu pjūviu, šitoks 
istorijos pateikimas nuošir
džiam lituanistinės mokyklos 
abiturientui duoda gana ryškų 
ir vieningą tautos bei valstybės 
istorijos vaizdą, gal ryškesnį ir 
ilgiau atmenamą vaizdą, negu 
duotų ištisinis kursas, apkrau
tas faktais ir smulkmenomis.

Minėtos temos yra tokios: I. 
Lietuvių tautos valstybinio gy
venimo pradžia, II. Senosios 
Lietuvos teisė, III. Senosios Lie
tuvos viešoji kalba, IV. Lietuvos 
nepriklausomybės atkūrimas, V. 
Nepriklausomos Lietuvos pa
žanga, VI. Lietuvos nepriklau
somybės praradimas, VII. Išei
vijos politinės pastangos atkurti

SSKankinių balsas
1977 m. lapkričio 1 d. suėjo 

penkeri metais, kai Brazilijoje 
pradėtas leisti dukart į metus 
išeinantis leidinys “Kankinių 
Balsas” 40.000 tiražu. Kankinių 
Balso Misija jau veikia 50 kraš
tų, kur leidžiami žurnalai, rodo
mi filmai, rengiamos konferen
cijos, veltui teikiamos informa
cijos apie krikščionių persekio
jimą komunistų valdomose ša
lyse.

Kankinių Balso Misijai vado
vauja kun. Erich Ostemoor. 
Tarptautiniu mastu Misijai va
dovauja ev. kun. Richard 
Wurmbrand, kuris 14 metų iš
kentėjo Rumunijos kalėjimuo
se ir yra išleidęs knygą “Tortu- 
rado po Amor a Cristo” (Kan

Lietuvos valstybę, VIII. Išeivi
jos ekonominė parama atkurti 
Lietuvai. Taigi bene esminės 
mūsų istorijos temos. Gale gal 
būtų tikusi dar viena tema — 
dabartinė lietuvių tautos padė
tis ir jos kova - perspektyvos iš
silaisvinti.

Daug padės mokinio studijo
se Lietuvos gyvenimo faktų, 
kalbos, valstybės kūrimo ir t.t. 
palyginimai ne tik su kaimynų, 
bet ir kitų valstybių panašiais 
maždaug to paties laikotarpio 
reiškiniais. Gražu, kad mūsų au
toriai, puoselėdami Baltijos tau
tų — latvių, estų ir suomių geo
politinį solidarumą, pateikia ir 
jų istorijos metmenų.

Vadovėlio tekstą praturtina ir 
paryškina 184 iliustracijos, dau
gelis statistikos lentelių, taip 
pat sinchroninės ir chronologi
nės lentelės, atmintinų datų są
rašėliai, keletas žemėlapių, teks
to ir net retesnių kirčiuotų žo
džių žodynėlis. •

Skyrium reikia pabrėžti, kad 
vadovėlis duoda net 37 psl. Lie
tuvos istorijos bibliografijos są
rašus, kad jais pasinaudotų, kur 
reikia, ir pats mokytojas, o ypač 
mokiniai savo referatams rašy
ti. Labia gerai, kad autoriai 
įsakmiai rekomenduoja refera
tus rašyti ir pataria, kaip įtrauk
ti mokinius į šį aktyvų ir įdomų 
darbą.

Kalba yra gera, aiški, gal kiek 
sausokai sumininti faktus, nors 
pasitaiko netikslumų; pvz. “Šau
dė sukilėlių namus” (73); “vals
tybei patekus į nelaisvę” (58). 
Yra vienas kitas neaiškus teigi
mas (kaip istoriko Rankės cituo
jamas posakis, kad kiekviena 
karta tepasirašo sau istoriją”), 
kaikurių reiškinių pervertini
mas, nedavertinimas ar nepasa- 
kymas. Bet tai vis retos smulk
menos ir mažos. Išvadoje ten
ka pasakyti, kad lituanistinės 
mokyklos abiturientas ir moky
tojas susilaukė gero vadovėlio 
.susipažinti su Lietuvos istorija, 
su savo kilmės šaknimis.

LIETUVIŲ TAUTOS IR VALS
TYBES ISTORIJA. Ketvirtoji da
lis. Istorijos vadovėlis lituanisti
nių mokyklų XII skyriui arba 
VIII klasei. Redagavo V. Liule- 
vičius, išleido JAV Lietuvių 
Bendruomenės Sviet. Taryba Či
kagoje 1977 m. 228 psl., kaina 
$5.00. Gaunama pas Ant. Karei
vą, 7030 S. Rockwell St., Chicago, 
Ill. 60829, USA, ir pas platinto
jus.

H 

kintas dėl Kristaus Meilės). Jo 
knyga išleista daugeliu kalbų.

Presbiterininkų kun. E. Oste
moor yra gimęs Vokietijoje ir 
jau 52 metai gyvena Brazilijoje. 
Jis skelbia, kad šiuo metu čia 
labai aktyvi komunistinė infilt
racija, kuri vis plačiau apima 
Brazilijos gyventojų mases, įsi
gyja simpatijų inteligentuose ir 
religinių vadų palankumo.

“Kankinių Balso” tikslas — 
žadinti visų krikščionių sąžinę, 
visiems skelbiant, kad komuniz
mas yra didžiausia žmonijos ir 
tikinčiųjų nelaimė. Komunizmo 
žalingumo tema spalio 29 d. bu
vo surengta konferencija Karo 
Akademijoje Agulhas Negras.

Rm. Aras.
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KANADOS LIETUVIŲ **
%. KATALIKŲ CENTRAS **

Kalėdų laikotarpis yra vienas 
iš džiaugsmingiausių metų lai
kų. Per Kalėdas atėjo Kristus į 
pasaulį atpirkti žmonijos. Kris
taus gimimo išvakarėse būna 
įspūdingas Kūčių vakaras. Tada 
ruošiama 12 valgių, kurie pri
mena 12 apaštalų. Visi valgiai 
būna be mėsos. Per vakarienę 
visi dalinasi paplotėliu. Vyres
nieji burtus traukia. Kuris 
trumpiausią šiaudą ištraukia, 
tas ar ta greičiausiai ves ar iš
tekės. Kuris iš tėvų ištraukia il
giausią šiaudą, ilgiausiai gy
vens.

Naktį, kai Jėzus gimė, sako
ma, gyvuliai kalba, bet patartina 
jų nesiklausyti, nes jie nujau
čia ir kalba apie klausytojo 
mirtį.

Naktį žmonės važiuoja į Ber
nelių Mišias. Maži vaikai labai 
džiaugiasi, kai ateina Kalėdos, 
nes gauna labai daug dovanų 
nuo senelio. Lietuvoje vaikučiai 
daugiau galvodavo apie Kristų, 
o ne apie dovanas. Laikai kei
čiasi, o kartu su jais ir papro
čiai. Gaila, bet mums reikia ne
leisti tiems papročiams pranyk
ti. Pagalvokime ką Kalėdos iš 
tikrųjų reiškia ir laikykime jas 
savo širdyse. Kalėdos — tai tai
kos ir džiaugsmo šventė, nes 
Kristus atėjo atpirkti žmonijos.

Bernadeta Abromaitytė,
IXa sk.

* * *
Šiais metais mūsų šeima su 

močiute švęs Kalėdas mūsų va
sarnamyje. Mes laikomės įvai
rių papročių per atostogas. Ne
perkame eglutės, nes esame jų 
daug pasisodinę. Vieną jų gali
ma matyti pro priekinį langą. 
Mes ją papuošiame žibučiais 
ir įvairiomis puošmenomis. Gra
žu žiūrėti pro langą, kai vėjas 
judina žibučius, o paukščiai sto
vi ir čiulba ant mūsų inkiliukų.

Mes važiuojam į vasarnamį 
ne vien dėl eglutės, šiaurėje yra 
daug gražiau, ramiau ir tykiau. 
Galime pasivaikščioti ramiai, 
pamėtyti sniegą, rogutėmis pa
sivažinėti. Jei ir tas nusibosta, 
einame su tėvu žuvauti ant ledo. 
Jei yra sniego ant ežero, tai mes 
naudojamės slidėmis. Daug lai
ko praeina ir dažnai nepasiseka 
sugauti žuvų, bet smagu pama
tyti gamtą ir pasportuoti. Vis
kas Kalėdų dieną taip ramu. Aš 
manau, kad Kalėdų atostogas 
praleisti šiaurėje yra daug sma
giau kaip mieste ir palieka di
desnį įspūdį.

Algis Balsys, IXa sk.

Ji nuskubėjo prie lango ir pa
matė aštuonias stirnas, kurios 
traukė roges. Jose sėdėjo Kalė
dų senis. Elenytė apsidžiaugė, 
nes pirmą kartą pamatė Kalėdų 
senį. Jis jai pamojo ir nusileido 
ant jų namo stogo. Klump ... 
Elenytė nubėgo prie židinio ir 
laukė, kol Kalėdų senis ateis 
pas ją.

— Labas, mergyte! Ar tu bu
vai gera šiais metais? — klausė 
Kalėdų senis.

Elenytė atsakė buvusi labai 
gera, išmokdavo pamokas ir pa
dėdavo mamytei paruošti vaka
rienę. Kalėdų senis nusišypsojo 
ir padavė jai didelę dovaną. Ant 
jos buvo užrašyta: ELENYTEI 
NUO KALĖDŲ SENIO. Jis tuo
jau įėjo į dumtraukį ir lipo 
augštyn. Elenytė pribėgo prie 
lango ir matė, kaip jis nuvažia
vo. Kalėdų senis pamojo ir pa
sakė sudiev...

Aušra Greičiūnaitė, IXa sk.
Mūsų šeimoje Kalėdos visuo

met yra labai smagios. Mes die
ną prieš Kalėdas švenčiame Kū
čias. Visi susirenkame ir paval
gome vakarienę, šita vakarienė 
nėra tokia, kaip visuomet, nes 
būna įvairių ir kitoniškų val
gių. Mes su mama paruošiam 
12 valgių, kurie primena 12 Jė
zaus apaštalų. Po stalu pade
dam šieno, kuris primena, kad 
Jėzus gimė tvartelyje ant šieno. 
Po Kūčių visi važiuojame į pa
maldas. Sugrįžę iš šventovės ei
name miegoti, nes anksti rytą 
atidarome savo dovanas. Kalė

dos ir Kūčios sujungia mūsų 
šeimą meilėje. Dovanos parodo, 
kad mes mylime tą žmogų, ku
riam duodame. Dievas mus my
lėjo ir davė mums visų bran
giausią dovaną — Jėzų Kristų. 
Jėzus dėl mūsų gyveno ir mirė, 
todėl mes švenčiame Kristaus 
gimimo dieną.

Aldona Kasperavičiūtė, IXa sk.
Kasmet gruodžio 25 d. visa

me pasaulyje žmonės džiaugia
si Kalėdų diena. Kanadoje ir 
Amerikoje yra laisvė švęsti ją. 
Lietuvoje rusai komunistai, bū
dami bedieviai, draudžia lietu
viam švęsti Kalėdas. Turi tenai 
visi eiti į darbą, į mokyklą, bet 
visų širdyse jaučiamas džiaugs
mas. Kalėdos visuomet Lietuvai 
buvo didelė šventė, ir niekas jos 
negalės pakeisti.

Kūčių vakare šeimos susiren
ka ir valgo Kūčių vakarienę. Se
niau laukdavo šiaurinės žvaigž
dės, bet dabar to papročio nebe
silaikoma. Dažnai po balta stal
tiese būna padėta šieno. Ant sta
lo padedama 12 valgių be mė
sos. Šeimai susirinkus, visi prie 
stalo pasimeldžia, tada pasidali
na plotkelę ir pradeda valgyti 
vakarienę. Po vakarienės išdali
namos dovanos. Maži vaikai 
džiaugiasi naujais žaislais, o vy
resnieji tuo, kad kiti laimingi. 
12 v. naktį laikomos Mišios. 
Daug žmonių tuo laiku jose da
lyvauja, bet kurie nesuspėja, ei
na Kalėdų dieną. Visi krikščio
nys džiaugiasi Kalėdų švente.

Gailė Šaltmiraitė, IXa sk.

Ęristaus 
gimimo šventės ir 
^aujų^Įetų

proga nuoširdžiai sveikiname 
brolius kunigus, vienuoles 
seseles, parapijų tarybas, or
ganizacijas, tikinčiuosius ir 
visus mielus tautiečius, lin
kėdami Viešpaties palaimos 
bendrame kelyje į Tėvynės 
laisvę ir visų gerovę —

Kanados Lietuvių Katalikų 
Kunigų Vienybės valdyba

iai sveikiname
visus mūsų rėmėjus ir visą lietuvišką 
bendruomenę

ir
METLĮproga

Kristus nuolat su mumis! Tai tikint, mūsų 
šventės ir kasdienybė įgaus gilesnės reikšmės 
bei paguodos.
Visus ypatingu būdu prisiminsime kalėdinės 
novenos maldose. Kalėdinių sveikinimų išlaidas 
skiriame lietuviškai labdarai"—

Nekaltai Pradėtosios Marijos 
seserys Toronte

glėdinė palaima ir sėkmė 
telydi 1978 metais kiekviena 
įeros valios sesę ir brolį lietuvį!
Naujo ryžto tėvynės laisvinimo 
darbe, vienybės ir broliškos 
tarpusavio meilės Toronto »
lietuvių tarpe linki - £

K LB TORONTO 'i*
APYLINKĖS VALDYBA &

* * *
Man patinka žiema, nes yra 

daug sniego, šyenčiame Kalė
das, gauname daug dovanų ir 
turime daug kitokių pramogų. 
Iš sniego gali statyti sniego se
nius arba svaidyti sniego gniūž
tes. Per Kūčias mes valgome 12 
valgių. Per Kalėdas švenčiame 
Kristaus gimtadienį. Man atro
do, kad dabar Kalėdoms yra 
perdaug reklamos. Žmonės eina 
i krautuves ir perka dovanas sa
vo šeimai ir kitiems. Vaikai lau
kia Kalėdų senio, kad ateitų 
pas juos ir paliktų daug gerų 
dalykų. Yra žmonių, kurie tik 
eina į Mišias per Kalėdas, nes 
reikia, bet kiek eina dėl tikros 
Kalėdų reikšmės?

Danutė Čepaitė, IXa sk.
❖ 5}:

Elenytė atsigulusi lovoje gal
vojo apie Kalėdų senelį, kokias 
dovanas jis jai atneš, nes ji šiais 
metais buvo labai gera mergai
tė. Elenytė užmigo ir sapnavo 
apie Kalėdas. Išgirdo kažkur 
skambaliukus ir greitai atsikėlė.

Kūčių vakaro nuotykis
moji pribėgo ruda voveraitė, ir 
suradusi po eglute riešutėlius, 
iš džiaugsmo pradėjo kraipyti 
galvutę ir uodegytę, lyg norėda
ma atsidėkoti vaikams. Inkile 
susirinko visas būrys net nepa
žįstamų paukštelių ir jie visi 
linksmai čirškėjo. Keli žvirbliu
kai nutūpė ant eglutės ir stebė
josi iš kur atsirado tiek daug 
nematytų bebalsių paukščių. 
Vaikų širdelės suvirpėjo 
džiaugsmu.

— Matai, kaip jiems patinka, 
— šaukė Šarūnas ir nubėgo pa
sigirti tėveliams. Tuo tarpu už 
durų pasigirdo švelniais garsais 
giesmė “Tyliąją naktį”. Visi nu
stebę klausėsi, vaikai net nusto
jo alsavę. Tėveliai, pravėrę du
ris, pamatė nemažą būrį jauni
mo, kuris prieangyje giedojo. 
Pasveikinę visus, išskubėjo lan
kyti kitų lietuvių šeimų.

Vilija prisiglaudusi prie ma
mytės, kalbėjo:

— Mamyte, šio vakaro niekad 
neužmiršiu. Jie taip gražiai gie
dojo, net paukšteliai nutilę klau
sėsi.

— Ir aš neužmiršiu. Mano, 
paukšteliai, kaip ir mes, pirmą 
kartą turi papuoštą eglutę lau
ke. Tai tikra šventė visiems.

Netrukus atvyko svečiai. Visi

Kūčių vakaras buvo ypatin
gas Vilijai ir Šarūnui. Jie pa
puošė šiaudinukais eglutę, pa
dėjo mamytei paruošti įvairią 
Kūčių vakarienę. Nekartą abu 
skaičiavo ar iš tikrųjų ant stalo 
yra 12 valgių. Vilija, pamačiusi 
kaip Šarūnas paslėpė kišenėje 
saują prėskučių, pradėjo jį bar
ti.

— Ir vėl tu paėmei prėsku- 
čius (sližikus), dar gali pritrūkti 
svečiams! Einu pasakyti mamai.

— Neskųsk manęs mamytei, 
— prašė Šarūnas, — aš norėjau 
tik savo mylimus paukštelius 
jais pavaišinti. Mes visko turi
me. Aš norėjau, kad ir jie pa
justų šventes.

Vilija nusileido ir susimąstė.
— Tiesą tu sakai, mes galime 

pradžiuginti paukštelius ir inki
lėliu priberti daug grūdelių, bet 
ne prėskučių. Mes juk galime ir 
jiems papuošti kieme augančią 
eglutę. Bus labai įdomu.

Šarūno akys nušvito džiaugs
mu. Mama vaikų sumanymui vi
sai nesipriešino. Vaikai dirbo, 
triūsė ir prieš sutemą eglutė 
jau buvo papuošta iš popieriaus 
iškarpytais paukšteliais bei ki
tais karpiniais. Eglutės viršūnė
je vaikai pririšo kukurūzo ke
kę, o po eglaite pabėrė riešute- sėdosi prie paslaptingo Kūčių 
lių. Abu smalsiomis akutėmis stalo, o paukšteliai linksmai 
stebėjo pro langą kas bus. Pir- čirškėjo ir žaidė kieme. A. Abr.

Buvau pas Kalėdų senelį
Jis buvo su didele balta barzda, 
apsirengęs storais, raudonais 
drabužiais. Pasirodo, jis buvo 
Kalėdų senelis. Jis man papasa
kojo, kaip išvežioja dovanas vi
siems vaikams pasaulyje, ir pa
kvietė mane kartu su juo va
žiuoti. Kalėdų naktį mes abu iš- 
skridom. Baigęs dovanas išve
žioti, Kalėdų senelis manė išlei
do prie namų, o jis išskrido at
gal į šiaurę. Tai matote yra Ka
lėdų senelis.

Vaidila Banelis, IXa sk.

Aš esu girdėjęs, kad daug 
žmonių netiki į Kalėdų senelį, 
bet jie nieko nežino. Aš jį labai 
gerai pažįstu. Jį sutikau vieną 
žiemą toli, toli šiaurėje. Aš va
žiavau slidinėti Kūčių dieną. 
Temstant augštai kalnuose pa
kilo labai didelė audra, ir aš pa-% 
simečiau. Jieškodamas vietos 
praleisti naktį, aš staiga įkritau 
į sniegą ir patekau į kažkokį pa
puoštą urvą, kur buvo daug ma
žų žmogiukų. Jie mane pagydė 
ir nuvedė prie didelio žmogaus.

giminėms, draugams ir pažįstamiems 
linki —

ONUTĖ ir ALFONSAS 
SKREBŪNAI

švenčių ir sėkmės pilnų

Nuoširdžiai sveikiname 
gimines, draugus, pažįstamus su 

šv. Kalėdomis ir linkime 
laimingų bei džiugių 
NAUJŲ -

Toronto, Ont.LINKSMŲ
I laimingų ir džiugių 
į NAUJŲ METŲ 
| giminėms, draugams ir 

į pažįstamiems linki —

VINCAS, LORETA ir ANTANAS 

RUTKAUSKAI
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Gedimino stulpai — 
Dovydo žvaigždė

AL. GIMANTAS

Vargiai ar kada nors taip pla
čiai ir beveik visuotinai buvo 
nagrinėjama lietuvių - žydų san
tykių problematika, kaip šiame 
savaitraštyje. Atrodc. pakanka
mai pasisakymų būta iš abiejų 
pusių, tačiau ir po tokių gana 
dalykiškų pasisakymų vargiai ar 
abi pusės bent kiek suartėjo sa
vo nuomonėmis bei įsitikini
mais.

Tiesa, buvo pažerta eilė fak
tų, net kaikurių detalių^ bet abi 
pusės stengiasi įrodyti savo ne
kaltumą, kartu apeliuodamos į 
humaniškumą, atlaidumą ir vie
ni kitų supratimą. Tai iš dalies 
sentimentinės, daugiau jausmo 
diktuojamos nuotaikos, kurio
mis vadovaujantis net ir prisie
kusiųjų teismas vargu ar drįstų 
daryti galutinį savo sprendimą. 
Greičiausiai byla baigtųsi be 
vieningos prisiekusiųjų nuomo
nės, ir teisėjas turėtų skelbti 
naują procesą.

Vadinasi, išvada, bent kol 
kas, nėra jau taip šviesi. Jei ne
stokosime drąsos bei atvirumo, 
turėsime tarti, kad ir toliau iz
raelitai žvelgia beveik visuoti
nai (sic!) į. lietuvių tautą kaip 
žydų žudikus, o mes, lietuviai, 
taip pat beveik visuotinai (sic!) 
manome, kad visi žydai anuo
met buvo enkavedistai, lietuvių 
kankintojai, kiek geresniu at
veju aiškūs komunistų simpa- 
tikai.

Taip dalykams susiklosčius, 
sunku kalbėti apie didesnį abi
pusį supratimą, pasitikėjimą, 
juo labiau apie minimalinę pa
garbą bei toleranciją vieni kitų 
įsitikinimams. Atrodo, kad 
kraštutiniai nusistatymai ir to
kios pat išvados persekioja tiek 
žydiškąją, tiek ir lietuviškąją 
pusę. Nesimato jokios prošvais
tės bent daliniam kompromisui. 
Abiejų pusių įsitikinimai kieti, 
nepalaužiami, nepalenkiami.

Šiandieną sunku dar būtų 
spręsti, ar egiptiečių prez. Sada-

Pompano Beach, Florida
ARTĖJANT KANADOJE šaltos 

žiemos sezonui, daugelis lietuvių iš 
Toronto ir kitų Ontario apylinkių 
pradeda galvoti apie saulėtą pietinę 
Floridą ir jos auksinius paplūdimius. 
Paskutiniais metais lietuvių turistų 
skaičius pradėjo sparčiai augti ne 
tiktai jau seniau įsikūrusiose St. 
Petersburg© ir Miami Beach miestų 
lietuvių kolonijose, bet ir Broward 
apylinkėje — Pompano Beach, kuris 
yra rytinėje pietų Floridoje tarp 
Palm ir Miami Beach miestų, tiktai 
keletą kilometrų nuo Fort Lauder
dale ir Hollywood aerodromo.

LB Auksinio Kranto apylinkė, 
Pompano Beach, jau turi per 70 na
rių, čia jau nuolatinai įsikūrusių 
lietuvių, kurių dėka ir iniciatyva pa
gyvėjo visuomeninė lietuvių veikla. 
Tenka paminėti, kad tarp vietinių 
gyvenančių tautiečių yra nemažas 
skaičius darbingo amžiaus žmonių, 
kurie yra įsitraukę į visokių sričių 
darbus: motelių verslą, nekilnojamo 
turto pardavimo - pirkimo agentūras, 
parduotuves. Sugyvenimas tarp dir
bančiųjų ir sulaukusių pensininkų 
amžiaus, kurie Floridą laiko savo se
natvei tinkamu lizdu, yra labai arti
mas ir draugiškas.

Š.m. spalio 30 d. apylinkės suruoš
toje gegužinėje dalyvavo apie 130 
svečių iš Pompano Beach, Fort Lau-

Winnipeg,
KARIUOMENĖS ŠVENTĖ. KLB 

Winnipego apylinkės valdyba 1977 
m. lapkričio 27 d. surengė Lietuvos 
kariuomenės atkūrimo paminėjimą. 
Jis pradėtas lietuvių parapijos šven
tovėje pamaldomis, kurios buvo skir
tos žuvusiems Lietuvos kariams bei 
partizanams. Jaunimo tarybos narys 
Marijus Timmermanas atėjo su Lie
tuvos trispalve, kurios sargyboje, 
apsirengusios tautiniais drabužiais, 
stovėjo: Nijolė Žiminskaitė, Laima 
Rutkauskaitė ir Rūta Bėžytė. Pa
mokslą pasakė kun. J. Bertašius. Iš 
Šv. Rašto ištraukas skaitė Stasys Ra- 
mančiauskas.

Po pamaldų visi rinkosi į parapi
jos salę, kur iškilmę pradėjo apyl. 
pirm. Juozas Demereckas, tardamas 
trumpą įžanginį žodį ir pakviesda
mas į garbės prezidiumą 1918-20 m. 
buvusius Lietuvos laisvės kovotojus 
— savanorį-kūrėją Povilą Liaukevi- 
čių ir Antaną Samulaitį. Po to jis 
pakvietė atsistojimu pagerbti žuvu
sius už Lietuvos laisvę. Pagrindinei 
kalbai pakvietė Jurgį Valaitį, kuris 
savo išsamioje kalboje nušvietė atei
ties kovas už Lietuvos laisvę. Jo 
mintys labiausiai sukosi apie jauno
sios kartos ateities pasiruošimus Lie
tuvai atkurti. Jo kalba buvo turinin
ga. Visi intensyviai klausėsi, nes 
paskaitininkas yra jaunosios kartos 
atstovas.

Apie praeities kovų eigą plačiai 
kalbėjo buvęs Lietuvos kariuomenės 
savanoris - kūrėjas P. Liaukevičius. 
Trumpą žodį tarė ir Lietuvos laisvės 
kovotojas Ant. Samulaitis. Kalboms 
pasibaigus visi dalyviai buvo pa

to skrydis Jeruzalėn ir ištiesi
mas alyvos šakelės amžiniems 
arabų priešams bei pripažini
mas Izraelio egzistencijos gali 
būti pavyzdžiu lietuvių - žydų 
santykius svarstant. Jų proble
mos ir kasdienybė yra kitokia, 
tačiau pats kelionės faktas ir no
ras tartis, jieškoti taikos, rasti 
abipusius ir patenkinamus 
sprendimus tikrai giliame prob
lemų labirinte visdėlto šį bei tą 
rodo. Turint gerus norus, sta
tant savų tautų interesus augš- 
čiau asmeninių yra įmanoma 
pradėti pokalbį, kurio pirmasis 
įvadas neiškart turėtų vesti į 
patenkinamą sprendimą, šiuo 
atveju aiškinimasis nebūtinai 
turi reikšti pilstymą iš tuščio į 
tuščią. Gerokai vieniems nuo 
kitų nutolus, reikalingas geres
nis abipusis pažinimas. Dėlto 
būtinas dialogas. Išeities taškas, 
pripažinkime, itin ribotas ir' 
tamsus, dar vis tam tikrų šešėlių 
gaubiamas. Izraelitiškasis dės
nis akis už akį ir dantis už dan
tį, atrodo, sunkiai yra suderina
mas su krikščioniškuoju lietu
vių mokėjimu atleisti net ir sa
vo priešams. Tačiau skubąs lai
kas, bėgą po mūsų kojomis me
tai vis dažniau ir dažniau nune
ša anapus ir tuos, kuriuos žydai 
laiko žudikais, ir tuos, kuriuos 
lietuviai taipgi laiko žudikais. 
Iš abiejų pusių aktyvių liudinin
kų gretos kasmet mažėja, o su 
tuo, rasi, mažės ir pasitaiką,nti 
neapykanta, nepasitikėjimas, er- 
zel:s. Istorijos lapai krinta už
marštin, kyla nauji veidai ir 
vardai, kuriuos žymiai mažiau 
liečia įsisenėjusios žaizdos ir ne
lemtasis palikimas. Pagaliau 
net ir praeityje būta visa eilė 
šviesių ir bendrų momentų lie
tuvių - žydų santykių raidoje. 
Koks tikslas visa tai paneigti ar 
ignoruoti? Politinė realybė tie
siog diktuoja ir lietuviams, ir žy
dams rasti kiek galint daugiau 
draugų, nes abi tautos priešų ir 
taip turi pakankamai. Ar ne nuo 
to abiem pusėm ir reikėtų pra
dėti?

derdale, Hollywood, Juno ir Palm 
Beach apylinkių.

Nors yra sunku įsivaizduoti Kalė
das saulėtoje Floridoje, tačiau šven
čių nuotaika ir pasiruošimai nė kiek 
nesiskiria nuo šiaurinių kraštų. Daug 
lietuvių šeimų mokyklos atostogų 
metu su vaikais atvyksta praleisti 
Kalėdų švenčių prie sūraus Atlanto. 
Atsižvelgdama ne tik į vietinius gy
ventojus, bet ir į lietuvius turistus, 
LB Auksinio Kranto apylinkės val
dyba ruošia bendras Kūčias su tra
diciniais lietuviškais patiekalais 
Chamber of Commerce salėje, 1601 
E. Hillsboro Blvd., Deerfield Beach. 
Gruodžio 31 d. ruošiamas N. Metų 
sutikimas su šilta vakariene, šokiais, 
šampanu ir tam vakarui pritaikyta 
programa “Inn” restorane, 5727 N. 
Federal Hwy., Fort Lauderdale.

Planuojantieji atvykti švenčių 
atostogom į Pompano Beach ar kitas 
artimesnes apylinkes bei norintieji 
praleisti Kalėdų atostogas jaukioje 
lietuviškoje nuotaikoje, dalyvauti 
minėtuose parengimuose, smulkesnių 
informacijų ar rezervacijų reikalu 
prašome kreiptis pas LB Auksinio 
prašomi kreiptis pas LB Auksinio 
Kranto apylinkės valdybos pirm. Jo
ną Paškų, skambinti vakarais te
lefonu (305) 946-4389.

Birutė Matulaitienė

Manitoba
kviesti kavutei su gardžiais užkan
džiais, kurią paruošė Ona Demerec- 
kienė.

A.a. JUOZAS BIZŪNAS, 76 m., 
mirė 1977 m. gruodžio 2 d. Health 
Sciences Centre. Kanadoje išgyveno 
50 metų, beveik visą laiką dirbda
mas kasyklose. Paskutiniu metu bu
vo išėjęs pensijon ir gyveno “Savoy 
Hotel”, 586 Main St. Buvo vedęs, 
turėjo dukrą Rūtą, kuri ištekėjo už 
Fitzgerald ir dabar gyvena Toronte, 
ir du sūnus, kurių nebuvo galima su
rasti. Su žmona seniai nebegyveno, 
bet oficialiai nebuvo išsiskyrę. Pri
klausė lietuvių parapijai. Mirė aprū
pintas ligonio sakramentais. Palaido
tas gruodžio 7 d. iš lietuvių Šv. Ka
zimiero šventovės, kur pamaldas at
liko kun. J. Bertašius. Palaidotas 
Brookside kapinėse.

Velionis, suėjęs su draugais, di
džiuodavosi, kad karinę prievolę at
likęs DLK Radvilos gusarų pulke. 
Užbaigti gyvenimo norėjo grįžti į 
Lietuvą, bet grįžusiųjų ekskursantų 
iš okup Lietuvos baisūs pasakojimai 
apie okupanto-ruso žiaurumus atbai
dė. Ilsėkis ramybėje- K. S-tis

Pajieškojimas
Jieškomas Kazys Karosas, gyve

nęs 9547-103 Ave., Edmonton, Alta. 
Jo giminės, ypač sesuo Ona Karo- 
saitė, gyvenanti Vėderiškių k., Ku
piškio rajone, Lietuvoje, yra susirū
pinę jo likimu. Jis pats arba žinan
tieji apie jį prašomi atsiliepti šiuo 
adresu: Mrs. Joana Račylienė, 3778 
Salisbury Rd., Cleveland, Ohio 44121, 
USA.

Lt 14

savo mielus artimuosius, gimines, draugus, bičiulius

pažįstamus bei jų šeimas

JP1

proga, linkėdami visiems betlėjinės šviesos skaidraus 
džiaugsmo ir gausios palaimos bei didžios sėkmės 
naujaisiais metais

A. E. Abromaičiai 
Ada ir Balys Arūnai 
Jonas, Birutė Aukštaičiai ir sūnūs 
Antanas ir Marytė Aulinskai,

Oakville, Ont.
4. J. Arštikaičiai,

Brampton, Ont.
Ona ir Jonas Ažubaliai 
Antanas Ambraška 
Vigą ir Vytas Augėnai 
Elena Aukštakalnienė 
J. Araminas,

Montreal, P.Q.

Jadvyga Barzdaitienė
Monika, Antanas Bumbuliai ir 

dukros
Marija ir Antanas Basalykai 
Konstancija Butienė 
Stasė Beržinskienė
J. K. Bartkai,

Hamilton, Ont.
Nelė ir Jonas Budriai
Greta Buntinienė,

Wasaga, Ont.
S. ir V. Balsevičiai su šeima, 

Ottawa, Ont.
Benas, Vera Cvirkos, 

Simcoe, Ont.

Apolinaras Čepaitis
Irena, Vidutė ir Petras Čiurliai

Jurgis ir Ona Dementavičiai
J. Z. Didžbaliai ir šeima
K. Daunys
P. V. Dalindos ir šeima 
Stasys Dabkus
J. K. Dervaičių šeima, 

Hamilton, Ont.
Petras ir Ona Derliūnai
Albina ir Jonas Didžbaliai, 

Hamilton, Ont.
Irena ir Osvaldas Del kai

Alfonsas ir Aldona Erštikaičiai, 
Stoney Creek, Ont.

Vladas Eižinas

Zigmasir Ona Girdauskai
K. EI. Gudinskai ir šeima,

Hamilton, Ont.

Bronė Galinienė 
Albinas Gačionis su šeima 
Marija Gečienė

Petras Gaidelis
Vanda ir Petras Garneliaį

Tillsonburg, Ont.

/. S. Girdzijauskai 
Petras Gulbinskas
J. Gimžauskas,

Hamilton, Ont.
L. Galvosas,

Thunder Bay, Ont.
Antanas Gurevičius

Vilma ir Kazys G a pūčiai
S. K. Gečai >
Irena ir Povilą Girniai, 

Hamilton, Ont.

/. V. Ignaičiai ir šeima 
Jadvyga, Jonas ir Edvardas

Ignatavičiai

Vanda, Juozas J a si nevietai 
ir šeima

Augustinas Juzeliūnas 
ir šeima

Stasys Jaseliūnas 
Ona ir Antanas Jakimavičiai 
Morta ir Jonas Jakaičiai,

London, Ont.
Gertrūda ir Vladas Jocai
Ona ir Vytautas Juodišiai,

Stayner, Ont.
M. J a sionytė
Vladas ir Petra Jankaičiai
E. ir E. Jankai
M. ir M. Jankai

V. E. Kairiai, Burlington, Ont.

H. Kairienė, Hamilton, Ont.
Mykolas ir Olga Krivickai, 

Oakville, Ont.
Elena ir Vytautas Krikščiūnai 
Albina ir Stasys Kavaliauskai 
Archit. dr. Alfredas ir Nora

Kulpavičiai
O. V. Kudžma ir Genovaitė

Kudžma, Hamilton, Ont.

Vytas Kulnys ir šeima 
Juozas ir Adelė Kizai 
Aldona ir Jonas Kutka,

Welland, Ont.
Bronius ir Elena Kišonai
V. S. Kneitai,

Oshawa, Ont.
Petras ir Vera Koveliai,

Hamilton, Ont.
Joana ir Juozas Kvederiai

Gražina ir Haris Lapai
Barbora Latauskienė,

Burlington, Ont.
Vytautas ir Stasė Liuimos
Bronius ir Alytė Liškauskai,

Oakville, Ont.

Genovaitė ir Juozas Mockai 
Vaclovas ir Liudvika Morkūnai 
Marytė ir Vladas Miceika,

Simcoe, Ont.
Stefanija ir Marcelius Meškauskai 
Bronius Mikšys 
Antanina ir Jonas Mikšiai,

Hamilton, Ont.

Ina, Bronė ir Jonas Maziliauskai 
V. Matulaitis 
Zosė Martinaitienė 
Stasė, Alfonsas Mazlaveckai ir

Romas

I. J. Nacevičiai 
Morta ir Bronius Norkai

Ramutė, Jeronimas Piciniai ir 
dukros,
Hamilton, Ont.

Vytautas ir Irena Pečiuliai
Monika ir Bronius Povilaičiai,

Tillsonburg, Ont.
Sofija Pyževienė
Jonas ir Anelė Puteriai
Anita, Regina ir Balys Pakalniškiai, 

Hamilton, Ont.
Aldona, Juozas Petrauskai ir šeima
Ada ir Valius Poškaičiai,

Holland Centre, Ont.
S. A. Petraičiai
J. J. Pilipavičiai
A. Paulius,

Hamilton, Ont.
Stasė ir Mikas Petruliai
Vladas ir Joana Plečkaičiai
A. ir B. Petrylai
Irena ir Raimundas Paškauskai

su šeima

Justina ir Aloyzas Ramonai, 
Oakville, Ont.

Sofija ir Stasys Rakščiai,
Fruitland, Ont.

Karolis, Aldona Rusinai ir vaikai —
Marius, Liudvika 

Aldona ir Jonas Ranoniai 
Vladas ir Alvina Ramanauskai 
M. D. Regina
Marija ir Mykolas Ramanauskai,

Oakville, Ont.
J. A. Ražauskas
Jurgis Račys 
Jonas Riauba 
A. Rakauskas

Liucija Skripkutė,
Hamilton, Ont.

Prima, Bronius Sapliai ir sūnūs
A. T. Sekoniai,

Stayner, Ont.
Juozas, Zuzana ir Ramunė

Stravinskai
Viktoras, Onutė ir Danutė

Skukauskai
Kun. Ant. Sabas,

Sudbury, Ont.

Petras, Gražina Stauskai ir 
sūnūs — Antanas, Paulius

J. O. Staškevičiai
Port Colborne, Ont.

Juozas, Sofija Skučai,
Montreal, P.Q.

S. B. Sakalai
4. G. Stankai /
Ona Savickienė
Marija, Bronys, Audrius Stundžiai

Anastazija ir Petras Ščepavičiai 
Janina ir Juozas Šarūnai 
Algirdas ir Natalija Šalkauskiai 
Arija ir Stasys Škėma 
Marija ir Pranas Šiūliai,

Hamilton, Ont.

PreL dr. J. Tadarauskas, Kanados
L. K. Vienybės pirmininkas

Balbina ir Juozas Tamulioniai

Lionginą ir Mečys Urbonai
Bdmonton, Altą

J. Valiukienė
Marija, Vacys Vaitkai ir 

dukros
Stepas Varanka ir šeima
Vladas, Aldona ir Leta

Vaitoniai
Marija ir Juozas Vaseriai
Emilija ir Paulius Vindašiai,

Delhi, Ont.
Jonas Vaitkus

Delfiną Zulonienė 
Stasė ir Antanas Zimnickai
J. M. Zubrickai 
Juozas Žiurinskas 
Olga ir Antanas Želviai,

Oshawa, Ont.
Juzė ir Pranas Žaliauskai
K. B. D. Žutautai 
Monika Žėkienė 
Anelė ir Tomas Žiliai 
Elena ir Pranas Žuliai 
Jonas-Bronius ir Marija Žėkai

Delhi, Ont.
Regina ir Jonas Žiūraičiai, 

Oakville, Ont.



RISTAUS gimimo
ir NAUJŲ METŲ 
proga sveikiname visus 
lietuvius šiapus ir anapus, 
linkėdami džiaugsmo, 
ištvermės lietuviškame 
darbe ir viltingų 
1978 metų.

'enntncjer Ltd.
284 KING STREET E„ • GUELPH LINE prie PROSPECT,
HAMILTON — 528-8468 • BURLINGTON — 639-0510
740 UPPER JAMES ST., • LLOYD D. JACKSON SQUARE, 
HAMILTON — 389-4113 • HAMILTON — 525-9641

826 QUEENSTONE RD., STONEY CREEK — 560-6010

KANADOS LIETUVIŲ 
BENDRUOMENĖS 

HAMILTONO 
APYLINKĖS 
VALDYBA

Linksmų šv. Kalėdų 
ir laimingų naujų metų 

lietuviams klientams linki —

ir lajumi

linkime savo draugams ir klientams —

WENTWORTH PAINTS LTD
179 Ottawa St. N. (prie Cannon St.) 
Hamilton, Ont., L8H 3Z4 
Tel. 544-6565LINKSMŲ

švenčiu
' ' '7T

* FRIEDRICH’S MEAT &
' DELICATESSEN LTD.
!■ 232 Ottawa St. N.
* Hamilton, Ont.
I Tel. 545-4563

v V.**/švenčių /
The Olympia Beauty Centre J

89 King St. E., Hamilton, Ont.

Savininkas lietuvis TeL 529-3109
Jonas Norkus 528-6206

WMU
švenčių lietuviams

York Bakery & 
Delicatessen
49 King William St. 
Hamilton, Ont. 
Tel. 522-6252

S HAMILTON
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“Jis — kūnas mirštąs ir prisikeliąs, 
Jis — siela amžiais gyva. Ir amžiais 
bus gyvas lietuviškos kūrybos rašytas 
žodis, gimęs kovoje dėl Dievo vardo 
ir augęs kovoje dėl mūs tautos prisikėlimo 
ir brendęs didžiajai tautų kultūros garbei...” 

(B. Brazdžionis) 

^velkina visus rėmėjus
KALĖDŲ švenčių proga | 
ir linki sveikatos bei 
laimės 1978 metais!

HLDT "AUKURAS

S SSa a § r. a

Hamiltono Mergaičių Choras AIDAS99
g vadovai bei tėvų komitetas sveikina visus geraširdžius rėmėjus, bičiulius, lietuviško jauni- | 

mo meninius vienetus bei organizacijas Kalėdų švenčių proga ir linki darbingų 1978 m. S

KLB Hamiltono apylinkės
valdyba rengia

• Pradžia
8 v.v.

• Šilta ir šalta 
vakarienė

• Nemokamas šampanas
• J. Vaičiaus orkestras
• Staigmenos

$17.50,

gruodžio 31 
šeštadienį, 
Hamiltono 
Jaunimo 
Centre,
48 Dundurn St. N.

Įėjimas suaugusiems 
studentams ir pensininkams— $14 
Bilietai gaunami sekmadieniais 
po pamaldų salėje arba 
pas ižd. J. Bajoraitį (86 Melrose 
Av. So. Telefonas 549-3483). r n -■

NAUJŲ METŲ SUTIKIMUI dar 
yra laisvų stalų. Paskutinė data už
siregistruoti pas ižd. J. Bajoraitį yra 
gruodžio 29. Prašoma nevėluoti, nes 
vakarienė bus duodama tarp 9 ir 
10 v.v.

ŠIRDIES PRIEPUOLIS ištiko ra- 
movėną Jurgį Mažulaitį. Linkime 
greitai pasveikti.

JAU SUĖJO gruodžio 19 d. dveji 
metai, kai paslaptingai dingo Vacys 
Pašilys. Policijos pajieškojimai ne
davė jokių rezultatų.

ŠAULIŲ RENGTAS kariuomenės 
šventės minėjimas paliko apie $170 
nuostolį.

ATKREIPKIME DĖMESĮ į spaus
dinamus švenčių proga Hamiltono 
prekybininkų sveikinimus. Paremki
me juos, nes jie remia lietuvišką 
spaudą.

TRADICINIS KAUKIŲ BALIUS 
1978 m. bus vasario 4 d. Rengėjai — 
“Aukuras”.

KRISTAUS GIMIMO ir Naujų Me
tų proga Jūsų Hamiltono korespon
dentas visiems “Tž” skaitytojams 
siunčia nuoširdžius, vilnietiškus 
sveikinimus. K. Baronas

PADĖKA
Laimingai atšventę 50 metų vedy

binę sukaktį š.m. lapkričio 19 dieną 
savo artimųjų giminių, draugų ir 
parapijiečių tarpe, reiškiame nuo
širdžiausią padėką Hamiltono lietu
vių AV parapijos klebonui prelatui 
dr. J. Tadarauskui už jo tėvišką rū
pestį dvasiniuose reikaluose; Šv. Tė
vo palaiminimą, šv. Mišias su 50 me
tų vedybinės sukakties apeigomis 
(asistuojant kun. L. Januškai ir 
evangelikų liut. parapijos klebonui 
Ruppental), už vargonininko parūpi- 
nimą, invokacijos maldą ir nuošir
džius sveikinimus. Taipogi nuošir
džiausiai dėkojame už nemokamai 
duotą Jaunimo Centro salę.

Nuoširdžiausias ačiū mūsų gimi
nėms A. A. Patamsiams, Toliams, E. 
Dirsienei ir dukrai už brangias do
vanas, rūpestį, salės paruošimą, p. 
Toliui už tarnybą vaišėse ir kitus

darbus. Nuoširdus ačiū p.p. Saka
lams už dovanas ir Pranui už tarny
bą vaišėse; p.p. Petkevičiams už do
vanas ir gerą maistą; p.p. Mileriams 
už dovanas ir Kazimierui už pagrin
dinę kalbą; p.p. Baronams už dova
nas ir Kazimierui už ^programos pra- 
vcdimą pokylio metu; p.p. Kronams 
už brangią dovaną ir Baliui už nuo
širdų pasveikinimą; p.p. Sakams už 
brangias dovanas ir Vincui už tartą 
jautrų žodį lietuvių veteranų vardu; 
p.p. Enskaičiams už piniginę dova
ną, Pranui už tartą pasveikinimo žo
dį pensininkų vardu ir įteiktas gra
žias gėles; A. Patamsiui už tartą 
žodį šaulių kuopos brolių ir sesių 
vardu; p. Dirsienei už gražias gėles; 
p.p. Garliauskams už brangias do
vanas ir Stasiui už tartą jautrų žodį 
giminės vardu.

Nuoširdžiausias ačiū visiems arti
miesiems, draugams ir bičiuliams už 
brangias dovanas ir malonų atsilan
kymą. Nuoširdus ačiū už sveikini
mus telegramomis: Kanados val
džios atstovams, šaulių kuopos pir
mininkui P. Kanopai ir poniai, iš 
Los Angelės V. M. šeštokams, iš 
Vilniaus O. Stankevičiūtei, iš Kau
no Gregerių šeimai ir iš Raseinių 
Milašių šeimai.

E. Br. Milašiai

VAIDA-TERESĖ RICKUTĖ, baigusi 
psichologiją Hamiltono Western uni
versitete. Taip pat baigusi 10 skyrių 
(II-ja) šeštadieninės lietuvių mo
kyklos. Dainavo chore “Aidas”. 
Ateitininkė, sportininkė, lankiusi va
dovių kursus. Daug metų priklauso 
sporto klubui “Kovas”. Dalyvaus 
PLS Žaidynėse Toronte, šiuo metu 
studijuoja fizioterapiją Hamiltone.

Lietuvių vaikai be lietuvių kal
bos — nuostolis šeimai ir tautai

Floridoje,
• Bilietai, rezervacijos, kainos Į Lietuvą ir visas
kitas šalis • Grupiniai skrydžiai bei ekskursijos
• Kelionės laivais ir autobusais • Jau per 50 metų Barbadoje, 
patarnaujame Hamiltono ipapylinkės keleiviams

1922 - 55 metai - 1977
• Greitas, mandagus, žinoviškas patarnavimas
• Visais kelionių reikalais kreipkitės į

o si

Havajuose,

Ispanijoje, 
Karibuose, 

Pietų 
Amerikoje

TRAVEL 58 JAMES ST. N Travel
HAMILTON

SERVICE 525-8686 REPRESENTATIVE

g Nuoširdžiausi švenčiu
sveikinimai

O

HAYMISH 
DELICATESSEN & 
DAIRY

17-21 King William St. 
Hamilton, Ont., 
L8R 1A1 
Tel, 522-2854

Importuoti skanumynai 
iš visų pasaulio kraštų

SK/tALEDtĮ

NAUJU M£TtĮ
lietuviams linki savininkai — VLADAS ir ANTANAS 

KYBARTAI
OTTAWA MEAT & CATERING

298 OTTAWA STREET NORTH 
HAMILTON ONTARIO 

L8H 3Z9
MEAT DEPT. 544-0144

CATERING DEPT. 544-0611

ir laimingų 
NAUJŲ METŲ 
savo klientams ir visiems 
tautiečiams linki —

^LIMITED 

MU IŠIMI IIOUIJ. - ttltUl IMIIIICI

1127 Main St. East Telephone: 549*3594 Hamilton, Ont.

Lietuviška nekilnojamo turto pirkimo ir pardavimo
įstaiga Hamiltone. Savininkas

Zigmas Didžbalis
ir lietuviai atstovai — Antanas Pranckevičius

Vincas Sakas 
Eduardas Didžbalis
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g HAMILTON*
Aukos Tautos Fondui Hamiltone

$200: DLK Algirdo šaulių kp.; 
$128: KLB Hamiltono apyl. valdyba; 
$125: Hamiltono Lietuvių Kredito 
Kooperatyvas “Talka”; $100: Hamil
tono Lietuvių Namų A. B., B. Kro
nas; $60: J. G. Skais“'ai; $50: A. 
Patamsis, medž. ir žūki, klubas 
“Giedraitis”, A. Povilauskas, dr. O. 
Valaitienė, J. Steiblys, P. Sakalas; 
$40: K. Mileris; $30: J. Lekutis, V. 
Agurkis, V. Januška, Ot. Stasiulis; 
$25: K. E. Gudinskai, A. Obcarskis, 
P. Breichmanas, P. Kanopa, Z. Pu- 
lianauskas, I. Varnas, Alf. Juozapa
vičius, Gr. Jesevičius, Juozas Ston
kus; $23: J. Pyragius; $21: L. Skrip- 
kutė; $20: A. Rožanskas, dr. B. Vi
dugiris, A. Joniką, P. Masys, J. As- 
tas, P. Jankus, F. Rimkus, J. Asme- 
navičius, V. Leparskas, St. Kačins
kas; $18: A. D. Jankūnai; $15: V. 
E. Kairys, J. Bajoraitis, J. Pleinys, 
J. Mažulaitis, P. Gužas, P. Labuc- 
kas, P. Brasas; $14: K. Meškauskas; 
$12: M. Repečka, A. Cibas.

$10: LKSV “Ramovės” Hamiltono 
sk. valdyba, KLKM Dr-jos Hamilto
no sk. valdyba, E. Giedraitienė, V. 
Geležinis, L. E. Šmitas, A. Prunskus, 
P. Bružas, Al. Krakaitis, A. Garkū- 
nas, V. Vasiliauskas, St. Senkus, L. 
Mačikūnas, J. Karcckas, J. Romi- 
kaitis, St. šešelgis, G. Martišius, P. 
Latauskas, M. Lazdutis, J. Dervaitis, 
E. Boguslauskas, Jonas Kažemėkas, 
B. Pakalniškis, J. Gimžauskas, E. 
Repčytė, J. Svilas, A. Giriūnas, M. 
Stasevičius, J. Miltenis, J. Dubins- 
kas, J. Naujokas, B. Milašius, K. 
Deksnys, L. Bacevičius, B. Grajaus
kas, A. šukaitis, A. Stasevičius, P. 
Budvydis, VI. Kezys, V. Pliskevičius, 
J. Stanius, A. Volungė, J. E. Bub
niai, J. Jurgutis, B. Daugilis, V. Kaz
lauskas, And. Petkevičius, B. Ven- 
slovas, J. Liaugminas, K. Kvedaras, 
A. Lukas, S. Pilipavičius, Hamiltono 
lietuvių pensininkų klubas “Ramby- 
nas”, M. Pike, A. Tėvelis, Pr. Kaže
mėkas, A. Liaukus, A. šilinskis, A. 
Kamaitis, A. Kybartas, E. Lengni- 
kas, H. Rimkevičius, V. Sakas, L. 
Gutauskas, V. Pilkauskas, A. Min- 
gėla, J. Didžbalis, P. Vaitonis, J. 
Tarvydas, B. Orvidas, J. Krištolaitis, 
M. Juodis, J. Tomkevičius.

$8: A. Keliačius, M. Jonikas; $7: 
J. Stanaitis, J. Vaina, J. Leščius, E. 
Galinis, K. Bungarda, V. Morkūnas, 
J. Adomaitis.

$5: J. Raguckas, A. J. Kaneva, B. 
Mačys, S. Rakštys, T. Falkauskas, 
Al. Ulbinas, J. Kaminskas, J. Januš
kevičius, R. Bagdonas, A. Dudonis;
J. žurlys, J. žemaitis, P. Pleinys, B. 
Grinius, V. Mikuckas, J. Mikšys, B. 
Jurevičius, K. Urbanavičius, V. Nar
kevičius, J. Staras, V. Kežinaitis, L. 
Klevas, P. Lesevičius, J. Budnikas,
K. Simaitis, V. Bagdonas, B. Ven
gris, V. Miškinis, L. Borusas, J. Kly-

pas, J. Kažukauskas, J. Mačionienė, 
P. Žulys, D. Kriaučiūnas, K; Mikšys,
O. Savickienė, A. Aušrotas, J. Povi
lauskas, V. Lukoševičienė, V. Čėsna,
P. Zubas, L. Meškauskas, Z. Ston
kus, J. Deksnys, S. Ulbinas, A. Šil- 
galis, D. Kochanka, S. Brasienė, V. 
Markevičius, A. Petroška, P. Luka- 
vičius, J. Sadauskas, P. Bobinas, J. 
Petkūnas, P. Eismantas, A. Budinin- 
kas, K. Rulys, R. Petrauskas, A. Pet- 
raitienė, G. Melnykas, J. Tolys, A. 
Vizgirda, A. Gedrimas, K. Baronas, 
F. Krivinskas, J. Žukauskas, A. Gai
lius, A. Paulius, A. Buinys, V. Svilas, 
XY, Z. Cekauskas, P. Enskaitis, A. 
Vainauskienė, J. Bartkus, V. Stabin- 
gis, J. Rudaitis, D. Stukas O. Petkū
nas, S. Kalvaitienė, S. Urbanavičius, 
P. Lukošius, Z. Kalvaitis, P. Karec- 
kas, B. Juodelė, Ribis, A. Matulič, 
Prielgauskas, S. Dalius, S. Raupė- 
nas, Z. Didžbalis, P. Girnius, A. Vi- 
nerskis, P. Siūlys, E. Kudaba, H. 
Kairienė, K. Norkus, B. Butkevičius, 
A. Muliuolis, K. Žukauskas, P. Ro- 
čys, D. Slavinskas, A. Verbickas, F. 
Ciparis, S. Bikinas, Pr. Šeirys, A. 
Navickienė, L. Kūkalis, P. Armonas, 
F. Urbaitis, A. Lukas, V. Beniušis, 
S. Karalėnas, J. Stankus, S. Burdi- 
navičius, J. Jakimavičiūtė, E. Simon, 
S. Žvirblys, A. Mikalauskas, A. Juo
zaitis, J. Telyčėnas.
' $4: J. Stungevičius, M. Šniuolis, J. 
Butkevičius, P. Lukošius, V. Barti- 
ninkas, J. Stonkus, V. Liškauskas, S. 
Samus; $3: A. Pauliukonienė, P. Za- 
barauskas, J. Sakalauskas, A. Sar- 
palius, J. Visockis, V. Adamonis, V. 
Saulis, A. Juraitis, K. Sinkevičius, 
S. žioba, J. Bajoriūnas, K. Celiaus- 
kas, V. Biievičius, J. Pacepavičius, 
R. Purlys, A. Jankauskas, V. Kveda
ras, K. Karaška, J. Karaliūnas; $2: 
V. Ikasala, J. Tomkevičius, V. Vitke
vičius, F. Pajarskas, K. Milaševi
čius, K. Jurgelis, A. Godelis, G. 
Choromanskis, O. Mikšytė, V. Rusi- 
navičius, A. Elvikis, Juozas Kaže
mėkas, F. Ankus, V. Blauzdys, J. 
Mačiulaitis, J. Saunorienė, G. Pal
mer, P. Vizbaras, A. Kalmantavi- 
čius, A. Kaušpėdą, A. Bugailiškis, 
J. Kazickas, M. Trumpickas, J. Ba
nevičius, S. Rukšėnas, P. Rakaus
kas, J. Dragaitis, J. Jokubynas, M. 
Petkevičienė, E. Meškauskas, A. 
Pusdešris, B. Vytienė; $1: V. Domei
ka, A. Ruzgys.

Tautos Fondo Hamiltono sk. val
dyba reiškia padėką visiems hamil- 
toniečiams ir apylinkės lietuviams 
už aukas mūsų laisvės kovai, tikė
dama, kad ir ateinančiais metais 
mes visi būsime vėl duosnūs mūsų 
tėvynės reikalams. Ta proga nuošir
di padėka L. Borusui, rinkėjams ir 
lietuviškai Kanados bei JAV spau
dai.

TF Hamiltono apylinkės atstovybė

proga

sveikiname visame pa
saulyje išsiblaškiusius 
lietuvius, kartu linkė
dami laimingų 1978 
metų. Esame dėkingi už 
Jūsų dėmesį ir paramų. 
Kristaus gimimo šventė 
tejungia mus visus, 
skleisdamas taikų ir ra
mybę mūsų širdyse —

"GYVATARAS"
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Pirmosios dienos aukso kasyklose

Miami, Florida
BENDRAS KŪČIAS rengia BAL 

Fo skyrius gruodžio 24, šeštadienį, 
6 v.v., Lietuvių Amerikos Piliečių 
Klube. Kūčių proga duodama auka 
(mažiausiai $6, už vaikus 3-12 m. — 
$3) skiriama šalpai. Negalintieji Kfl- 
čiose dalyvauti prašomi savo auką 
šalpai įteikti ižd. S. Narbutienei 
(8958 Emerson Ave., Surfside, Fla. 
33154).

N. METŲ SUTIKIMĄ rengia LAP

Klubas gruodžio 31 d. savo patalpo
se. Meninę programą atliks Toronto 
lietuvių jaunimo tautinių šokių ir 
dainos ansamblis “Atžalynas”. Vaka
rienė bus duodama nuo 8 iki 9 v.v. 
Bilietai suaugusiems — $10, vaikams 
— $5. Adresas: Miami Lithuanian 
American Citizens Club, 3 655 NW 
34 St., Miami, Fla. 33142, USA. Tel. 
rezervacijoms 931-0556 arba 866- 
3044. Klubo telefonas 635-4331.

K. V.

Hamiltoniečiai Irena ir Vytas Biskiai, atšventę sidabrinę vedybinio gyveni
mo sukaktį Nuotr. M. Borusienės

S. ŠETKUS

1948 m. kovo pabaigoje išli
pame iš laivo Halifakso uoste, 
sėdame į traukinį ir pro Mont
real j pasukame šiaurės Kvebe
ko link. Montrealyje saulėta, 
šilta, bet juo toliau į šiaurę, juo 
pilkesnis dangus. Pasirodo snai
gės. Kitos dienos pavakary įva
žiuojame į dar gilios žiemos 
kraštą.

Į traukinį įlipęs gana malo
nus kanadietis prisistato esąs 
senas kasyklų darbininkas. Jis 
lanko vagonuose sėdinčius ke
lis šimtus vyrų nušviesdamas 
kasyklų gyvenimą teigiamai. 
Tai sritys nedidelio uždarbio, 
bet pastovaus darbo. Nėra jo
kio spaudimo, niekas nestovi 
už nugaros, bet nustatytas nor
mas reikia padaryti. Aiškiai ka
syklų pasiųstas žmogus mums 
nuraminti, nes iš Europos atsi- 
vežame nuomonę, kad kasyklo
se tai katorgos darbas. Sutar
tyje pasirašytą vienerių metų 
darbą teks atlikti gerai, nes ga
li tekti grįžti atgal Vokietijon...

* * *
Kanadietis nurodo vyrams 

susiskirstyti grupėmis gal net 
pagal draugystę. Didelė grupė
— didesnei kasyklai, mažesnė
— mažai. Netrukus grupės pa
kyla atsisveikinti su kelionės 
draugais. Mūsų grupelė susida
ro pati mažiausia — apie 10 
žmonių. Traukinio stabdžiams 
sucypus, išlipame sniego užpus
tytoje mažytėje stotelėje. Pa
stogėje, vėjo judinamas, barš
ka skardinis užrašas “Cadillac- 
Kewagama”. Nesuprantame ką 
tas užrašas reiškia, bet jaučia
me, kad tai naujoji mūsų gyve
nimo padangė. Kiek ilgai čia 
reiks gyventi — niekas nežino. 
Gal metus, gal ilgiau, o gal ir 
visą likusį amžių. Mažai težino
me apie didelę Kanadą, jaučia
mės dingę jos platybėse.

* JĮ:
Stotelėje mūsų laukia liesas, 

augšto ūgio, bet lipšnus anglas. 
Pasisako pavardę ir, padavęs 
kiekvienam ranką, siūlo lipti į 
tris naujyteląičius automobilius. 
Veža nepravažinėtu keliuku ko
kias trys mylias ir nuo kalvelės 
parodo kasyklą. Vaizdas men
kas. Keliolika į visas puses pa
svirusių medinių pastatų, keli 
keisti bokštai, ore vandens tan
kas ir viskas. Jokių kitų pasta
tu, jokių medžių. Aplinkui, kur 
tik akys užmato, plokščia snie
go karalystė.

Nuotaika kiek sugrįžta įėjus 
į gerai apšviestą šiltą ir erdvią 
valgyklą, pilną triukšmingų, ne
rūpestingų vyrų prie geriausio 
maisto kalnų. Matome net apel
sinus, bananus ir vynuoges. Val
gyk kiek tik nori.

Kimbam į krūvas skoningai 
atrodančių kepsnių ir vis įvai
resnių. Grietinę pilamės iš ąso
čių. Manėm, kad tai tik mums 
sutikti maloni propaganda. Vė
liau pamatėm, kad kiekvieną 
dieną stalai velykiški. Anglas, 
superintendentas, patenkintas 
šypsosi. Giria mus, kad valgo
me švariai, nieko nepaliekame 
lėkštėse. Kanadiečiai palieka 
daug. Dėlto pyksta virėjai — 
jiems sunkesnis valymas. Ka
sykla prisideda prie išlaidų, nes 
tik gerai, sočiai valgantys galės 
gerai dirbti.

* * *
Gauname mažus kambariukus 

ilgame barake-bonhauze. Per- 
miegame pirmą naktį patenkin
ti. Kitą dieną praleidžiame ke
lių parduotuvių miestelyje, 
pirkdami skolon skalbinius, dar
bo drabužius. Mat, kasykla ap
rūpina drabužiais tik požemio 
darbams. Kitos dienos ankstų

rytą jau stovime prie kasyklos 
vartų.

Stovime ir galvojame, kas bus. 
Užsirašėme Lietuvoje dirbę 
sunkiausius darbus. Kitaip ne
ėmė, nors mėginome po kelis 
kartus. Neėmė jokių baltaran
kių. Juo mažiau mokslo, juo ge
riau. Tuo būdu mūsų grupelė
je susitelkė žmonės su nedide
lio fizinio darbo patyrimu: tei
sėjas, ekonomistas, karininkas, 
keli studentai, tarnautojai ir 
vienas operos choro daininin
kas, visad linksmo būdo žmo
gus, mėgstąs kiekviena proga 
miklinti pirštus virš pianino 
klavišų.

Tame kasyklos kieme visus 
nuveda prie virš žemės skylės 
kabančio geležinio narvo, su- 
laipdina į jį, ir narvas bema
tant dingsta nuo žemės pavir
šiaus. Tik mudu du lietuviai 
liekame dirbti kasyklos pavir
šiuje. Nujaučiame, kad tai sa
vos rūšies privilegija. Abu gra- 
baliojamės angliškai, esame 
kiek vyresnio amžiaus už kitus.

❖
Tuo ilgai nesidžiaugiame. Gau

name po gerą šluotą, grėblį, 
kastuvą ir nurodymą pradėti 
švarinti kiemą, nevalytą turbūt 
nuo pirmos kasyklos įsteigimo 
dienos. Užversti visi pakampiai. 
Reikia laužą traukti iš purvino 
sniego. Laimei, niekas nestovi 
už nugaros. Gal tik seka kur 
iš pakampio. Po pietų naujas 
darbas: kieme gerokas kalniu
kas juodžemio, kurį reikia kas
ti į vienratį, pasverti ant svars
tyklių, po to stumti į vidų ir 
pilti į skylę grindyse. Sužinome, 
jog tai auksažemis, bet jokio 
aukso nesimato. Auksažemis, 
pirktas iš kitos, nebeveikian
čios kasyklos “pariebinti” auk
so gamybai.

Po to — naujas darbas. Eina
me prie bokšto, lendame į aruo
dą. Reikia kastuvais išlyginti 
auksadulkes. čia jau kiek blo
giau. Viduje dirbant karšta, su
keltos dulkės lenda pro visus 
plyšius, skverbiasi už apikaklės, 
limpa prie nugaros, o bosas sto
vi viršuje sunėręs rankas, ne
nuleidžia nuo mūsų akių. Mato, 
kad nesame laikę kastuvo savo 
rankose. Suplukusiem iki uždu
simo rodo lipti lauk, bet ne
pyksta, nieko nesako, tik moja 
sekti jį į kitą skyrių.

Skyrius gana didelis, jaukus, 
pilnas ūžiančių mašinų. Atida
romas grindyse dangtis. Maty
ti pilna duobė juodos, drumzli
nos alyvos. Reikia alyvą išsemti 
kibiru, duobę išgramdyti. Iš 
pradžių semti nesunku, bet ne
bepasiekiant tenka vienam lip
ti į duobę. Netrukus abudu at
rodome išsitepę alyva iki akių 
baltymų. Nė ženklo mūsų nau
jų darbo drabužių. Visur tik 
storas alyvos dumblo sluogsnis. 
Tą duobę išgramdžius, atidaro
ma kita. Švarūs kanadiečiai, 
mašinų operatoriai, vogčiomis 
seka mus. Kasykla jiems tikrai 
įrodo, kad “dypukai” neatvyko 
į šį kraštą, kaip jie kad bijojo, 
“atimti jiems duonos”, bet dirb
ti tokių darbų, kurių vengė ka
nadiečiai.

Blogiausia nusivalyti po dar
bo. Pusšiltis vanduo, o ir tas

greitai pasibaigia. Belieka pil
ti ant nugaros muilo miltelius 
ir braukti purvą žemyn šluo
ta. Parėję krentam į lovą kaip 
negyvi. Kiti lietuviai beveik pa
tenkinti. Požemiuose darbas ne
sunkus. Reikia uolų sienose iš
gręžti nustatytą skaičių skylių. 
Kiti kemša į jas dinamito lazde
les ir ... bum!

Dunda požemiai, kaip mūšio 
lauke, primena Europą karo 
metu, šiaip nematyti pavojaus. 
Nebent uolų lubos, kabančios 
virš galvų, byrančios su kiek
vienu trenksmu, gali užgriūti 
ir palaidoti su visomis viltimis 
bei lūkesčiais sulaukti žmonos 
iš Europos.

Kitą dieną jau dirbu vienas. 
Nuveda į didelį žalio aukso 
“highgrade” sandėlį ir perduo
da nekalbančiam, bet taktiškam 
anglui, kasyklos patikėtiniui. 
Niekas kitas į šį sandėlį neįlei
džiamas. Mano buvimas nebe 
tikslo. Kasykla nori parodyti 
naujiems ateiviams pasitikėji
mą. Braidyk po auksą, semk jį 
rieškučiomis, bet. .. Ant sienos 
pakabintas plakatas, kuriame 
pavaizduoti sląstai, jų kampe 
išsigandusi maža pelytė, o apa
čioje įrašas: “Už tiek mažai, 
tiek daug.” Jau visi žinome, 
kad penki metukai už išsineši
mą aukso už kasyklos vartų .. .

* * *
Darbas čia įdomus. Pilnos 

lentynos uolos nuolaužų, susi
maišiusiu, su geltonu metalu. 
Kartais kumščio didumo. Pa- 
skutus peiliu — kiek minkštes
nis, kaip normalus auksas, bet 
spalva ta pati. Pasieniuose mai
šai bei dėžės lyg ir pelų, bet tai 
ne pelai, o uolienų, susimai
šiusiu su akusu, trupiniai. Ki
tur dubenys, pilni auksinių 
nlokštelių, gautų sutrynus ma
šinomis didesnius trupinius. Dar 
kitur — sunkių dulkių kibirai. 
Reikia kibirus nešti ir pilti į 
rūgščių lovį, įversti į juos gerą 
kiekį skysto gyvsidabrio, kuris 
po tam tikro laiko sustingsta į 
balto metalo luitą. Belieka tą 
luitą nuvežti ratukais į valymo 
skyrių, padėti ant karštos kros
nelės ir žiūrėti, kad grynas auk
sas jau lietųsi į formų plytas. 
Atšalusias plytas vežame į plie
ninį sandėlį ir krauname į dai
lias krūvas kelionei į Ameri
kos Knox fortą, didžiausią pa
saulyje aukso sandėlį. Ameri
ka superka Kanados auksą, mo
kėdama pastovią kainą — tada 
$32.50 už unciją.

* * *
Tai lengvas būdas šiame mū

sų kasyklos sandėlyje išgauti 
auksą iš “highgrade”, šiaip 
tenka iškasti iš žemės ir pada
ryti vieną unciją iš kelių tonų 
uolienų. Mūsų kasykloje — net 
iš dar daugiau. Čia auksas bai
giasi, nors įsirausta į giliausius 
požemius tuneliais. Kasykla vos 
beišsilaiko, ir tai tik pigia “di
pukų” darbo jėga.

Už savaitės “privilegija” dirb
ti šiame sandėlyje pasibaigė. 
Turėjo prasidėti ir prasidėjo 
“rimtas darbas” — nebejuokais 
įsitraukti į tikrą kasyklos pul
są, gauti pastovų darbą, jį iš
mokti ir už jį atsakyti gamybi
niais skaičiais.

Linksmų Kalėdų 
ir laimingų 
naujų metų 
linki visiems 
lietuviams

REALTOR

CO-OP TRUST
Aštuoniolika atskirų įstaigų ir 250 tarnautojų

366 MAIN STREET E. • HAMILTON, ONTARIO

Telefonas 528-8492

Linksmų Kalėdų švenčių, 
turtingų ir laimingų 
naujų metų linki * 
savo klientams- *

FLORIDA THE FARGO MOTEL
10810 Gulf Boulevard 
Treasure Island
St. Petersburg, Fla. 33706, USA 
Tel. (813) 360-0878

MOTELIS ant Meksikos įlankos kranto, Treasure 
Island centre, gražiausiame pajūryje. Miegamieji 
kambariai, kambariai su virtuvėmis ir apartamen
tai. Visur spalvotos televizijos, netoli restoranai, 
naktiniai klubai, žvejojimo vietos, golfo ir teniso 
aikštės, šventovės, krautuvės ir t.t.

Visus maloniai kviečia lietuviai savininkai —
ALFONSAS IR TERESĖ ŽEBERTAVIČIAI

«>

-St

st 
-st 
-st 
-St
-st

| AND APPLIANCES LTD. i
S SALES & SERVICE £
£ 168 Locke St. S., Hamilton, Ont.
st Telefonai: 522-5028 522-5652 £
st X;

Krautuvės savininkas AL PILYPAITIS



Toronto Lietuvių Jaunimo Ansamblis "Atžalynas” sveikina 
su ŠV. KALĖDOMIS ir NAUJAIS METAIS visus šokėjus, mokytojas, meninius lietuvių vienetus, organizacijas, plačiųjų lietuvių 
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KALEDCĮ švenčių ir

Švenčių kalakutas

SVEIKINAME
visus mūsų rėmėjus, tėvus, 
mokytojus ir mokinius

šv. Kalėdų irv
Naujų Metų proga, 
kartu reikšdami padėkų už 
jūsų paramų ir pasitikėjimų —

Toronto Maironio mokyklos 
tėvų komitetas

Džiugių Kalėdų 
švenčių ir sėkmės 
kupinų naujų metų

bičiuliams ii* artimiesiems 

nuoširdžiai linki —

&
Sv. Kalėdų ir Naujų Metų

proga sveikiname 
medicinos srities 

darbuotojus, visus 
tautiečius Lietuvoje bei 

išeivijoje ir linkime 
išlikti stipriem kūnu ir 

dvasia —

Sofija ir Jonas Tumosa

KANADOS LIETUVIŲ MEDIKŲ SĄJUNGOS VALDYBA 2

ZIGMAS GIRDAUSKAS

Mykolas Milas grižo iš darbo 
su kalakutu po pažastimi. Jo 
žmona Marytė ištraukė už 
trumpai nupjautų kojų iš dėžės 
pliką sparnuoti ir net šūktelėjo 
iš džiaugsmo:

— Koks didelis ir gražus, 
kaip alovynos arbūzas!

— Taigi, taigi jau kai duoda 
ką bendrovė, tai ne dėl juoko; 
visai tavo ir mano giminei už
teks šventėm, tik reikės tą sto
rulį gerai iškepti.

Susirinko visi trys paaugliai 
vaikai tėvo “bonų” apžiūrėti. 
Vyresnieji Tadas ir Marytė 
greitai apmetė akimis ir nu
sprendė, kad jis perdidelis. 
Jauniausias Matas badė pirš
tais, tikrino paukščio riebumą.

— O kiek laisvų dienų šven
tėm gausi? — teiravosi Marytė.

— Jau sakau, kai bendrovė 
duoda, tai dar dribteli: dviem 
savaitėm paleido, švenčių še
šios dienos ir dar gamybos in
ventorizacijos trys dienos. Tik 
antrą dieną po N. Metų man 
vėl reikės grįžti į darbą.

— Na, gerai, tai bent laiko 
bus su manim pabendrauti, — 
džiaugėsi Marytė.

— Taigi, taigi, — nenoromis 
pritarė Mykolas, išslinkdamas 
iš virtuvės. — Aš dar važiuosiu 
smingamosios parsivežti.

Po valandos Mykolas grįžo su 
sunkia didele dėže. Ten visoms 
degtinės gamykloms atstovavo 
dvylika didelių butelių.

— Mykolai, kodėl tiek daug?
— klausė Marytė.

— Kviesime juk gimines 
šventėm, — dėstė Mykolas, — 
o kai pritrūks, iš kur ištrauksi 
per šventas dienas. Kas liks, 
liks, bet geriau turėti atsargą.

Marytė gana smarkiai prieši
nosi Mykolui dėl jo sudaryto 
svečiu sąrašo, kuris susidarė iš 
penkiolikos didelių ir mažesnių 
sielų.

■ — Na, ir vėl dabar prirašei, 
prirašei kaip į šermenis kvies
damas. — priekaištavo Marytė.

— Taigi, kaip čia vieną ar 
kitą paliksi nekvietęs; kai su
žinos, užsigaus, — aiškino My
kolas.

— Tau lengva sąrašą sudary
ti ir “būzo” prisipirkti, o man 
viskas: ir maistą paruošti, ir 
namą sutvarkyti, ir dar kiek
vienam po dovaną nupirkti. Juk 
Kalėdos. Tu žinai, kad jie visi 
su dovanomis ateis.

— Jei taip jau sunku vieną 
kartą metuose svečius pasi
kviesti, tai tupėkime namuose 
šviesas užsigesinę ir šunį apsi
kabinę. Tada tau nereikės nei 
namo valyti, nei valgių gamin
ti. Pavalgysime iš dėžučių, kaip 
ir mūsų šuo Princas, — kirtosi 
nenusileisdamas Mykolas.

— Jei taip jau nori, tai namą 
tu valysi, o aš maistą paruošiu,
— pagaliau sutiko Marytė.

— Vis tu ir tu, o ką tu nori iš 
mūsų dukros Marytės padaryti
— princesę ar “surprise pack
age”? Ji jau šešiolika atšventė. 
Tai bus gražu, kai ištekės ir nu
stebins savo brangiausią, kad 
nieko nemoka ir nesugeba tvar
kytis.

— Tu, tėvai, tai vis savus vai
kus kankinti nori! Jie ir taip 
labai sunkiai mokosi ir dar atos
togų jokių. Pagal tave išeina, 

jei ji namuose, tai tegul klau
pia ir šveičia grindis. Tu pamir
šai, kad mergaitė už poros die
nų slidinėti išvažiuoja. O prieš 
kelionę jai juk ir pailsėti rei
kia, — nenusileido Marytė. — 
Žinau, kad esi iš mažo kaimo 
kilęs. Žinau, kad tau dar daug 
supratimo trūksta. Nesistebiu.

— Dar pridėk, kad plaukti 
nemoku, pinigų ir laikrodžio 
nepažįstu, traukinio nematęs, 
tai jau turėsi pilną vaizdą apie 
mane. O tu gaudei mane po 
gatves ir po parkus, kol prie 
altoriaus nusitempei, — atsi
kirto Mykolas.

Kuriam laikui jie abu nutilo. 
Mykolas degė naują cigaretę 
nuo nuorūkos. Marytė sukinė
josi apie virtuvės plytą, kilno
dama puodus iš vienos vietos į 
kitą.

— Na, gerai, — pagaliau pra
bilo Marytė, — kviesk kiek tik 
tu nori, aš maistą paruošiu.

— Taip reikėjo sakyti iš kar
to, kodėl dar murmėjai? Aš, 
kiek laiko turėsiu, tiek pagel
bėsiu, — sutiko ir Mykolas.

Atėjus Kalėdų dienai, apie 
Milų namą visur buvo atkasti 
sniego takai ir kruopščiai nu
šluoti. Priekiniame kambaryje 
tarp dviejų didelių langų bliz
gėjo išpuošta eglutė. Princas 
vogčiomis prieidamas uostė ten 
kabančius, įvairiai blizgančius 
Kalėdų senio žaisliukus ir šoko
ladinius nykštukus. Šiaip visa 
namo tvarka įgavo šventišką 
nuotaiką; nesimatė koridoriuo
se išmėtytų batų ir kažkur din
go seni laikraščiai.

Atėjus svečių rinkimosi lai
kui, pirmieji pasirodė dėdė 
Juozas ir dėdienė Uršulė. Jie 
atvyko su pilnu glėbiu ryšulių.

— Tai va, jau ir šventės, — 
tarė dėdė Juozas, suplodamas 
Mykolui per petį.

— Taigi, taigi brakšt ir jau 
čia, — pritarė Mykolas.

Kiek vėliau sugužėjo visi kiti 
kviestieji su didesniais ir ma
žais ryšulėliais, kurie buvo skir
ti Marytei Milienei ir jau paau
gusiems vaikams. Mykolui kiek
vienas vyriškis įbruko į rankas 
po gražiai išpuoštą butelį.

Pagaliau visi vyresnieji sve
čiai buvo susodinti už garuojan
čiais valgiais apkrautų stalų, 
kuriu viduryje rausvai karščio 
nudažydas pūpsojo Mykolo ka
lakutas. Mykolas pripilstė deg
tinės stikliukus ir, pasikvietęs 
Marytę iš virtuvės, ragino sve
čius išgerti už šeimininkės svei
katą. Visų stikliukai greitai pa
kilo. Vėliau Mykolas prašė, kad 
kiekvienas svečias ragintų ki
tus gerti ir linkėtų linksmų 
švenčių. Pirmas ratas praėjo be 
didelių ginčų, tik kaikurios mo
terys pradėjo aiškinti savo fi
zines silpnybes. Vyrai visi dar 
laikėsi, tik jiems raudo veidai, 
nosys ir garsėjo kalbos.

— Dabar už šeimininką, kad 
gyventų, nesentų ir savo vaikus 
patriotais ir mokslinčiais išau
gintų, — iškėlęs stiklelį šaukė 
Mykolo draugas Vincas.

— Už šeimininką! — šaukė 
visi vyrai kartu.

— Užaugt tai tikrai užaugs, 
bet ar jie bus mokslinčiai ir 
patriotai, dar negaliu pasakyti, 
— lyg ir teisinosi Mykolas, iš
lenkdamas stiklą.

— Tai tu, Mykolai, dar abe

joji? — įsiterpė dėdė Juozas.
— Tai kad nevisada “taip sto

jasi, kaip istorojasi”, — aiškino 
Mykolas. — žiūrėk, ir tėvai 
padorūs, ir patriotai, ir tėvynės 
reikalams dolerių negaili, o jų 
vaikai, šio krašto tuštybių prisi
rankioję, pradeda kanapes rū
kyti ar basi vaikščioti.

— O aš savo žmonai Rūtai vis 
sakau ir sakau: tik išmokyk sa
vo dukras gerus bulvinius bly
nus kepti ir dar kugelį, tai tik
rai lietuviškus žentus gausim,
— šaukė Valentinas iš kito galo 
stalo, — kaip tas posakis — 
pas visus vyrus meilė ateina 
per pilvą . . .

— Na, ką jūs, vyrai, čia tauš- 
kiat! Jūs žinot, kad visos lietu
vaitės moka ir mokės blynus 
bei kugelį kepti, nes ir jos tuos 
dalykus mėgsta. Tik tie mūsų 
kavalieraičiai net studentauti 
padoriai nemoka. Jie po kele
rius metus vienam kurse sėdi,
— išbarė dėdienė Uršulė. — 
Jie perdaug prabangiai išau
ginti, jokio vargo nei bado ant 
savo kailio nepatyrę. Kai mes 
mokėmės, tai kilogramas plyte
lių cukraus į trisdešimt dienų 
buvo išdalintas. Jei kada susi
gundė! saldesnę kavą išgerti, 
tai gale mėnesio turėjai gerti 
be cukraus.

:— žiūrėkit, ir čia koks per
teklius — buteliams ir val
giams ant stalo vietos neužten
ka, — prisijungė Mykolo sesuo 
Katriutė. Lietuvoje, jei tėvas 
sukombinuodavo porą litrų 
šventėms jautį ar linus parda
vęs, tai namuose būdavo didelė 
puota. O kiek tu Mykolai pir
kai?

— Visi mes šaukiam, kad vai
kai nesugeba mokytis ir nemo
ka gyventi, bet ar mes juos mo
kom? — įkišo savo grašį Myko
lo brolis Jonas. — Mes juos le
pinam, jiems pataikaujam iki 
jiems nusibostam, tada jie kup
rinę užsimetę iškeliauja iš na
mų. Jeigu jie išsilaiko namuo
se iki šešiolikos metų, mes jiem 
nuperkam automobilį ir palei- 
džiam pagrasinę: žiūrėk, kad 
policija nepagautų . . .

— Atrodo, kad iš jūsų visų aš 
čia esu laimingiausias, — įsi
terpė iki šiol tylėjęs Mykolo 
draugas Antanas. — Aš nei vai
kų turiu, nei žmonos — vienas 
kaip tikras Dievo paukštelis; 
nei rūpesčių jokių. Tik gyvenk 
ir norėk, kad ilgai gyventum ... 
O žinote, kiek pas mane širdyje 
graudumo susirenka, ypač kai 
šventės ateina. Aš esu vienas — 
nei su kuo plotkelę sulaužyti, 
nei žodeliais pasidalinti. Ji vie
na ten, tėvynėje, o aš čia, kaip 
pakelės smilga rudenį . . . Jei 
mes būtume galėję būti tokiais 
laimingais, kaip jūs čia visi, tai 
tikrai visas jūsų klaidas būtu
me padarę ir dar pakartoję . . .

Antanui per skruostus nurie
dėjo dvi didelės ašaros.

Visų rūšių pervežimas baldai 
ir kt. Vežamas turtas pilnai 

apdraustas.
Skambinti tel. LE 4-1403 

30 DEWSON St., Toronto, Ont.

**

NAUJU MfflTĮ 
linkime sesėms bei broliams 
šauliams pavergtoje 
Tėvynėje ir laisvajame 
pasaulyje.

Visus 1978 metų šauliškus darbus skirkime 
nepriklausomos Lietuvos atstatymui —

Toronto VI. Pūtvio 
šaulių kuopos valdyba

** Toronto Lietuvių Moterų <£ 
Šalpos Grupė “Daina” &

S'
-s» sveikina visus šalpos rėmėjus, linkėdama ‘£,

ŠKKALEDU "Į&ČU
Prisiminkime tautiečius, kurie negali savimi apsirūpinti.

Toronto Lietuvių Moterų Šalpos Grupė "Daina"

Linksmu šv. Kalėdų u
bei laimingų ir sveikų NAUJŲ METŲ
LINKIU GERB. DVASIŠKIAMS, GIMINĖMS,
BIČIULIAMS BEI VISIEMS LIETUVIAMS.

NUOŠIRDŽIAI -
Marija F. Yokubynienė

SVEIKINAME visus |
Kristaus gimimo švenčių proga, 
linkėdami laimės ir taikos ateinančiais metais.

SIGITA ir VYTAUTAS SU AUŠROTAI g

Nuoširdūs sveikinimai 
bei linkėjimai nariams, 
bičiuliams ir pažįstamiems 
Šv. Kalėdų ir 
Naujų Metų 
proga -

PASAULIO LIETUVIŲ j 
INŽINIERIŲ IR ARCHITEKTŲ J 
SĄJUNGOS VALDYBA |

i-!'

§ Toronto “Baltijos” B
$ jūrų šauliai sveikina

brolius bei seses šaulius ir visą 
lietuvių bendruomenę o

| WWOSWOttS. -I
o ' Kuopos valdyba «£

ir j
Naujų Metų j

švenčių proga sveikiname gimines, ,
draugus, pažįstamus ir linkime 
geros sveikatos bei kasdieninės | 
Viešpaties b. Liškauskai j

palaimos — su sūnumis j
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NUOŠIRDŽIAI SVEIKINAME 
savo bičiulius lietuvius 

Kalėdų c- 
švenčių 
proga ir linkime 
visiems didžiai 

sėkmingų 
naujų metų -

Aldona, aldermanas Tony O'Donohue 
ir sūnus Danny

įveikin U visus bičiulius, 
draugus bei pažįstamus, 
gyvenančius Toronte ir kitur,

ŠV KAI/ĘDUte,
Naujų Metų proga —

Jonas Maniuška

Latvių jaunimas Toronte surengė budėtuves prie miesto rotušės Latvijos nepriklausomybės šventės proga, ši de
monstracija buvo parodyta devintosios televizijos stoties Nuotr. J. Ligerio

Venecuelos lietuvių suvažiavimas

Linksmų 
šv. KALĖDŲ 

ir laimingų 
NAUJŲ METŲ 
linki savo klientams, 

draugams ir 
pažįstamiems —

HENRIKAS, DALIA STEPONAIČIAI 
ir SŪNUS PETRAS

o

SVKALBDfĮ

linkim savo draugams, 
pažįstamiems ir 

giminėms — A. J. BIRGIOLAI

I Sveikiname^
Kristaus j 

gimimo į 
ŠVENČIŲ |

proga, linkėdami 
laimės ir džiaugsmo

NAUJAIS METAIS- R 4. GR/G0NM, 
ir 

SŪNŪS

ALEKSANDRA VAISIŪNIENĖ 
Mūsų bendradarbė Venecueloje

Kaip visose tautinėse grupė
se, taip ir visą lietuvybės išlai
kymo darbą Venecueloje tenka 
dirbti tik mažai grupei. Kita da
lis prisideda tik prašoma prie 
atskirų darbų, o likusioji dalis 
yra visai pasitraukusi nuo 
bendruomenės veiklos.

1977 m. lapkričio 27 d. XVII- 
me suvažiavime buvo renkama 
nauja Venecuelos Lietuvių Sa
višalpos Bendruomenės centro 
valdyba. Prezidiumą sudarė: 
kun. Nikodemas Saldukas, Hen
rikas Gavorskas, Juozas Kuka- 
nauza, Aurelija Žalnieriūnaitė - 
Ross ir Vladas Mažeika. Pirmi
ninkavo Juozas Kukanauza. 
Mandatų komisija: Albina Ro- 
driguez, Juozas Zavadzkas, Ju
lius Vaisiūnas.

Suvažiavimą raštu sveikino: 
St. Lozoraitis — diplomatijos 
šefas, Br. Nainys — PLB pirm., 
dr. J. K. Valiūnas — VLIKo 
pirm., vysk. V. Brizgys ir Bra
zilijoje atostogaujantis mūsų 
kolonijos kapelionas kun. A. 
Perkumas. Visų bendra mintis 
buvo — Venecuelos lietuviai, 
nors ir negausūs, bet savo dar
bais pralenkia nevieną didelę 
lietuvių koloniją.

Užsiregistravo 27 atstovai: 
Karako 18, Maracay 4, Valenci- 
jos 5. Nedalyvavo Barquisimeto 
(apie 350 km nuo Karako) ir 
Maracaibo (800 km) kolonijos.

Inž. Vladas Venckus Venecu
elos LB centro valdyboje dirba 
nuo 1949 m. su maža pertrauka.

Trejų metų veikla
Visais Venecuelos dvasiniais 

reikalais rūpinasi bendruome
nės kapelionas kun. A. Perku
mas. LB santykiai su kitų oku
puotų kraštų organizacijomis 
yra nuoširdūs ir korektiški. 
Prieš trejus metus su dideliu 
džiaugsmu mūsų bendruomenė
je reiškėsi JAV ambasados par
eigūnas dr. Vytautas Dambrava 
su ponia.

1975 m. Vasario 16 minėji
mas įvyko Maracay mieste, Lui- 
sos ir Henriko Gavorskų daugia- 
augščio namo didžiojoje salėje. 
Paskaitą skaitė III-jo pasaulio 
lietuvių jaunimo kongreso daly
vė Rita Deveikytė. Meninę dalį 
atliko Valencijos miesto tauti
nių šokių grupė, vadovaujama 
Aurelijos Žalnieriūnaitės-Ross. 
Į suvažiavimą atvyko dr. V. 
Dambrava su ponia, Latvių 
Bendruomenės atstovas ir Ma
racay radijo stoties direktorius.

Prie svarbesnių parengimų 
tenka priskaityti solistų N. Lin
kevičiūtės, Bernardo Prapuole
nio ir pianistės Raimondos Ap- 
eikytės koncertus Karako ir Va
lencijos miestuose. Menininkais 
Valencijoje rūpinosi Audronės 
Martines šeima, Karake — Br. 
ir N. Deveikių šeima. Pabaigoje 
susipažino ir su dr. V. Dambra
va. Koncertą Karake organizavo 
jaunimo sąjunga.

1975 m. balandžio 16 d. kar
dinolas Jozsef Mindzsenty apsi
lankė lietuvių suruoštame jo 
garbei pobūvyje dr. Vyt. Damb
ravos rezidencijoje. Dalyvavo 
apie 120 asmenų. Venecuelos 
lietuvių vardu garbingąjį svečią 
sveikino centro valdybos vice- 
pirm. H. Gavorskas, įteikdamas 
specialiai įgraviruotą plokštę 
su reikšmingu įrašu:

Sibiro Kankinių Motina, 
Globok Marijos žemę — 
Lietuvą
Ir Vengrijos kardinolą — 
kankinį Jozsef Mindzsenty.
Plokštė buvo perrišta trispal

ve lietuviška juosta. Atsidėko
damas kardinolas tarė: įteiktoji 
dovana yra jo gyvenimo gra
žiausias perlas. Tą istorinį susi-

J. KUKANAUZA, dabartinis Vene
cuelos Lietuvių Bendruomenės pir
mininkas

tikimą su lietuvių bendruomene 
organizavo Nelsų šeima, dr. 
Vyt. Dambrava ir Jūratė de Ro
sales.

1976 m. Vasario 16 minėji
mas įvyko vasario 15 d. La Ve
goje. Mišių metu giedojo Čika
gos sol. Roma Mastienė, akom
panavo prof. Pablo Manelski, li
tuanistinės mokyklos mokinių 
choras, vargonavo Jūratė de Ro
sales.

Po pamaldų seselių salėje 
įvyko minėjimo aktas ir koncer
tas. Minėjimas pradėtas dr. 
Vyt. Dambravos paskaita, po 
kurios sekė latvių, ukrainiečių 
ir lenkų bendruomenių atstovų 
sveikinimai. Sveikinimo tele
grama buvo pasiųsta Venecue
los prezidentui Carlos Andres 
Peres. Meninę dalį atliko Čika
gos lietuvių operos sol. Roma 
Mactienė (kelionės išlaidas ap
simokėjo pati). Venecuelos sim
foninio orkestro muzikas Dona
tas Jakavičius su savo kolega, 
akompanuojant Pablo Manelski, 
pagrojo lietuviškų dainų pynę. 
Pranešėja buvo diplomuota 
vertėja Danutė de Rosales. Šio 
sėkmingo koncerto “kaltininke” 
laikome sol. Romą Mastienę, 
kuri buvo pirmoji mūsų Ve
necuelos LB mecenatė už Ve
necuelos ribų. Viešnia R. Mas
tienė taip pat turėjo progos su
sipažinti ir su Maracay miesto 
vaišingais tautiečiais. Jos vieš
nage rūpinosi J. ir A. Vaisiūnai.

Kiti darbai
Tautinių šokių festivalyje Či

kagoje dalyvavo Karako ir Va
lencijos miestų jaunimo tauti
nių šokių grupė, vadovaujama 
mokytojos Aurelijos Žalnieriū- 
naitės - Ross. Pasaulio LB vice
pirmininkas Jonas Kavaliūnas 
lankėsi Venecueloje ir turėjo 
progos susipažinti su Karako,

Maracay ir Valencijos jaunimu 
bei mokytojais. Karake buvo 
globojamas senų pažįstamų dr. 
E. ir Vi. Gutauskų.

1977 m. Karako lietuvių su
rengtas Vasario 16 minėjimas 
išsivystė į “Baltiėčių Dienas” 
(idėja — dr. Vyt. Dambravos). 
Kanados mergaičių choras “Ai
das” paliko gražiausius prisimi
nimus Venecuelos Lietuvių 
Bendruomenėje. Viešnage rūpi
nosi Karako apylinkės valdyba 
ir privatūs asmenys.

PLB iniciatyva lankėsi kalbi
ninkas dr. Antanas Klimas. Jo 
priėmimu bei konferencijų or
ganizavimu rūpinosi Venecue
los LB centro valdybos visuome
niniams reikalams atstovė dr. 
Rita Deveikytė, sn., talkinama 
Danutės de Rosales. Jaunimo 
sąjungos pirmininkas sudarė 
progą pažinti Maracay miesto 
lietuvių gyvenimą.

Baigdamas pranešimą, inž. VI. 
Venckus nuoširdžiai padėkojo 
visiems, ypač VLB centro val
dybos vicepirm. Henrikui Ga- 
vorskui, kurie per eilę metų pri
sidėjo prie Bendruomenės dar
bų. Naujai išrinktai valdybai 
trejiem metam palinkėjo tęsti 
lietuvybės išlaikymo darbą, 
neatlyginamą pinigais, bet nuo
pelningą moraline prasme. 
Kiekvienas mūsų turime vieno
kiu ar. kitokiu būdu prisidėti.

Naują centro valdybą suda
ro: Juozas Kukanauza — pirmi
ninkas, inž. Linas Mažeika — 
vicepirmininkas, Petras Krikš
čiūnas — iždininkas, Aurelija 
Žalnieriūnaitė - Ross — sekre
torė, gyd. Vladas Gutauskas — 
narys.

Revizijos komisija: pirm. VI. 
Mažeika, nariai — E. Gutauskie- 
nė, A. Vaisiūnienė. Garbės teis
mas: pirm. inž. VI. Venckus, na
riai — H. Gavorskas ir J. Vai
siūnas. Be to, centro valdybos 
nutarimu ryšiams su baltie- 
čiais palaikyti pakviesta Jūratė 
Statkutė de Rosales. Spaudos at
stove pakviesta Aleksandra Vai
siūnienė.

Naujasis VLB centro valdy
bos pirm. J. Kukanauza yra vi
suomenės veikėjas, kelių Vene
cuelos LB leidinių bei žurnalų 
redaktorius. Šiuo metu redaguo
ja neperiodinį leidinį “Gairės”. 
Visuomeniniame darbe reiškia
si apie 30 metų. Augina gražią 
keturių vaikų šeimą. Visi šei
mos nariai kalba lietuviškai. 
Dvi dukterys sukūrė lietuviškas 
šeimas. Naujam centro valdy
bos pirmininkui linkime sėk
mingai puoselėti lietuvišką veik
lą, o buvusiam ilgamečiu! pirm, 
inž. VI. Venckui dėkojame už jo 
ištvermingą lietuvišką veiklą. 
Suvažiavimas baigtas Lietuvos 
himnu. Dabartinio VLB centro 
valdybos pirmininko adresas: 
Juozas Kukanauza, Calle Marte 
89-21, El Trigal Notre, Valencia, 
E-do Carabobo, Venezuela.

ir linkime laimingų 1978 metų—
J. J. A. V. Valiuliai J

Visus gimines, draugus ir 
pažįstamus sveikinameKALĖDŲ t;^ių
FLYNN’S gėlių krautuvė |

(savininkai latviai) 1 k
Gėlės Įvairioms progoms. Pristatoma 2 kartus E 
į dieną Į visas ligonines ir laidotuvių namus. gį 
Savininkė DIANA WALTERS pataria ir su- a 
tvarko gėles vestuvėms. Adresas: L

139 Roncesvalles Avė, Toronto, Ont. M6R 2L2. Tel. 534-2424 P

Nuoširdžiausi linkėjimai

Šv. Kalėdų ir 
Naujų Metų proga 
visiems savo klientams ir bičiuliams

GIFTS INTERNATIONAL INC.
N. ir J. VAZNELIAI 

2501 W. 71 st Street, Chicago, III. 60629 
Telefonas 471-1424

Čia gausite lietuviškų knygų, plokštelių, odos, medžio 
dirbinių. Ypač didelis gintaro dirbinių pasirinkimas.

Mielus savo klientus, draugus bei pažįstamus 

Kalėdų ir Naujų Metų proga 
SVEIKINA

WALTER DAUGINIS
Namų — gyvybės — automobilių — komerciniai 

įvairių draudos bendrovių atstovybė
1613 Bloor St. W., Toronto, Ont.
Tel. 533-1121, namų 822-8480

g Džiugių šv. Kalėdų
£ ir sėkmingų
g naujų metų

visiems klientams ir
ą* pažįstamiems linki —

ED. KONDRATAS, 
vyriškų ir moteriškų drabužių siuvėjas 
1113 Dundas Street West, Toronto 
Telefonas LE 3-5454

j IWJWMW f
H klientams, giminėms, draugams ir pažįstamiems
B linki— j®

Tel. 537-9070 Lietuviška gėlių krautuvė "Petals" — 
H namų 763-6256 savininkė V. Siminkevičienė

Kalėdų švenčiu ir v
Naujų Metų proga

nuoširdžiai sveikina 
mielus klientus, 
draugus bei pažįstamus, 
linkėdamas sveikatos 
ir sėkmės sekančiais 
metais —

« V. BACĖNAS
į» All Seasons Travel Agency s

2224 Dundas St. W., Toronto, Ont.
g Telefonas 533-3531 g



LAIMĖS ir 
SĖKMĖS 
nuoširdžiai 
linkime 
mieliems
kooperatyvo nariams ir visiems 
tautiečiams ŠVENTŲ KALĖDŲ 

ir NAUJŲ METŲ proga-

TORONTO PRISIKĖLIMO PARAPIJOS 
KREDITO KOOPERATYVAS

^?$?ei^O!O!O?e?OiO!O!a!OIO^?e!^!OIO!$?eiOIO!O

Visus gimines, draugus ir j
pažįstamus sveikinam su

šv. Kalėdomis i
ir linkime džiugių j

Naujų Metų - I
Ona Urnavičienė | 
ir Ramoškų šeima į

0?^

Toronto gintariečiai šoka Niujorko lietuviams Kultūros Židinyje 1977 m. lapkričio 19 dieną Nuotr. O. Burzdžiaus
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D
yk INSURANCE į

RESHER-DARAUSKAS fSNCJ )
S W. G. DRESHER real estate • realtor jLINKSMŲ SV KALĖDŲ ir laimingų naujųjų metų
& linki visiems savo klientams, draugams bei į 

pažįstamiems •'

h Valteris Drešeris j
VISŲ RŪŠIŲ APDRAUDA j

Įstaigos tel. 233-3334 ir 231-2661, namų tel. 233-4446 I
3830 BLOOR ST. W. (Prie Kipling ir Six Point Plaza) j

ir
fibJUjujffl&tU proga

visiems klientams, bičiuliams ir pažįstamiems

(4

Duona ir žaidimai M. Stonys

Geriausi linkėjimai šv. Kalėdų 
ir

Naujų Metų proga
visiems klientams, draugams bei pažįstamiems —

DUFFERIN RADIO a. TV. 1000 COLLEGE ST.

Savininkas P. Užbalis

Dėkojame mieliems savo 
klientams lietuviams už 
dėmesį, sveikiname juos 
šv. Kalėdų proga 
ir linkime gerų 
naujų metų -

ASTRA MEAT PRODUCTS & 
DELICATESSEN

2238 Bloor St. W. Tel. 763-1093
Sav. J. CZANIECKI

Pirmaisiais krikščionybės am
žiais Romos imperija buvo di
delė, turtinga ir galinga. Daug 
užkariautų tautų buvo romėnų 
vergais. Kad miestuose susispie
tę žmonės būtų ramūs ir nesi
priešintų romėnų valdžiai, bu
vo rūpinamasi, kad visiems bū
tų pakankamai duonos ir pra
mogų. Buvo rengiami sporto žai
dimai, lenktynės, teatrai, eise
nos, šventės ir cirkai. Juose da
lyvaudavo minios žmonių. Ro
mėnų valdžios ir pavergtųjų šū
kis: duonos ir žaidimų. Tada be
raščiam^ darbininkams, tar
nams, kareiviams ir vergams už
teko duonos ir žaidimų.

Šiais moderniais laikais im
perijos yra beveik išnykusios. 
Jų liko nedaug: Europoje tik 
viena — komunistinė Rusija. 
Ji taip pat, kaip ir Romos impe
rija, yra užkariavusi, prisijun
gusi daug svetimų žemų ir tau
tų. Pavergtos tautos nemėgsta 
ir net nekenčia rusų tautos, jos 
istorijos, jos kalbos ir rusiškos 
kultūros. Ypač nepakenčia ru
siško komunizmo, materializmo 
ir ateizmo, kurie stengiasi iš
plėšti iš žmogaus Dievą, tauty
bę ir žmogiškąjį orumą.

Komunistinės Rusijos imperi
jos valdovai, kaip ir romėnai, 
nori, kad pavergtieji nesiprie
šintų komunistų partijai ir val
džiai, todėl laikosi to paties šū
kio — duonos ir pramogų. Duo
nos rusų komunistinė valdžia 
daug neduoda, nes jos visada 
trūksta, visada reikia stovėti ei
lėje ir laukti. Bet pramogų ir 
žaidimų komunistų partija duo
da tiek, kad lietuvis, latvis ar 
ukrainietis neturėtų laiko pa

galvoti apie savo varganą neda
lią, sugriautą gyvenimą, žmo
gaus teisių paneigimą, jo tautos 
istorijos, papročių ir kultūros 
žalojimą. Kiekviename žingsny
je siūloma degtinė, alus, vynas. 
Kiekviename kolūkyje ar Įmo
nėje laisvalaikis užpildomas ate
istinių ar partinių lektorių pa
skaitomis, rusiškais propagan
diniais kino filmais, sporto pra
timais, žaidimais ir įvairiausiais 
saviveiklininkų darbais, prade
dant chorais ir baigiant kaimo 
kapelomis. O kur visokie “pa
sitobulinimo” kursai, liaudies 
universiteto paskaitos, kariniai 
pratimai ir apmokymai, kom
jaunimo susirinkimai ir šokių 
vakarėliai! Tų komunistinių žai
dimų tiek daug, jog lietuvis ne
beturi laiko nei rimtesnės kny
gos paskaityti, nei su senesniai- 
siais išsikalbėti apie tuos laikus, 
kai Lietuvoje rusų nebuvo ir ru
siškų įsakymų nereikėjo klau
syti.

Bet dabartiniai laikai — ne 
romėnų. Dabar pavergtam lie
tuviui, estui ar gruzinui nebeuž
tenka duonos ir žaidimų. Dabar 
pavergtas lietuvis nori būti žmo
gumi ir lietuviu. Pavergtų ir en
giamų tautų žmonės nori lais
vės ir savos valstybės. Jie nebe
nori rusams vergauti už duoną 
ir žaidimus. Tik pavartykime 
okupuotos Lietuvos pogrindžio 
spaudos leidinius: “LKB Kroni
ką”, “Aušrą”, “Varpą”, “Dievą 
ir Tėvynę”, “Rūpintojėlį” ir ki
tus. Juose lietuvis atmeta visus 
žaidimus ir šaukiasi laisvojo pa
saulio pagalbos, reikalaudamas 
pagrindinių žmogaus teisių ir 
laisvės savo tautai. Laisvę gavo

visos Afrikos tautelės, kurios 
niekad jos neturėjo, tik Lietu
va, Latvija, Estija ir kitos ko
munistinės Rusijos tebėra pa
vergtos, išnaudojamos ir skriau
džiamos. Tos tautos yra didelių 
ir mažų valstybių užmirštos ir 
pasmerktos vergijai. Kuo jos 
nusikalto, kad JAV, Anglija, 
Kanada, Prancūzija, Vakarų Vo
kietija nebenori jų prisiminti ir 
užtarti? Ką Lietuva padarė, kad 
ji atiduota komunistinės Rusi
jos vergijai?

Tuose pogrindžio leidiniuose 
tiek daug sielvarto ir šauksmo, 
tiek maldavimų, kad ir lietuvis 
būtų laikomas bent tokiu žmo
gumi, kaip Afrikos juodasis! 
Tuos pogrindinius leidinius pa
skaičius, norisi paklausti, ką vei
kia Jungtinių Tautų Organiza
cijos žmogaus teisių komitetas? 
Ką veikia Jungtinių Tautų Or
ganizacijos dekolonizacijos ko
mitetas? Ar tie komitetai jau 
baigė savo darbus? Ar jau pa
saulyje nebėra kolonistų ir im
perialistų? Ar nebėra pavergtų, 
išnaudojamų ir naikinamų tau
tų? Ar nėra dvidešimtojo am
žiaus pabaigos gėda, kad Jung
tinių Tautų Organizacija tiek 
mažai mato ir dar mažiau žino? 
Ar ir JTO mano, kad žmogui už
tenka duonos ir žaidimų?

Optical Studio
OKULISTAS R. SCHMID 
1596 Bloor Street West

Toronto 9, Ont. (priei Lietuvių 
Nomus) «Tel. 535-6252 
Greitos patarnavimas, neaugš- 
tos kainos. Gaunami kontakto 

lęšiai (contact lenses).

P. T. SERVICE CENTRE
Sav. A. Paškevičius ir J. Tamošiūnas
1862 Mattawa Ave., Mississauga, Ont.

Tel. 279-4371

ir sėkmingų 1978 metų 
linkime mieliems klientams, bičiuliams 

ir visiems pažįstamiems

BALTIC EXPORTING CO
S. ir F. JANAVIČIAI

482 Roncesvalles Avė., Toronto, Ont. M6R 2N5

Savo mieluosius klientus ir draugus
I ŠY KALI1DI/ r NAUJU 1978 ■

proga sveikinu, linkėdamas sėkmės ■’

JONAS V. MARGIS, Phm. B
"MARGIS DRUGS"

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

i?

LIETUVIŠKŲ SŪRIŲ GAMINTOJAI 
Stouffville Creamery savininkai 

Stasė ir Aloyzas VISKONTAI 
šv. Kalėdų ir Naujų Metų proga
SVEIKINA VISUS LIETUVIUS PLAČIAJAME 

PASAULYJE, DRAUGUS, GIMINES IR 

PAŽĮSTAMUS, LINKĖDAMI DAUG 

DŽIAUGSMO IR LAIMĖS.

Mieliems lietuviams linkiu
LINKSMŲ SV KALE WJ

ir
LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ

W. A. LENCKI, B.A., LLB.

100 Adelaide St. W. Tel. 366-4182 
Suite 107

/ STEPHEN B. ROMAN 
Chairman of the Board

MINES LIMITED

.......—

DŽIUGI NAUJIENA
Garbė Dievui augštybėse, ramybė žemėje 

geros valios žmonėms, kuri ir vėl ataidi nuo 
Betlėjaus laukų, tebūnie nauju taikos bei 
meilės įkvėpimu šiame laikotarpyje. —.

Telaimina jus bei (
jūsų šeimas 7^ / \ J
Betlėjaus Kūdikis ir <----/
teveda per ištisus
metus. X

Gerbiamus klientus, 
bičiulius bei pažįstamus

ir
proga nuoširdžiausiai sveikiname ir linkime 

viso geriausio

PARKSIDE MEAT MARKET
MAISTO KRAUTUVĖ

335 Roncesvalles Avenue Telefonas LE 5-1258

Geriausi linkėjimai 
šv. Kalėdų ir Naujų Metų proga 

visiems mano klientams, draugams bei 
pažįstamiems —

Walter’s Barber Shop
lietuviška kirpykla

874 College Street Sav. W. Lastauskas

— . ŽLinkiu jums palaimos pilnų Kalėdų, «£ 
laimingų bei sėkmingų naujų metų £

ĮĮJBBENSĮ
Drauda ir nuosavybių pardavimas c?

S Telefonas 741-1470 į.
&
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Sveikiname 
visus 

lietuvius su 
šv. Kalėdomis 
ir Naujaisiais 

Metais

g Toronto Lietuvių f^Tl\TrP J R J Q I 
§ Jaunimo Ansamblis \jLl V JL uAIAnIn J S 
jg §•jjĮ KALĖDŲ ŠVENČIŲ PROGA SVEIKINA Toronto lietuvių parapijas, institucijas, 
Š| organizacijas, visą lietuvių visuomenę ir linki džiugių šv. Kalėdų bei gintarinių |g 
SS naujų metų Įšj(

LIETUVIŲ BALDŲ KRAUTUVĖS

MOHAWK FURNITURE LTD.
savo mieliems klientams linki

linksmų šv. KALĖDŲ ir laimingų
NAUJŲ METŲ

LIETUVIŲ KREDITO 
KOOPERATYVAS 
"PARAMA"
1573 Bloor St. West, Toronto 

Telefonas LE 2-8723,

137 Roncesvalles Av.e.

2448 Danforth Ave.

Tel. 537-1442

Tel. OX 9-4444

5hiaiai0i0mi0ž0mž0ž0iai0i0mi0ž0ž0iai0ieie^ž0i0^

Šventiniai sveikinimai 
visiems lietuviams

Kalėdų ir 
Naujų Metų 
proga

spaustuvė
TIME PRESS
82 QUEEN ELIZABETH BLVD. 
Tel. 252-4659

švenčių ir
laimingų naujų metų 
visiems klientams, 
draugams ir pažįstamiems 
linki —

JONAS M. GUOBA 
advokatas

5h^ieiO^miOiOIOiO^iOi$iOliiiOmiOiOiOjO^|0iOiW

STOLEN!
</• NAUJU

2 ... .pr09a‘?T. * sveikiname visus savo
klientus, draugus ir pažįstamus
Candlelight Caterers

g tel. 667-8260,667-8280
2 JOANA IR STASYS BUBULIAI

Visiems lietuviams linkime 
džiugių šv. KALĖDŲ

laimingu 
NAUJŲ METŲ -

Turner & Porter
436 RONCESVALLES Avė.

Toronto, Ont.

,Sj- <**••»*» 
A* ■"•I

H

Ir pavergtieji moka juoktis
“Kritikos” žodis yra išbrauk

tas iš oficialaus sovietų žodyno. 
Kas jį pavartoja, gali lengvai 
patekti į kalėjimą, koncentraci
jos stovyklą ar net į psichiatri
nę ligoninę, čia tokiam nustato
ma “patologinės šizofrenijos” 
diagnozė, ir sveiko proto žmo- 
gus tegali išeiti iš ligoninės tik 
tada, kai jo smegenys jau visai 
nebeveikia.

Vienintelė kritikos forma, eg- 
zistuojanti ir Maskvoje, yra tik 
sarkastiškos “istorijėlės”, ku- 
rios, nors ir tik patyliukais pa- 
sakojamos, labai plačiai sklinda 

££ gausių klausytojų tarpe.
štai vienas klausia: “Koks yra 

skirtumas tarp nelaimės ir kata
rsį strofos?”

Atsakymas: “Jei nuo tilto Į 
«£ upę nukrinta avis ir prigeria, 
'£■ yra tikra nelaimė. Jeigu nukris- 

tų lėktuvas su visais politbiuro 
nariai ir nė vienas iš jų neišsi- 
gelbėtų, būtų tik katastrofa, bet 
ne nelaimė.

Baigiantis XX-jam amžiui, 
Maskvoje mokytojas klausia

••r mokinį:

— Kas buvo Hitleris?
Mokinys tik papurto galvą ir 

patraukia pečiais. Sudomintas 
tačiau klausimo, namuose jis 
klausia savo tėvą, motiną ir se
nelę, kas buvo Hitleris, bet ir 
šie negali jam atsakyti. Tada jis 
atsiverčia sovietinę enciklope
diją ir čia randa parašyta: “Hit
leris buvo tik mažas tironas, gy
venęs didžiojo Stalino laikais...”

— Ką reiškia didieji Leonido 
Brežnevo antakiai? — klausia 
apie Sovietų Sąjungos vadą.

— Tai Stalino ūsai, virš kurių 
prasideda kakta...

Apie sovietų ekonominius 
“laimėjimus” Maskvoje pasako
jamas anekdotas, iškeliantis ka
tastrofišką sovietų ūkio padėtį 
—•' dėl javų stokos kraštui gre
sia badas.

— Ar žinai koks yra didžiau
sias sovietų ūkio laimėjimas?

— Kaipgi: rusai sėja javus 
Ukrainoje, o pjauna Jungtinėse 
Amerikos Valstybėse ...

Amerikietis ir rusas susitinka 
Raudonojoje aikštėje Maskvoje 
ir ima girti savo kraštus.

— Amerikoje, — sako ameri-

kietis, — mes turime didžiausią 
laisvę, ir kiekvienas gali laisvai 
sakyti, kas jam patinka be jo
kios baimės, kad bus policijos 
suimtas. Pavyzdžiui, aš Vašing
tone prie Baltųjų Rūmų galiu 
net šaukti, kad prezidentas Car- 
teris yra kvailas, ir niekas ma
nęs nesuims ir nebaus.

Rusas, nė kiek nenustebintas, 
ramiai jam atsako:

— Tai kas čia nuostabaus? Ir 
pas mus tas pats! Štai mes esa
me Raudonojoje aikštėje prie 
Kremliaus. Ir aš galiu šaukti: 
“Carteris yra kvailas .. . Nors 
visur pilna policijos, bet niekas 
nieko nesakys ir nesuims ...

Maskvoje kalbasi du rusai ir 
vienas jų klausia: “Kuris pasta
tas yra augščiausias visoje Ru
sijoje?”

— Aišku, Liubianka, — atsa
ko paklaustasis. — Iš jos langų 
juk matyti net begalinės Sibiro 
platybės...

Liubianka yra 
vietų kalėjimas, 
praėję milijonai kalinių, skirti 
Gulago lageriam arba sunaikini
mui. Mons. Kl.

didžiausias su
per kuri yra

SKKALČDU 
sveikinimai 
su geriausiais sėkmės 
ir laimės linkėjimais 
1978 metais visiems 
klientams, bendradarbiams 
ir tautiečiams —

LIETUVIŲ SPAUSTUVĖ 
LITHO-ART LIMITED 
971 College St., Toronto, Ont. 
Tel. 533-4363

AMBER DRAPERIES-., ——
& INTERIORS 

sveikina visus draugus, 
bičiulius ir klientus su 

šv. Kalėdom bei 
naujais metais 
ir linki daug laimės —

A. J. Jankaičiai
2231 Bloor St. W., Toronto, Ont. 
Il-me augšte
Telefonas 762-3838

iugių švenčių ir

turtingų naujų metų 

linki visiems lietuviams

BALIO MASKELIŪNO į 
d raudos agentūra j
Telefonas 251-4864 
2405 Lakeshore Blvd. West., 1
suite 403 j

Toronto, Ontario M8V 1C5

SVEIKATOS, 
GEROS 
NUOTAIKOS 
ŠVENČIŲ 
PROGA 
SAVO 
DRAUGAMS

KLIENTAMS _f
NUOŠIRDŽIAUSIAI 
LINKI -

Simons television
savininkas
VYTAS SIMINKEVIČIUS

SVEIKINAME 
visus mūsų mielus klientus, bičiulius bei 

pažįstamus ir linkime 

linksmų šv. Kalėdų ir 
aimingų, sveikų naujų metų.

® Sakas Parcel Service
S4. 620 Barton St. E.
Šį Savininkai Hamilton, Ont.
g E. V. Sakai -Sakavičiai TeL 544-7239



BENDRUOMENĖS SUKAKTIS

LB Vidurio Vakarų apygardos 25 
m. sukaktis iškilmingai paminėta 
gruodžio 3 d. vakare Jaunimo Cent
ro salėje. Į akademijų ■ pobūvį susi
rinko labai daug žmonių, jų tarpe 
daug gražaus jaunimo, ir net atrodė, 
kad Jaunimo Centras permažas. Jau 
metęs pirmąjį žvilgsnį matei, kad 
LB yra užsiauginusi naują, jauną 
avangardą, kuris lietuvišką gyvybę 
ir bendruomeninę idėją pratęs dar 
daugeliui metų. Tai turėtų pastebėti 
ir tie, kurie LB niekina ir ją skaldo.

Akademiją su pusvalandžio pavė
lavimu pradėjo dabartinis LB Vidu
rio Vakarų apyg. pirm. K. Laukaitis, 
pastebėdamas, kad šis vakaras — vi
sų šventė. Programai vadovauti pa
kvietė jaunosios kartos atstovą J. 
Ivanauską. Sveikinimo žodžius tarė 
gen. Lietuvos konsule Čikagoje J. 
Daužvardienė, Illinois valstijos se
natorius F. Savickas, PLB pirm. inž. 
Br. Nainys, pirmuosius bendruome
niškus žingsnius pradėjęs žengti kaip 
tik šioje apygardoje, latvių atstovas, 
pavergtų tautų komiteto Čikagoje 
pirm. Vikšnins. Visų žodžiai buvo 
trumpi, taiklūs. Po to programos ve
dėjas pristatė dalyvaujančius garbės 
svečius: marijonų vienuolyno atsto
vą kun. V. Rimšelį, Marquette Parko 
liet, parapijos kleboną kun. A. Za
karauską, Ateitininkų Federacijos 
vadą dr. P. Kisielių, vyr. skautinin- 
kę I. Kerelienę, JC dir. kun. A. Ke- 
zį, Lietuvių Fondo steigėją dr. A. 
Razmą, “Draugo” red. kun. Pr. Garš
vą, J. Talandį, archit. A. Kerelį, dr. 
T. Remeikį, inž. V. Adamkų, LB 
švietimo tarybos pirm. Br. Juodelį ir 
M. Jakaitį. Pagrindinę kalbą pasakė 
JAV LB krašto valdybos pirm. A. 
Gečys, specialiai atvykęs iš Filadel
fijos. Jis iškėlė šios apygardos at
liktus darbus bei pasiektus laimėji
mus, taip pat užsiminė ir apie skal
dančias jėgas, nesiskaitančias nei su 
morale, nei su priemonėmis. Kvietė 
atsiskyrusius grįžti ir dirbti kartu, 
bet neiškrypstant iš normalių demo
kratinių vėžių. “LB yra tokia, kokie 
esame mes patys” — baigdamas pa
brėžė A. Gečys. Jo žodis buvo paly
dėtas nuoširdžiais plojimais.

APDOVANOJIMAI IR 
PROGRAMA

Specialiais žymenimis buvo pa
gerbti trys bendruomenininkai už 
jų ypatingus darbus. Tai Lietuvių 
Fondo steigėjas ir dabartinis jo val
dybos pirm. dr. A. Razma, “Viola
tion of The Human Rights” red. dr. 
T. Remeikis, šį leidinį redagavęs per 
5 metus ir'toliau jį redaguojantis, 
LB švietimo tarybos knygininkas A. 
Kareiva, per daugelį metų tyliai ir 
rūpestingai siuntinėjantis mokyk
loms vadovėlius ir kitus leidinius. 
Po to į sceną buvo iškviesti visi bu
vusieji apygardos pirmininkai. Vie
nas jų — J. Jasaitis savo žodyje pa
stebėjo, kad LB savo darbą atlieka 
ir jos vežimas atgal niekad neriedės.

Meninė akademijos programa bu
vo ištisai skirta humoristiškam žan
rui. Svečias iš Bostono poetas Anta
nas Gustaitis visus labai sužavėjo 
humoristiniais eilėraščiais. Jo didy
bė ne tik satyrų literatūrinė vertė, 
bet ir labai ryškus aktoriaus talentas. 
Todėl tiek jo perduotos satyros, tiek 
ir meninės programos pabaigoje se
kęs feljetonas, nors ir ilgokas, susi
laukė didžiulio susidomėjimo ir aud
ringų plojimų. Jaunais veidais pasi
puošęs “Antro kaimo” vienetas į sce
ną išvedė eilę visai naujų škicų, ren
giamų šio pavasario premjerai. Tie 
škicai, nors dar neišbaigti, taip pat 
susilaukė publikos susidomėjimo. 
“Antro kaimo” vienetas jau turi nau
jus kvietinius vykti gastrolėms į 
Niujorką, Bostoną ir galbūt į Mont- 
realį, kur jie dar niekad nėra buvę.

Akademija ir meninė programa 
baigėsi apie 11 v.v. Tada prasidėjo 
vakarienė ir po jos šokiai. Masės 
žmonių, ypač gausiai susirinkęs jau
nimas, sudarė mielą ir didingą įspū
dį.

UŽUOMINOS
Gruodžio 2 d. vakare Jaunimo 

Centro kavinė vėl buvo pilnutėlė 
žmonių, nes tą vakarą įvyko vakaro
nė su iš Izraelio atvykusiu rašytoju 
I. Meru. Rašytojas užsiminė, kad yra 
pakviestas į Torontą. Jis ten atvyks 
kitais metais ar vėliau kalbėti, ro
dos, lietuvių-žydų santykių tema.

Metinė Jaunimo Centro vakarienė 
įvyko gruodžio 4 d. Į vakarienę vėl 
susirinko masės JC draugų bei rė
mėjų. Linksmą meninę programą at
liko aktoriai J. Balutis, R. Stakaus- 
kas ir J. Valentinas. Kun. A. Kezys 
savo žodyje pristatė eilę pagrindinių 
JC rėmėjų, talkininkų ir savo įpėdi
nį naująjį direktorių kun. A. Saulai- 
tį, tik ką spėjusį grįžti iš Toronto 
tiesiai į vakarienę. Aplamai šis ru
duo ir žiemos pradžia Čikagoje la
bai gausi dideliais renginiais, o žmo
nių susidomėjimas visur tikrai nuo
stabus. Nors kalbama, kad St. Pe- 
tersburgas Floridoje savo lietuvišku
mu greit pralenks Čikagos Marquet
te Parką, bet man regis, kad Čikaga 
dar ilgai liks laisvojo pasaulio lietu
vių sostine.

Gruodžio 3-4 d.d. į Čikagą turėjo 
atvykti IV tautinių šokių šventės bu
vusi meno vadovė G. Brcichmanienė 
ir tartis tos šventės albumo išleidi
mo reikalais. Paskutinėmis dienomis 
jos kelionė buvo atšaukta, nes buv. 
šventės rengėjų pirmininko ir albu
mo mecenato dr. L. Kriaučeliūno 
sveikata sunegalavo. Gydytojai atlie
ka stropius tyrimus.

Lapkričio 27 d. vakare Lietuvių 
Agronomų S-ga Tautiniuose Namuo
se surengė literatūrinę - kultūrinę 
šventę, kurios metu, dalyvaujant pa
čiam autoriui, buvo sutiktas rašyt. 
V. Alanto romanas “Liepkalnio so
dyba”, užsakytas ir išleistas agrono
mų pastangomis bei lėšomis. “Liep
kalnio sodyba” — tai paminklinis 
veikalas nepriklausomos Lietuvos 
ūkininkui.

George Ben, Q.C
Aiderman Ward 4

švenčiu
proga ir palinkėti 

didžios sėkmės

AUKOS PASAULIO LIETUVIŲ DIENOM.
KLB Toronto apylinkės val

dyba ir PLD finansų komisija 
aukas renka bendrai. Paaukoti 
galima kiekvieną sekmadienį 
Prisikėlimo, Lietuvos Kankinių 
ir Išganytojo parapijų patalpo
se po pamaldų, taip pat Toron
to Lietuvių Namuose pietų me
tu. Aukas galima įteikti “Para
mos”, Prisikėlimo parapijos 
bankuose ir “T. žiburių” admi
nistracijoje. Aukoję $25 ar dau
giau gaus pakvitavimus, atlei
džiančius nuo pajamų mokes
čių. Juos gaus 1978 m. pra
džioje.

Paskutiniame PLD organiza
cinio komiteto ir finansų komi
sijos posėdyje kiekvienai Kana
dos Lietuvių Bendruomenės 
apylinkei buvo nustatyta su
rinkti tam tikra suma Pasaulio 
Lietuvių Dienom. Toronto apy
linkėje reikia surinkti $10,000. 
Todėl Toronto ir apylinkių lie
tuviai labai prašomi aukoti jau 
dabar, nes ruošos darbams pini
gų labai reikia. Štai sąrašas au
kotojų, kurie atsiliepė į kvieti
mą.

Aukojo $200: dr. A. Barkaus
kas; $100: A. Diržys, dr. S. Pa- 
cevičius; $50: K. Abromaitis, 
dažymo rangovas, J. Barakaus- 
kas, elektros rangovas, A. Cerš- 
kuvienė, J. Petronis; $25: J. Ba- 
laišis, F. Barzdžius, A. Bumbu
lis, J. Palys, J. Poška, V. Sen-

džikas, H. Steponaitis, advoka
tas; $20: Vyt. Aušrotas, dr. S. 
Čepas, J. Pikelis, K. Rusinas, 
A. Klimas, V. Sinkevičius.

Minėtieji aukotojai yra ilga
mečiai Toronto lietuvių bend
ruomenės nariai, aktyviai daly
vaują ir remią lietuvišką veik
lą. Todėl jų aukos mums itin 
brangios. Džiaugiamės sulaukę 
stambios paramos ir iš mūsų 
profesionalų bei verslininkų. 
Visiems nuoširdžiai dėkojame 
ir, tikimės, kiti paseks jų gra
žiu lietuviško solidarumo pa
vyzdžiu.

Aukas galima siųsti ir paštu 
(tik čekius ir pinigų perlaidas) 
šiuo adresu: Pasaulio Lietuvių 
Dienos, 1011 College St. Toron
to, Ont. M6H 1A8.

PLD finansų komisija

S YPSENOS

Buteliai ir veidas
Laužo rinkėjas kreipiasi į vie

no namo šeimininkę:
— Ar neturite tuščių alaus 

butelių?
— Ne, — atsako susiraukus 

šeimininkėj— argi aš atrodau, 
kad gerčiau alų?

— O, tai tada gal turite acto 
butelių?

Brežnevo atsakymas
Susiginčijo du kaimiečiai, 

pardavinėdami saulėgrąžas, dėl 
klausimo, kada gi bus komuniz
mas. Nutarė vienam nuvažiuoti 
į Maskvą ir paklausti Brežnevą. 
Taip ir padarė. Užėjo pas Brež
nevą ir klausia: kada bus ko
munizmas? Brežnevas nusivedė 
jį prie lango ir sako: “Matai, 
kieme stovi mano ir Kosygino 
“Volga”. Kai tarp jų bus ir tavo 
“Volga”, tada ir bus komuniz
mas”. Grįžta žmogelis namo ir 
sako draugui: “Žinai, kada bus 
komunizmas? štai tavo terba, 
štai mano terba. Kai tarp jų 
bus Brežnevo terba, tada bus 
komunizmas”.

Suprato skirtumą •
— Koks skirtumas tarp kapi

talistų ir komunistų?
— Vieni myli pinigus, o kiti 

— žmones.
— Dabar suprantu, kodėl ka

pitalistai laiko po užraktu pini
gus, o komunistai kalėjimuose 
žmones . . . Parinko Pr. Alš.

London, Ontario
WESTMINSTERIO LIGONINĖJE 

gydosi Vincas Babinskas, prižiūri
mas gerų gydytojų ir slaugių. Jis yra 
73 metu amžiaus, bet jaučiasi gerai. 
_______ .________________ C. 
NORITE SUSIPAŽINTI su “Tėviš
kės Žiburių” savaitraščiu? Atsiųski
te savo adresą ir gausite juos kurį 
laiką nemokamai. Naujiem skaityto
jam “TŽ” pirmaisiais metais kainuo
ja tik $9.

A+A
JUOZUI MIŠKINIUI

tragiškai žuvus, didžiausio skausmo prislėgtus 
tėvus — ANTANINĄ ir VYTAUTĄ, brolius — 
SAULIŲ su šeima ir LEONĄ giliai užjaučiame 

bei kartu su jumis liūdime —

Hamilton, Ont. A. O. Žemaičiai

MYLIMAM BROLIUI
A+A

ALBINUI ČEČIUI
Lietuvoje mirus, PRANĄ ČEČĮ giliai užjaučiame 
ir kartu liūdime —

Vladas ir Ona Ališauskai 
Berdynų šeima
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Brangiam ir artimam bičiuliui

TELESFORUI VALIUI
mus perdaug anksti palikus, liūdime kartu su 
jo žmona ALDONA, seserimi VALERIJA, gimi
nėmis ir artimaisiais —

Birutė ir Henrikas
N ag i ai

A+A
TELESFORUI VALIUI

mirus, giliame nuliūdime ir skausme likusių jo 
mielų žmonų ALDONĄ VALIENĘ nuoširdžiai 
užjaučiame ir kartu liūdime —

Elena ir Paulius Leonai
Miami Beach, Florida Joana ir Domą Kaunaitės

A+A 
TELESFORUI VALIUI

mirus, žmonų ALDONĄ ir jo seserį VALERIJĄ 
nuoširdžiai užjaučiame —

Vanda Pazukaitė Elena Docienė

JUOZUI MIŠKINIUI

tragiškai žuvus, tėveliams ir broliams reiškiame 
gilių užuojautų bei kartu liūdime —

A. D. L. Keršiai

A. D. Zakarevičiai ir šeima
A. D. Žemaičiai

A+A

PETRUI MEDELIUI
Lietuvoje mirus,

jo MAMYTĘ ir brolį ALGĮ MEDELĮ su šeima

nuoširdžiai užjaučiame —

P. J. Dovidaičiai

P. E. Juodvalkiai

A. A. Vaičiūnai

Darnus sugyvenimas yra svarbus
Štai ką daro Ontario 
provincija, siekdama 
puoselėti tarpusavį 
žmonių supratimą

Kadangi mūsų visuomenė darosi vis įvairesnė, 
įtampa tarp grupių gali kartas nuo karto 
pasireikšti. Mūsų pareiga yra padėti asmenims, 
grupėms ir bendruomenėms įveikti visas kliūtis, 
kurios gali atsirasti, švelninti įtampas, kad 
tuo būdu būtų pasiektas didesnis vieni 
kitų supratimas bei respektavimas.

Ontario Žmogaus Teisių Kodeksas ir yra 
skirtas užtikrinti visų asmenų teisėms bei orumui, 
neatsižvelgiant į rasę, tikybą, spalvą, tautybę,

protėvius, gimimo vietą, amžių (40-65), 
lytį ir vedybinę padėtį.

Šalia diskriminacijos skundų tyrinėjimo 
bei tarpininkavimo tokiose srityse, kaip 
darbas, butas, viešosios tarnybos bei įrengimai, 
darbų skelbimai, pranešimai bei plakatai, — 
Ontario Žmogaus Teisių Komisija siekia 
geresnių santykių tarp grupių bendruomeninio 
gyvenimo plotmėje.

Patarimai bendruomenėms yra vienas 
didžiųjų Ontario Žmogaus Teisių Komisijos 
uždavinių. Mes stengiamės pašalinti tarp 
grupių esamus barjerus, dirbdami drauge su 
įstaigomis, institucijomis ir pačia bendruomene. 
Mes manome, kad Kodekso tikslai gali būti 
pasiekti, aiškinant visiem šios provincijos 
gyventojam jų teises ir pareigas.

Jei norėtumėte platesnės informacijos 
ar pagalbos, kreipkitės į artimiausią Ontario 
Žmogaus Teisių Komisijos įstaigą:

HAMILTON
1 West Avenue South 
Postal Zone: L8N2R9 
Telephone: 527-2951
KENORA
808 Robertson Street 
Postal Zone: P9N1X9 
Telephone: 468-3128
KITCHENER
824 King Street West 
Postal Zone: N2G 1G1 
Telephone: 744-7308
LONDON
560 Wellington St. 
Postal Zone: N6A3R4 
Telephone: 438-7291
OTTAWA
2197 Riverside Drive 
Postal Zone: K1H 7X3 
Telephone: 731-2415

PETERBOROUGH 
267 Stewart St.
Postal Zone: K9J3M8 
Telephone: 743-0361

SAULTSTE. MARIE 
125 Brock Street 
Postal Zone: P6A 3B6 
Telephone: 949-3331
SUDBURY 
1538 LaSalle Boulevard 
Postal Zone: P3A 1Z7 
Telephone: 566-3071
THUNDER BAY 
435 James St. S. 
Postal Zone: P7E 6E3 
Telephone: 475-1693
TORONTO 
400 University Avenue 
Postal Zone: M7A1T7 
Telephone: 965-6841
WINDSOR 
500 Ouellette Avenue 
Postal Zone: N9A 1B3 
Telephone: 256-3611

Ontario Human Rights Commission

Bette Stephenson, M.D., 
Minister of Labour

William Davis, Premier

Province of Ontario
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Gimusio Išganytojo šviesa tešviečia"^- 
jūsų gyvenimo kelyje!

naujų'
METŲ

proga Lietuvių Evangelikų 
Liuteronų Išganytojo para
pijos klebonas ir taryba nuo
širdžiai sveikina visus 
parapijiečius, rėmėjus bei 
visų lietuvių bendruomenę.

Linksmų, prasmingų
Šv. Kalėdų

Žinios iš Romos

bei Dievo 
palaimintu

linkime visiems Išganytojo liuteronų 
parapijos parapijiečiams bei visai 
lietuvių visuomenei.

“Garbė Dievui augštybėse, o žemė
je ramybė jo mylimiems žmonėms” 
(Luko 2, 14)

KUN. ALGIMANTAS ir 
RŪTA ŽILINSKAI

ru

i mielus draugus bei pažįstamus

ir linkime laimingų bei gerų

| NAUJUNNNĄ--
Algis ir Eleonora Dūdos į
Hanover, Ontario J

Naujų Metų 
proga

visus savo klientus, draugus ir pažįstamus 
nuoširdžiai sveikina —

3830 B Bloor St. W.
Islington, Ontario GERARDAS BALČIŪNAS
Tel. 233-9632

Gerbiamuosius klientus, 
bičiulius bei pažįstamus 
Kalėdų švenčių bei
Naujų Metų

ŠSĘpr' proga nuoširdžiausiai sveikiname
g- European Meat* & Delicatessen §

kun. dr. Juozas Zeliauskas. Kun. 
P. Rabikauskas susirgo akimis. 
Prieš porą savaičių Romos uni
versiteto akių klinikoje jam pa
daryta abiejų akių operacija, 
kuri laimingai pavyko. Ligonis 
jau sveiksta. Kun. J. Zeliauskui 
smarkiai susilpnėjo širdis, ir or
ganizme atsirado perdaug van
dens. Romos “Fate bene Fratel- 
li” ligoninėje intensyviu gydy
mu siekiama grąžinti ligoniui 
prarastas jėgas.

Lenkijos komunistų partijos 
gen. sekretoriui Edvardui Gie- 
rekui besilankant Romoje ir Va
tikane, prancūzų dienraštis “L’ 
Aurore” paskelbė pasikalbėji
mą su neįvardintu kardinolu 
apie “konservatorių” numatytą 
kandidatą į popiežius. “L’Auro
re” žiniomis tokiu kandidatu 
galėtų būti Krokuvos arkivys
kupas kardinolas Karolis Woj
tyla, kuri palaikytų kardinolas 
Benelli, nemažai “nuosaikiųjų” 
kardinolų, “Opus Dei” ir Afri
kos kardinolai.

Kard. Wojtyla yra gimęs 
prie 57 metus Wadowicze darbi
ninkų šeimoje Krokuvos vysku
pijoje. Nors buvo paskirtas vys
kupu valdžiai pritariant, tačiau 
liko ištikimas kardinolo Wy- 
szynskio linijai. Jo išrinkimas 
popiežiumi būtų aiškus pasmer
kimas perdėto “progresizmo” ir 
pasukimas stipresne antimark- 
sistine kryptimi.

Kritikos susilaukė ir Vatika
no oficialaus atstovo nebuvimas 
Sacharovo tribunolo ir “Bien
nale di Venezia” parengimuose, 
kur žymūs sovietų ir kitų R. Eu
ropos kraštų disidentai liudijo 
apie religijos, kultūros ir žmo
gaus teisių varžymus Sov. Są
jungoje.

tas dijakonas Jonas Prūsaitis 
kunigystės šventimus gaus 1978 
m. sausio 7 d. savo gimtinės pa
rapijos šventovėje Brocktone 
JAV-se. Kunigystės šventimus 
jam suteiks V. Europos lietuvių 
vyskupas dr. A. Deksnys, daly
vaujant Šv. Kazimiero lietuvių 
kolegijos rektoriui prel. L. Tu- 
labai.

Šiomis dienomis iš Kauno per 
Maskvą į Romą ' atvyko Vanda 
Šimanauskaitė - Stašaitienė, po 
5 laukimo metų gavusi emigra
cinę sovietų vizą. Ji yra gimusi 
Tauragėje, bet gyvenusi ir dir
busi Kaune. Ją globoja “Tols
toy Fundation” organizacija. 
Romoje tvarko dokumentus, 
reikalingus imigracijai į JAV. 
Vanda Šimanauskaitė - Stašai
tienė turi tėvą Kanadoje, bet 
nežino jo adreso. Kl. R.

MAISTO KRAUTUVĖ Eg
2899 Bloor St. W. Tel. 233-9783

ir Naujų Metų

Ina, Bronė, Jonas Maziliauskai

švenčių proga sveikiname 
gimines, Toronto dvasiškius, 
draugus bei pažįstamus —

❖ ❖ sj:

Gruodžio 17 d. Šv. Kazimie
ro lietuvių kolegijoje Romoje 
dijakonato šventimai buvo su
teikti Amerikos lietuviui teolo
gijos studentui Albertui Stalio- 
raičiui ir japonų kilmės ameri
kiečiui studentui Bruce Natsu- 
hara. Lietuvių kolegijos studen-I ŠV. KM/ĘDŲ proga

y ir linkiu sveikų bei laimingų
1978 metu — _ . ... .*■ Brone Ciruniene

I Sveikinu savo mielus gimines, 

bičiulius, pažįstamus

veikinu gimines,
1 draugus, pažįstamus su 

šv. Kalėdomis 
bei ateinančiais 
1978 metais

Adelė Vaitkevičienė

GENOVAITĖ ir AUGUSTAS 
SENKAI

, SV. KAĮ/E/DTJi r Naujų Metų 
į proga sveikiname gimines, draugus visus

ir džiugių, laimingų 
NAUJŲ METŲ 

linki —

| Visiems giminėms, 
į draugams ir pažįstamiems

giminėms, draugams ir 
bičiuliams linki —

At J. A. Tamošiūnai

ir laimingų, džiugių

* * *
Čekoslovakijoje Trnava vysk. 

Jilius Gabris, grįžęs iš pasau
lio vyskupų sinodo Romoje, bu
vo “nežinomų piktadarių” už
pultas, smarkiai sumuštas ir su
žeistas. Šis 64-rių metų vysku
pas sinode spalio 7 d. atvirai 
kalbėjo apie religinę padėtį Če
koslovakijoje, pabrėždamas, kad 
neleidžiama mokyti vaikų reli
gijos šventovėse ir kad vienin
telę mokyklose leidžiamą reli
gijos pamoką vis mažiau moki
nių tegali lankyti dėl nuolat di
dėjančio spaudimo į tėvus ir 
moksleivius.

#

Romą pasiekė liūdna žinia, 
kad gruodžio 1 d. Kaune mirė 
Šv. Antano- parapijos klebonas 
a.a. kun. Pranas Šniukšta. Ve
lionis buvo gimęs 1908 m. Be
tygaloje; baigęs Kauno kunigų 
seminariją 1935 m., buvo įšven
tintas kunigu. Vikaravo Ven- 
džiogaloje ir Ariogaloje, kur 
kartu kapelionavo ir Kalnabir- 
žės nepilnamečių nusikaltėlių 
įstaigoje. 1940 m. buvo paskir
tas vikaru į Grinkiškį ir vėliau 
į Kelmę, kur buvo kartu ir Kel
mės progimnazijos kapelionu. 
1942 m. paskirtas Kauno VIII 
gimnazijos kapelionu; nuo 1961 
m. klebonavo Šančiuose. Pasku
tiniu metu vadovavo Kauno Šv. 
Antano parapijai ir buvo Kau
no kunigų seminarijos profeso
riumi. Velionis palaidotas savo 
gimtinėje Betygaloje, gausiai 
dalyvaujant minioms tikinčiųjų 
bei daugeliui kunigų iš visos 
Lietuvos vietovių. Su kun. 
Šniukštos mirtimi šiemet Lie
tuvoje mirusių kunigų skaičius 
jau siekia 20.

* * *
Sunkiai susirgo du Romoje 

dirbantys lietuviai kunigai: po
piežiškojo Gregoriaus universi
teto vicerektorius jėzuitas prof, 
kun. dr. Paulius Rabikauskas ir 
buvęs lietuvių saleziečių bei Va
tikano spaustuvės direktorius, 
bažnytinės teisės profesorius

Sveikiname
draugus ir pažįstamus

linki mieliems bičiuliams —

North Sylva Co. Ltd. 
nariai ir bendradarbiai

proga — Vytautas ir Genutė 
Agurkiai

ir laimingų -S| 
Naujų 1978 metų 
linki —

A. E. Sudikai įk
ik?

ir sėkmingų
$ Visiems giminėms, draugams ir pažįstamiems

SVKALBM

Lietuviška baldų 
dirbtuvė Toronte
Daromi nauji minkšti baldai ir ap
traukiami seni PIGIA KAINA. 
P. LUBVS, Tel. 638-3171, 245-1617

PARDUODAME LIETUVIŠKUS 
SŪRIUS, estišką duoną. Didelis 
mėsos gaminių pasirinkimas. 
SUPERIOR SAUSAGE CO.
1004 Dundas St. West, 
Toronto. Tel. 531-8422

Algirdas ir Donata Puteriai

laimingų, džiugių

val/ju metų
Marta Adomavičienė 
duktė Danutė ir žentas Ted .1

Pirmosios naujųjų lietuvių ateivių Kalėdos Kanadoje, Valoros vietovėje, 
1947 metais Nuotr. Vyt. Maco

gimines, draugus, 

pažįstamus ir linkime

y ŠKKALEDU
LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ 

8? . . ™
* giminėms, draugams ir pažįstamiems 

linki Ona jr Juozas Gataveckai ’J®

giminėms, draugams ir Marlja jr 
pažįstamiems nuoširdžiai linki —

švenčių proga sveikiname 
visus mūsų draugus bei 
pažįstamus ir linkime 
visiems sveikų, laimingų 
ir sėkmingų 
1978-tųjų metų —

Gabrielė ir Henrikas Chvedukai 
Lily ir Andrius Chvedukai

proga visus savo klientus draugus ir 
pažįstamus nuoširdžiai sveikina —

Tel. 763-1144

su sv. Kalėdomis
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Džiugių

ir laimingų < 
bei turtingų

NAUJU !
Tikiuosi, kad kiekvienas <
jūsų patirsite šventinio 
džaugsmo. Taip pat •
viliuosi, kad tai bus '
atnaujinimas jūsų tikėjimo '
ir kad visi jūs pajusite į
Kalėdų prasmę. į

BUD CULLEN, į
Darbo ir imigracijos ?
ministeris •

TORONTO LIETUVIŲ NAMAI
SAVO NARIAMS IR VISIEMS 
LIETUVIAMS LINKI

Modernieji dabarties ginklai

| SUKALJDU 
švenčių proga sveikinu visus savo 
gimines, draugus, pažįstamus ir 

linkiu džiugių bei laimingųg NAUJUMJ7U-
S) Mikas Žaliauskas

SVKAI.EWI
švenčių proga sveikinu visus 
savo gimines, draugus, pažįs
tamus ir linkiu džiugių bei 
laimingų NAUJŲ METŲ —

Juozas Dirgelis

nesipriešino, tačiau Kalifornijos 
atstovas kongrese Bob Dorman 
parašė laišką prezidentui, kurį 
pasirašė dar 309 kongreso na
riai, prašydami prezidentą su
stabdyti šio magneto pardavimą 
Sovietų Sąjungai. Pardavimas 
laikinai sustabdytas, bet kuo tas 
baigsis, dar nežinia. Tuo tarpu 
rusai jau montuoja “Cyberį” į 
savo skaitytuvus, kurie bus pa
naudoti klimato pakeitimams 
apskaičiuoti.

Klimato pakeitimai
Bandymai su klimato pakeiti

mu yra daromi jau daugiau kaip 
10 metų. Tiek padaryta pažan
gos šioje srityje, jog 1977 m. 
gegužės 18 d. Cyrus Vance pa
sirašė Ženevoje sutartį, drau
džiančią klimato pakeitimą nau
doti kariniams reikalams ar 
šiaip nedraugiškiems tikslams.

Pakeičiant teritorijos klima
tą, pakeičiama ir tos valstybės 
ekonominė būklė. Ekonominei 
būklei pablogėjus, tauta yra 
lengviau paklupdoma ant kelių. 
Nualinta tauta yra lengviau 
užvaldoma neiššovus šūvio. Pvz. 
tautą galima nualinti pasiun- 
čiant 2 - 3 mėnesių ilgio liūtis, 
t.y. supūdyti žemės ūkio gami
nius laukuose arba išdeginti 
juos sausra. Be to, galima pavė
jui pasiųsti radijo aktyvių dul
kių pilnus debesis, kad užnuo
dytų dar nesuimtą nuo laukų 
derlių, šitokia kova gali tęstis 
metais, 'gyventojams net nepa
stebint.

1958 m. dr. Henry G. Hough
ton, MIT, pasakė: “Man baisu 
pagalvoti, kokios būtų pasek
mės, jei rusai pirma išrastų bū
dą orui kontroliuoti”. 1963 m. 
spalio 2 d. Los Angeles “Her
ald Examiner pranešė, kad 
Maskvoj pavasariai dabar anks
čiau ateina, žiemos lengvesnės, 
o šiaurės ašigalio ledas pamažu 
tirpsta. 1972 m. birželio 9 d.

i WWI
S. KAQE/DLT ir džiugiųI
M- giminėms, draugams ir pažįstamiems 

'Ink* ~ Petras, Teklė Kareckai ir šeima
Hamilton, Ont.

ROMUALDA BURAGAITĖ- 
SIDLAUSKIENĖ

Danijos krašto apsaugos mi
nisterija pranešė, kad Sovietų 
Sąjunga daro bandymus su di
delio pajėgumo radijo trukdy
tojais, kurių tikslas suardyti ra
dijo komunikaciją visame že
mės rutulyje. Sovietinių trukdy
tuvų signalai esą tokie pajėgūs, 
jog gali apimti visą horizontą ir 
suardyti žemiau radaro skren
dančių lėktuvų ir raketų radijo 
susisiekimą. Pasak “Flight Jour
nal”, sovietai transliuoja 40.000 
kv. stiprumu, trukdydami ko
mercinių ir karo lėktuvų radijo 
komunikaciją Europoj ir Š. 
Amerikoj. Nuo 1976 m. liepos 
mėn. FCC (Federacinė Komuni
kacijos Komisija) gavo tūkstan
čius skundų dėl radijo signalų, 
kurie trukdo radijo susisieki; 
mą tokioms firmoms, kaip RCA 
Global Communications, Inter
national Telephone & Tele
graph, American Telephone & 
Telegraph ir kt. Rusija gavo 
skundus dėl radijo trukdymų iš 
Švedijos, Norvegijos, V. Vokie
tijos, Anglijos, JAV ir Australi
jos. Norvegija, Švedija ir Dani
ja susekė, kad tie signalai atei
na iš rytinio Baltijos jūros pa
kraščio. Juokinga, kai pagalvo
ji: SALT derybos tebevyksta; 
JAV kongresas tebesiginčija, ar 
reikia gaminti žemiau radaro 
skrendančias raketas, o rusai 
jau bando ginklus tokioms rake
toms nukreipti, apsukti ar truk
dyti radijo kontrolę, paversda
mi seniena ant braižymo lentų 
tebegulinčias JAV raketas!

1976 m. Britanijos oro pajė
gų vicemaršalas Stewart Men- 
aul savo straipsnyje “Sovietų 
karo mašina” perspėjo, jog už 
10 metų Sov. Sąjunga gali būti 
užtektinai tvirta užimti Vakarus 
be šūvio, tiktai pagrūmojus nau
jaisiais ginklais.

Visi žinom, jog sovietai pra
lenkia laisvą pasaulį tiktai revo
liucijomis, špionažu, vergų sto
vyklomis, masiniais kankini
mais ir žudynėmis. Taipgi ži
nom, kad Rusijoj gaminti skai
tytuvai (kompiuteriai), palygi
nus su Amerikos, yra menki. 
Va, š.m. spalio pradžioj pakilę 
sovietiniai astronautai nesuge
bėjo susijungti su kitu erdvėlai
viu nė po bendrų JAV - Sov. Są
jungos manevrų erdvėje, kur 
Amerikos astronautai mokė ru
sus, kaip sujungti erdvėlaivius.

Yra žinoma, kad sovietinė 
technika daro bandymus su 
spinduliniais ginklais (laser) ir 
didelio pajėgumo radijo trukdy
tuvais. Štai faktai. “Control Da
ta Corp.”, Minneapolis, Minn., 
pagamino milžinišką, 40 tonų 
magnetą “Cyber 76”, kuris kai
navo 13 milijonų dolerių. Tai • 
vienintelis tokio didumo mag
netas pasaulyje. “Cyber 76” ga
li būti panaudotas karo reika
lams, oro modifikavimui, ener
gijos jėgainėms ir pan. Š.m. bir
želio 19 d. didžiuoju JAV avia
cijos transportiniu lėktuvu C-5 
Galaxy “Cyber 76” buvo išga
bentas j Sov. Sąjungoje esantį 
Augštos Temperatūros Institutą 
netoli Maskvos, kad Sov. Są
junga “padėtų” Amerikai šį 
magnetą išbandyti! Bendrovė 
“Control Data” tarėsi su Rusi
ja dėl “Cyber 76” pardavimo. 
Nors dabartinė vyriausybė tam 

Rapid City, So. Dakota, prigėrė 
daugiau kaip 200 žmonių, nes 
So. Dakotos atmosferinis insti
tutas darė bandymus su debesi
mis, kurie jiems nepavyko.

Sovietai jau seniai svajoja iš
tirpinti šiaurės Ledinuotojo 
vandenyno ledus, norėdami su
švelninti Sibiro klimatą ir pada
ryti jį tinkamą žemdirbystei. 
Metereologai aiškina, kad Sibi
ro klimatas turi didelės įtakos 
viso pasaulio klimatui. Šaltas, 
sausas Sibiro oras sukelia vėjus, 
kurie pradeda Kinijos lietaus 
laikotarpius. Sibiro klimatui pa
sikeitus, pasikeistų klimatas 
Kalifornijoj, Niujorke, Londo
ne ir t.t. Ištirpinti šiaurės ledy
nai užtvindytų Niujorko ir kitus 
uostus. Siekdami sušvelninti Si
biro klimatą, sovietai jau pada
rė 100 mylių ilgio dirbtinę Cym- 
lyanskaja jūrą, kuri jungia Do
no ir Volgos upes. Vien 1973 m. 
rusai išleido daugiau kaip $100 
milijonų klimato modifikavi
mui, t.y. 4 kartus daugiau nei 
JAV.

Rusai siūlo užtvenkti Berin
go sąsiaurį, kad šaltas šiaurės 
Ledinuoto vandenyno vanduo 
nesimaišytų su šiltu Ramiojo 
vandenyno vandeniu. Rezulta
tas — šiltesnės Sibiro žiemos. 
Tačiau Halacy teigia, jog toks 
užtvenkimas pavarytų Ledinuo
tojo vandenyno vandenis pro 
Aliaską, šiaurės Kanadą į Lab
radoro srovę. Tai neigiamai pa
veiktų'Grenlandijos, Kanados ir 
Šiaurės Amerikos klimatą, žuvi
ninkystę ir priverstų uždaryti 
tokius šaurės uostus, kaip Hali- 
faksas ir kitus.

Atėjo laikas rūpintis Šiaurės 
Amerikos apsauga, nes kelias į 
laisvą Lietuvą veda tiktai per 
tvirtą, nenugalimą šiaurės Ame
riką. Mūsų tėvai, sovietinių pa
trankų šūviams dundant, trau
kėsi į vakarus, o mums nėra 
kur trauktis.

FREE WORLD

SMErt! BALTIC UTIMS 
from GENOCIDE j

Baltiečiai reikalavo savo kraštams laisvės bendroje demonstracijoje su uk
rainiečiais Otavoje Sov. Sąjungos 60čio proga Nuotr. K. Satkevičiaus

BALTIJOS VALSTYBĖS
Ispanijos laikraštis “Diario de Na

varra” š.m. lapkričio 26 d. paskelbė 
tokią žinutę. 1977 m. lapkričio 25 d. 
Belgrado konferencijoje Amerikos 
senatorius Robert Dole pareiškė, 
kad Sov. Sąjunga pažeidžia žmogaus 
teises Estijoje, Latvijoje ir Lietuvo
je. JAV niekad nepripažino Baltijos 
valstybių prijungimo prie Sov. Są
jungos.

Šis viešas senatoriaus pareiškimas 
baltiečiams yra labai svarbus. To
kius viešus ir aiškius pareiškimus 
Baltijos valstybių laisvės reikalu 
Amerika labai retai viešai tepadaro. 
Todėl nėra abejonės, kad toks sena
toriaus pareiškimas baltiečiams. yra 
labai paskatinantis kovoje už mūsų 
pavergtų tautų laisvę.

Dabar tų faktų akivaizdoje visų 
trijų Baltijos tautų politinės institu
cijos turėtų imtis greitų žygių iš
gauti tokius pat viešus nepripažini
mo pareiškimus iš kitų laisvų pasau
lio valstybių, ypač didžiųjų, ir rasti 
būdą iškelti Baltijos valstybių lais
vės reikalą J. Tautose, prašant, kad 
JT priklausančios valstybės pareika
lautų Sov. Sąjungos pasitraukimo iš 
Baltijos valstybių teritorijų.

Svarbu, kad politiniai lietuvių 
veiksniai tuojau perspėtų mūsų nar
siai kovojančią pavergtą tautą susi
laikyti nuo betkokių fizinių išsišoki
mų po senatoriaus R. Dole pareiški
mo. Tauta turėtų laikytis ramiai, ne
išsišokti, kad nepareikalautų berei
kalingų aukų. Mūsų mažai tautai 
kiekviena gyvybės auka yra be galo 
didelė. Kovas

VASARIO 16 GIMNAZIJA
Į straipsnį “Švęsti besiruošiant” 

“TŽ” 1977 m. 49 nr., kur tarp kitų 
dalykų buvo užsiminta ir apie Vasa
rio 16 gimnaziją, “TŽ” redakcijoje 
gautas atsiliepimas iš ten dirbusios 
M. Stankuvienės - Saulaitytės Ten 
rašoma:

Kiekvienas sau kritiškas auklėto
jas ir mokytojas bei tėvas žino, kad 
jaunojo žmogaus “nuklydimai” yra 
iš dalies (auklėtojo, mokytojo, tėvo) 
nepasisekimo ženklas. Rimta institu
cija, skelbianti ir teigianti, kad yra 
pasiruošusi aprūpinti jaunimą — 
šiuo atveju jaunimą iš Šiaurės Ame
rikos — turi už tą jaunimą atsako
mybę. Jeigu su tuo jaunimu nepa
siseka — su visa grupe, kaip redak
ciniame žodyje teigiama, kažkur in
stitucija prasilenkia, neįvykdydama 
žadėtojo darbo. Kiekvienas organiza
torius ir vadas žino, kad jo yra pir
moji atsakomybė už įstaigą. Priklau
santieji yra tiek atsakingi, kiek jie 
gali dalyvauti įstaigos gyvenime, 
bendradarbiauti siekiniuose.

Keletas faktų.
Nors kalbama apie “naujuosius 

mokinius”, būtų sunku, mokslo me
tams neužsibaigus, žinoti, kokie ga
lutiniai rezultatai. Nors Vasario 16 
gimnazijoje mokslo dalykai ir mo
kymo metodai nėra pakankamai pri
taikyti mokiniams iš kitų kraštų, 
pernai pirmoji mokinė buvo Ava 
Butrimaitė iš Mississaugos, pirmųjų 
tarpe baigė Asta šernaitė iš Missis- 
saugos ir Irena Šližytė iš Sault Ste. 
Marie. Garbės sąraše buvo mokinių 
ir iš JAV. Taigi trečdalis mokinių, 
atvykusių iš Š. Amerikos, baigė 
mokslo metus garbės mokiniais.

Jaunimas didele dalimi atšviečia 
ar atkartoja suaugusiųjų, su jais dir
bančiųjų pažiūras bei vertybes. Jei
gu “tikrųjų” vertybių nerandama, 
kur tad reikia žiūrėti? O jeigu vado 
nėra, kas tas vertybes perduoda? Po 
trejų mokslo metų mėnesių dar jieš- 
koma berniukų bendrabučio vedėjo, 
o tokioje įstaigoje atsakomybė už 
kasdienį jaunuolio auklėjimą krentai 
ant bendrabučių vedėjų.

Įdomu taip pat, ar galima būtų ir 
ar būtų tikslu išskirti “amerikietiš
kąjį” jaunimą, lyg tų pačių proble
mų, jeigu jos yra, nebūtų kitų gim
nazijos mokinių grupėse, t.y. iš Vo
kietijos ir iš Lietuvos.

Paragrafas baigiasi sakiniu: “Sun
ku rasti motyvaciją, kuri skatintų 
pasitempti, nugalėti amerikietišką
jį nerūpestingumą bei tingėjimą”. 
Kas tą motyvaciją turėtų rasti? Ir 
jeigu nepajėgiama jos rasti, ar iš vi
so galima apsiimti auklėti tuos, ku
rių nemokama motyvuoti?

Grįžtant į platesnįjį horizontą: ar 
šis sakinys, jo paskutinieji žodžiai, 
nėra senas dypukų teiginys apie 
kraštą, kurio kultūros nepažįsta ir 
ženklų neišskaito? Nuo kada “nerū
pestingumas bei tingumas” tapo 
“amerikietiški”? Ir kodėl jie būtų 
“amerikietiški”? Ir jeigu taip kaž
kokia nelogika galima būtų išvesti, 
ar tai būtų požymiai Šiaurės Ameri
kos lietuvių ir, grįžtant prie specifiš
kumo, tų lietuviškų šeimų ir dalinių, 
kurie, daug ką rizikuodami, savo 
vaikus bei narius siunčia į Vasario 
16 gimnaziją, ir tų jaunuolių, kurie 
drįsta bandyti į jiems didele dalimi 
svetimą bendruomenę įsijungti?

Marija Stankuvienė-Saulaitytė
SPAUDA BRAZILIJOJE

Norėčiau užsisakyti “TŽ”, bet labai 
keblu su pinigų persiuntimu iš Bra
zilijos. Pirma reikia gauti leidimą iš 
valstybės banko. Gavus leidimą rei
kia sumokėti valstybinį mokestį — 
penkis dolerius už persiunčiamus 
dešimt dolerių ir du dolerius už per
siuntimą. Vienas doleris — 16,00 
kruzeirų. Aš esu jau 10 metų pensi
joje ir gaunu 100 dol. į mėnesį su 
žmona. Mielas Redaktoriau, malonė
kite man padėti užsisakyti “TŽ”.Tam 
reikalui siunčiu megztinį su tauti
nėm spalvom. Pernai jis man kaina

vo 20 dol. (...) Jums atrodys la
bai keistas mano prašymas, bet man 
nėra kitos išeities, norint gauti laik
raštį. (...) Dėkoju iš anksto ir 
tariu brolišką lietuvišką ačiū.

Casemiro Bacevičius
Red. pastaba. Jūsų siųstas oro paš

tu megztinis gautas ir perduotas “T 
Ž” spaudos baliaus loterijai.^ Jums 
bus siuntinėjami “TŽ” oro paštu vie
nerius metus. Metinė “TŽ” prenu
merata — 12 dol., oro paštas — 20 
dol. (šiuo metu). Taigi, iš viso — 32 
dol. Esant tokiom kainom, “TŽ” ad
ministracija mažai tegali padėti mie
liems tautiečiams Brazilijoje ir ap
lamai P. Amerikoje.

BROLĮ PASITINKANT
ši kalba buvo pasakyta okupuoto

je Lietuvoje, pasitinkant ilgai nema
tytą brolį iš Š. Amerikos. Jos tekstą 
atsiuntė vienas “TŽ” skaitytojas.

RED.
Mielas Brolau,
Metų metai, tūkstančiai kilometrų 

neatšaldė mūsų meilės ir neužgesino 
vilties dar Tave pamatyti tėviškės 
padangėje. Ir Tavo veržlus noras, 
mūsų visų džiaugsmui, šiandien išsi
pildė.

Kaip medžiui šaknys, taip žmogui 
tėvynė! Daugiau kaip prieš 33-jus 
metus jos žemėje įspaustos Tavo pė
dos jau dulkėmis apneštos, bet Lie
tuvos šventas vardas liko gyvas Tavo 
širdyje. Tu, kaip ištraukta žuvis iš 
vandens, norėjai pasigauti jos oro, 
kad galėtum toliau gyventi... Ir 
Tau buvo leista jos oru pakvėpuoti.

Tu trumpą akimirką būsi su mu
mis gyvaisiais. Daug ko nebesutiksi 
— jie mirę. Aplankysi tėvų kapus. 
Gal Tau širdį suspaus, nes Tavo'min- 
tyse seni jaunystės vaizdai bus pa
sikeitę. Tu daug kur jau nerasi senų 
sodybų, beržynėlių, kryžių pakelė
je ... Vienok gimtinės šiluma atgai
vins Tavo ilgesingą širdį... Tu pa
matysi, kad Rūpintojėlis mūsų neap
leido — Jis liko su mumis, nes Jis 
amžinas, visuresantis, visagalintis. 
Jis globoja mūsų tėvynę Lietuvą ir 
veda ją stebuklingais keliais. Jis mus 
jungia prasmingam gyvenimui, ir, 
nežiūrint audrų, mūsų laivas nepa- 
skendo, nes jį vairuoja Kristus, o 
švyturys — Marija.

Tad mylimas Brolau, su didžiuliu 
džiaugsmu mes sutinkame Tave ir 
nuoširdžiausiai sveikiname. Už viską 
dėkodami, tikimės, kad tas laimin
gas susitikimas prailgins mūsų visų 
gyvenimą — dar labiau sustiprins 
mūsų ryšius.

O dabar priimkite lietuvišką tra
dicinį sutikimą ir pakvietimą: bran
gusis, ilgai lauktas svety, — prąšęm 
į vidų!

SUDIEV “T. ŽIBURIAMS”
Skaitymas įvairių laiškų ir laik

raščių man jau negalimas nuo šių 
metų gegužės mėnesio pradžios. Tuo 
metu mano akyje atsirado didokas 
ratas, kuris uždengia man matymą. 
Po didelių tyrinėjimų gydytojai at
rado, kad tas kraujo lašelis, kuris 
atsirado sprogus vienai akies gysle
lei, uždengia man matymą ir kad jo 
jau niekad nebus galima pašalinti.

Mano kairioji akis, kuri man iki 
to laiko labai gerai patarnaudavo 
kaipo rėmėja dešinės dabar pagedu
sios akies, nepajėgia pagelbėti skai
tymui, nes ir jinai pajėgia tik 6% 
matymo. Šitoji akis yra dabar mano 
“viskas”! Laiškus skaito mano žmo
nelė, bet tai tik retai gaunu. Skaity
ti laikraščiui reikia daug laiko.... 
o jo, deja, pas mus trūksta. Be to, 
kitam skaitant nėra taip jau supran
tama, kaip kad skaityčiau patsai. 
Taigi, labai labai gaila, kad tatai tu
rėjo įvykti. Turiu daug pažįstamų iš 
Lietuvos laikų, kuriems esu padėjęs 
jų “vokiškuose reikaluose”. Bet da
bar ir tam atėjo galas

Su didele padėka už taip ilgą siun
tinėjimą mūsų garbingų “Tėviškės 
Žiburių”, kurie man daug pasitarna
vo, atnešdami į mano namus mano 
senosios tėvynės atsiminimus ir pri
siminimus tuometinio mano gražaus 
gyvenimo

Tamstų — Bruno Kaufmann,
Midland, Ont.

ŠAMAI LIETUVOJE
Š.m. lapkričio 24 d. “TŽ” įdėtas L. 

Grudzinsko pranešimas, jog Lietuvos 
upėse ir ežeruose atsirado didelių 
šamų neturėtų stebinti. Jų ten būta 
ir senais laikais ir net kur kas di
desnių. Tai rodo “Runcės ir Dandie- 
rino” autorius J. Žmuidzinas, apra
šydamas savo “Rausvėje” tą nepa
prastą žuvį va kaip: “O tylią vidur
vasario naktį klebono gilynėj — vie
noj giliausiųjų — šamai kaip lėliu
kai, žvaigždėtan paviršiun galvas iš- 
nardinę ir balzgano gintaro akis iš
pūtę, neatsigėrėdami į mėnulį spok
so, nelyginant labai nustebę žmonės 
į skraidančią lėkštę”.

Skaitytojas

Ottawa, Ontario
ŠALPOS FONDO skyrius 1977 m. 

į Suvalkų trikampį išsiuntė 49 siun
tinius už $558,65. Drabužiai gauti iš 
vietinės moterų organizacijos “Re
bekah Lodge”, o pašto išlaidoms au
kojo: Otavos lietuviai, metiniame su
važiavime dalyvavę vilniečiai ir Šal
pos Fondo Hamiltono skyrius.

Visiems ačiū! P. Ancevičienė,
ŠF įgaliotinė

• žmogus be religijos yra keleivis 
be tikslo, klausėjas be atsakymo, 
kovotojas be pergalės, mirštantis be 
naujo gyvenimo. ŠV. AUGUSTINAS



18 psi. » Tėviškės Žiburiai « 1977. XII. 22 —Nr. 51-52(1454-1455)

Kalėdų nuotaika prieš 30 metų, ką tik atvykusio tautiečio Kanadon į miškų 
darbus Nuotr. Vyt. Maco

©^SPORTAS
LIETUVIO SAVININKO VAISTINĖ

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

408 Roncesvalles Avė. Tel. 535-1944
PRIIMA "ONTARIO DRUG BENEFIT" RECEPTUS.

VAISTAI, KOSMETIKOS PREKĖS IR KT.

NEMOKAMAS PRISTATYMAS Į NAMUS

Prisikėlimo Parapijos
Kredito Kooperatyvas

St' Toron,°' Ont • Tel. 532-3400
M o n I Ao ______

AKTYVAI — virš 13 milijonų
KASOS VALANDOS: = MOKA UŽ:

10-3 E term, indėlius 1 metų.
10 3 Pens’jy *r namų s-tas 

= taupomąsias s-tas.......
uždaryta = depozitų-čekių s-tas....

Ketvirtadieniais
Penktadieniais

Pirmadieniais
Antradieniais
Trečiadieniais

81/4% 
.... 9% 
.... 7% 
....6%

Šeštadieniais
Sekmadieniais

Skyrius

10-8 =
„ Q = DUODA PASKOLAS:
I U - o — — asmenines ........................
9-1 = nekiln. turto.......................

9.30 -1 E 'investacines ......................
ANAPILYJE veikia sekmadieniais —

9.30 v.r. ik'i 1 v.p.p.

91/2%
91/4%
T0%

Nemokama visu nariu gyvybės drauda pagal santaupų dydį iki $2,000, 
asmeninių paskolų, mirties ir invalidumo atvejais ---- iki $10,000.
Parduodame "American Express" kelionių čekius ir pinigines perlaidas. 
Nemokamas čekių ir sąskaitų patarnavimas. • Mūsų tikslas — ne 

PELNAS, bet sąžiningas PATARNAVIMAS lietuviams.

DUFFERIN RADIO AND TV
SALES AND SERVICE
Taisomi televizijos, HI-FI ir radijo aparatai. • Parduodamos lempos 
ir baterijos. • Prityręs specialistas su ilga praktika.

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

STEPHAN’S FURS 406 Roncesvalles Ave.
telefonas 536-5936

Parduodami kailiniai apsiaustai ir įvairaus kailio kepurės.
Priimami užsakymai. Daromi pataisymai bei persiuvimai.

Autorite Stites service
Telefonas 531-1305 1636 Dundas St. W.

ir Bloor Autorite Garage, ;?96Br°ck.Av? > ° 7 (torp Dundas ir College)

• Sąžiningas ir patikimas patarnavimas.
• Visi automobilių mechaniniai taisymai.
• Snieginės ir paprastos padangos, MicheKn, B. F.

Goodrich, Radial ir kt. Sav. FRANK PETTIT

Lietuviška maisto gaminių krautuvė

PARKSIDE -ket
335 Roncesvalles Avė.,
Toronto, Ontario
• Užsakymai priimami telefonu • Nemokamas pristatymas

Telefonas 535-1258

PASAULIO LIETUVIŲ 
SLIDINĖJIMO PIRMENYBES

1978 m. vasario 25, šeštadienį, 10 
v.r., Moonstone Ski Resort (18 my
lių į šiaurę nuo Barrie miesto, Onta
rio, Canada) įvyks baltiečių slidinė
jimo pirmenybės. Kaip ir praeity, 
taip ir šį kartą atskirų lietuvių pir
menybių nebus.

Lietuvių slidininkų pasekmės bus 
išvedamos iš bendros baltiečių pir
menybių lentelės. Šios slidinėjimo 
varžybos yra įjungtos į PLS Žaidy
nių programą.

Vyrų ir moterų čempijonai išveda
mi iš dviejų slalomų ir dviejų didžio
jo slalomo bendrų pasekmių. Vyrų 
ir moterų klasės amžiaus ribos nėra. 
Medaliai už pirmas tris vietas vyrų 
ir moterų klasėse bus įteikti Pasau
lio Lietuvių Sporto Žaidynių metu.

Šios varžybos yra pradžia mūsų 
didžiosios sporto šventės, apjungian
čios viso pasaulio lietuvius sporti
ninkus.

1978 m. vasario 26 d. numatyta su
rengti draugiškas baltiečių lygumos 
slidinėjimo varžybas.

Visi lietuviai slidininkai kviečiami 
abejose varžybose dalyvauti.

Informacijos gaunamos pas ŠALF 
ASS slidinėjimo vadovą Mečį Empa- 
kerį, 6 Robin Hood Rd., Islington, 
Ont. M9A 2W7, Canada. Tel. 1-416- 
231-1487.

SLIDININKAMS
1977. XII. 27 d„ Quebec, St. Do

nat — lietuvių studentų žiemos sto
vykla iki sausio 1 d. Tai alpinistinis 
ir “cross-country” pramoginis slidi
nėjimas.

1978. II. 4 Čikagos liet. slid, klu
bo išvyka į Michigan, Indian Heads. 
1978. II. 5 Ohio, Concord 2 vai. šuo
liai slidėmis. Atvira visiems lietu
viams. Klevelando žaibo kviestinės 
varžybos. 1978. H. 25 New York, Ho- 
lyday Valley, Žaibo studentų slidinė
jimo savaitgalis. Lietuvių jaunimas 
kviečiamas dalyvauti. 1978. II. 27 
New Mexico, Taos. Čikagos liet. slid, 
klubas ir Liet. Gydytojų Sąjunga 
rengia vienos savaitės pramoginį al
pinistinį slidinėjimą.

Baltiečių ir lietuvių varžybų ga
lutinė data ir vieta dar nežinoma.

Vytenis Čiurlionis, 
Euclid, Ohio, 216-481-1525

HAMILTONO KOVAS
Šv. Kalėdų ir N. Metų proga vi

siems pasaulio lietuviams sportinin
kams siunčiame nuoširdžiausius 
sveikinimus, linkėdami daug jaunat
viško džiaugsmo bei gražių sportinių 
laimėjimų!

Baltiečių plaukimo pirmenybėse 
Klevelande Kanados lietuviams at
stovavo tik Hamiltono Kovo narys 
Arūnas Dudonis. Jis laimėjo I vietą 
13-14 m. grupėje, 100 j. krūtine nu
plaukdamas per 1 min. 29,1 sek. Ko- 
vietis buvo antras tokiame pačiame 
plaukime vyrų grupėje. Trečią vie
tą Arūnas užėmė 100 j. plaukime 13- 
14 m. berniukų grupėje, 1. stiliumi 
nuplaukdamas per 1 min. 7,8 sek.

Mokyklų atostogų metu treniruo
čių Westdale gimnazijos salėje ne
bus.

Pasaulio lietuvių sportinėms žai
dynėms Toronte HLSK Kovas pasky
rė $100. K. B.

SPORTAS LIETUVOJE
Vilniaus “Žalgirio” futbolo ko

manda viešėjo Tunisijos sostinėje 
Tunise. Draugiškas rungtynes su 
šios valstybes rinktine žalgiriečiai 
pralaimėjo 2:1. Vienintelį įvartį iš 
11 m baudinio “Žalgiriui” laimėjo 
A. Puodžiūnas. Tunisijos futbolinin

kai priklauso stipriausiųjų gretoms 
Afrikoje. Jų laukia susitikimas su 
Egipto rinktine. Tada paaiškės, kas 
atstovaus Afrikai baigminėse pasau
linių futbolo varžybų kovose Argen
tinoje — Tunisija ar Egiptas.

Lietuvos klasikinių imtynių čem- 
pijonais Klaipėdoje svorių eilės 
tvarka tapo: kauniečiai A. Laucius 
ir V. Goriunovas, klaipėdiečiai V. 
Belovas ir V. Krutka, kaunietis K. 
Raškevičius, klaipėdietis V. Belec
kas, vilnietis P. Grigas, kaunietis 
A. Loginovas, klapėdietis A. Va
liukas ir kaunietis V. Kurutis.

Fechtavimo turnyre Kaune daly
vavo Kauno, Tartu, Odesos, Lenin
grado rapyrininkės ir špagininkai. 
Asmeninėse varžybose pirmąsias 
vietas laimėjo odesietė A. Brikova 
ir kaunietis V. Stašaitis. Komandi
nėje įskaitoje pirmosios vietos te
ko Odesos rapyrininkėm ir Tartu 
špagininkam, antrosios — pirmosios 
Kauno komandos vyrams ir mote
rims.

Du susitikimus su Lenkijos ranki
ninkių rinktine Varšuvoje turėjo 
Kauno žalgirietės. Pirmąjį laimėjo 
lenkės 18:16, antrąjį — kaunietės 
23:21. “Žalgiryje” geriausiai žaidė 
olimpinė čempijonė A. Nenėnienė. 
Beveik tuo pačiu metu Gdanske bu
vo surengtas šešių vyrų rankinio 
komandų turnyras, kuriame Lietu
vai atstovavo Kauno “Granitas”, už
ėmęs III vietą. Pirmąją išsikovojo 
Gdansko “Vybžežės” komanda. Prieš 
šį turnyrą “Granito” rankininkai 
lankėsi R. Vokietijoje. Premnitze jie 
nugalėjo “Chemiko” komandą 28:23, 
R. Berlyne — dinamiečius 25:21.

Lietuvos jaunimo sunkumų kilno
jimo čempijonus išryškino Šilutėje 
įvykusios varžybos. Pagal svorių ka
tegorijas jie išsirikiavo šia tvarka: 
vilnietis V. Chaikinas, kapsukietis 
E. Kavaliauskas iš buvusios Mari
jampolės, rokiškietis A. Kriukelis, 
kaunietis L. Cičirka, vilnietis R. Kud- 
revičius, šilutiškis B. Bagočius ir 
šiaulietis A. Rapalius. Pagerinti ke
li Lietuvos rekordai: vidutinio svo
rio atstovas telšietis A. Novickis dvi
kovėje iškėlė 277,5 kg, vilnietis R. 
Kudrevičius pirmojo pussunkio svo
rio rovimo rungtyje iškėlė 147,5 kg, 
stūmimo — 190,5 kg ir dvikovėje — 
337,5 kg.

Augščiausioje Sovietų Sąjungos 
vyrų krepšinio lygoje žaidžia • dvi 
Lietuvos komandos — Kauno “Žal
giris” ir Vilniaus “Statyba”. Kaunie
čius treniruoja krepšinio veteranas 
Stepas Butautas, vilniečius — Ri
mas Endrijaitis. Pradines 45-tųjų 
varžybų kovas “Žalgiris” pradėjo Ta
line, “Statyba” — Gruzijos sostinėje 
Tbilisyje. Pirmosios dvejos rungty
nės žalgiriečiams buvo nesėkmingos: 
Talino “Kalevui” pralaimėta 79:88, 
Maskvos “Dinamo” komandai — 978: 
84. Prie šio pralaimėjimo prisidėjo 
L. Žukaičio susirgimas, sumažinęs 
“Žalgirio” pajėgumą. Pirmąją per
galę “Žalgiris” pasiekė treciosiose 
rungtynėse, 80:74 rezultatu įveikęs 
Rygos kariškių ASK klubo komandą.

Alytaus sporto rūmuose surengto
se 33-čiosiose Lietuvos bokso varžy
bose kovojo beveik 80 šio sporto mė
gėjų trijuose susitikimuose po tris 
minutes. Pralaimėtojai iškrisdavo iš 
tolimesnių varžybų. Į baigminę 22 
boksininkų grupę čempijonams iš
ryškinti pateko net 13 kauniečių. 
Aukso medalius pagal svorių kate
gorijas laimėjo: kauniečiai E. Vait
kus, R. Subas, vilnietis V. Garbulis, 
kauniečiai J. Vaikšnoras, J. Kolyče- 
vas ir A. Šmatavičius, šiaulietis V. 
Gabalas, kaunietis R. Lukoševičius, 
klaipėdietis E. Litvinas, šiaulietis V. 
Beleckas ir kaunietis J. Silevičius.

Ateitininkų žinios
Ateitininkų Kūčiose, kurios įvyko 

gruodžio 11 d., .dalyvavo visa ateiti- 
ninkiškoji šeima: tėvai, sendraugiai, 
studentai, moksleiviai, jaunučiai ir 
nemažas skaičius svečių. Reikia pa
sidžiaugti gražia programa, kurią su
organizavo globėjai ir vadovai. Pa
našūs susibūrimai suartina visus at
eitininkus ir tėvus. Būtų gera, kad 
panaši agapė būtų surengta ir gavė
nios metu.

Ideologiniai kursai Dainavoje vyks
ta Kalėdų atostogų metu. Smulkes
nių informacijų galima gauti pas 
moksleivių valdybos pirmininkę Rū
tą Girdauskaitę.

Tėvų komitetas dėkoja V. Dauginio 
draudos įstaigai už $50 auką, kuri bus 
panaudota jaunimo veiklai. Nuošir
dus ačiū!

Ateitininkiškas jaunimas stipriai 
jaučia tėvų komiteto finansinę para
mą, be kurios visa veikla būtų daug 
sunkesnė. Tėvų komitetas parėmė 
moksleivių rengtas rekolekcijas, taip 
pat padės į ideologinius kursus vyks
tantiems moksleiviams.

Kalėdų švenčių proga sveikiname 
visus Toronto ateitininkus, jų tėvus 
ir linkirfie Kristaus ramybės. Tegu 
būna šios šventės ne tik Jėzaus gimi
mo prisiminimas, bet ir proga atida
ryti savo širdis, kad Jėzus gimtų 
kiekvieno mūsų širdyse.

Skautų veikla
• Ir Kalėdų eglutę puošiant, ir do

vanas po ja dedant, ir sveikinimus 
rašant, ir prie tradicinio Kūčių stalo 
susėdus tebūna Amžinosios Šviesos 
prasmė ne tiek prisiminimui, kiek gi
liam išgyvenimui. O sukaktuviniai 
1978 metai teatneša visiems gero ke
lio sekėjams darbštaus skautavimo, 
laimingo ir malonaus stovyklavimo.

• Jaun. skaučių “Rūtos” dr-vės ir 
skautų “Mindaugo” dr-vės pošventi
nės sueigos — sausio 9, pirmadienį, 
7 v.v., Prisikėlimo patalpose.

• Skt. Stepo Kairio muzikinis vie
netas dėkoja: KLB Toronto apylin
kės valdybai už $300, V. Dauginiui 
už $50 aukas. Paramos reikalingiems, 
į Australiją vykstantiems atstovams 
tai didelė pagalba ir moralinis pa
skatinimas.

• Romuvai aukojo po $50: Br. Sap- 
lys, J. Dambaras; $25: Alg. Nausė
das; po $20: G. Bubelienė, A. G. 
Tarvydai, E. R. Namikai, O. Senku
vienė (Timmins, Ont.), J. Ross, Eug. 
Vidmantas; po $10: V. Gapirtis, p.p. 
Kasperavičiai, A. Keršis, B. Sriubiš- 
kis, A. Sukauskas, H. Sukauskas, P. 
Murauskas, J. S. Sinkevičiai, R. Ur
ban, R. Blavesčiūnas, J. Mažeika; po 
$5: A. Gačionis, VI. Morkūnas, Br. 
Stundžia.

Norintieji gauti kvitų dėl pajamų 
mokesčio prašomi kreiptis į Ant. Va
siliauską, 51 Smithfield Dr. Tel. 251- 
5126.

• Užjaučiame brolį Paulių Sukaus- 
ką, netekus senelio.

• Jauna jūr. skautė Vida Šernaitė 
parėmė knygos “Burės ir varikliai” 
leidimą $30 auka. Knyga baigiama 
ruošti ir bus išleista ankstyvą pava
sarį. č. S.

Lietuvių Jaunimo Sąjungos sureng
toje demonstracijoje už žmogaus 
teises bei laisvę Baltijos kraštuose 
buvo sudeginta KGB agento iškam
ša. Demonstracija įvyko Detroite 
lapkričio 5 d. Nuotr. J. Urbono

GARBENS
REAL ESTATE LTD.

Kanados, Ontario ir Toronto Real Estate Board narys
Telefonai: 536-2738 • 536-2664 • 1611 BLOOR St. West 

PARDUODAMI NAMAI HIGH PARK RAJONE IR
NETOLI LIETUVIŲ NAMŲ

sveikinam

S. Jokūbaitis A. Garbenis

AL GARBENS REAL ESTATE
1611 Bloor St. West • Toronto, Ontario 

Telefonas: LE 6-2738

Taupyk ir skolinkis
Pirmutiniame ir didžiausiame ab m AB J|j| JB
TORONTO LIETUVIŲ
KREDITO KOOPERATYVE ------ ------------- ---------------

MOKA:
8 Vi % už 1 m. term. dep.
9% už pensijų ir namų planų
7pį% už spec, taupymo sąsk.
7% už taupymo s-tas
6% už čekių s-tas (dep.)

AKTYVAI virš 18 n

IMA:

9V2% už asm. paskolas

9%% už mortgičius 
f j

lilijonų dolerių

Asmenines paskolas duodame ik'i $10,000 ir mortgičius iki 
75% įkainoto turto. Visų narių gyvybė apdrausta santaupų 
dydyje, bet nedaugiau $2,000. Asmeninės paskolos mirties 
atveju apdraustos iki $10,000. Nemokamas čekių ir sąskaitų 
patarnavimas — piniginės perlaidos, kelionės čekiai (American 
Express) Kitos paskolos: (Line of Credit) ir antrieji mortgičiai.

KASOS VALANDOS: pirmadieniais, antradieniais ir trečiadieniais — 
nuo 10 vai. ryto iki 3 vai. po pietų; ketvirtadieniais ir penktadieniais — 
nuo 10 vai. ryto iki 8 vai. vakaro; šeštadieniais — nuo 9 vai. ryto iki 1 
vai. po pietų (liepos ir rugpjūčio mėnesiais šeštadieniais uždaryta)

BŪSTINĖ: Lietuvių Namai — 1573 Bloor Street West,
Telefonai: 532-8723 Toronto, Ontario

ir 532-1149 M6P 1A6

fflanabtan genomais
176 Lakeshore Road West, Port Credit, Ontario L5H 1G4

Užsakykite jau dabar, kad mes galėtume ne
skubėdami atlikti visą menišką darbą pagal 

pageidavimus.
Darbovietės telefonas 278-2757 

Namu telefonas 278-4529

Simon ę television
V ■ > , Sovininkas — y. SIMINKEVIČIUS

2385 Dundas St. WToronto Tel. 532-8772
Netoli Lietuvių Namų prie Bloor-Dundas požeminio.

Nuomojam, taisom, parduodam televizijas, "stereo" 
aparatus, lietuviškas plokšteles ir suvenyrus.

P. ir T. SERVICE CENTRE garažas
(1862 Mattawa Ave., Mississauga, L4X IKI, tel. 279-4371)

Važiuoti j vakarus Dundas St. W. nuo 427 kelio 1 mylia, sukti kairėn 
prie pirmųjų šviesų (j pietus) Wharton Way, važiuoti Wharton Glen 

gatve tiesiog į garažą.
• Sąžiningai atliekame visus automobilių mechaniškus pataisymus. • 

Savininkai: A. Paškevičius ir J. Tamošiūnas Vasario 16 gimnazijos mokinė stiprinasi rytmečio kava Nuotr. J. Dėdino

Turner & Porter 
laidotuvių namai 
436 Roncesvalles Avė, 

Toronto 3, Ont. 
Tel. 533-7954

Louis Temporale — oficialus skulptorius —
Bank of Canada, Bank of Montreal, Bank of 

Nova Scotia ir Archives Bldg.
King George VI Niagara Falls

Atlieka įvairius kapų paminklų akmens ir skulp
tūros darbus — greitai ir meniškai. Užsakymus 
atliekame pagal projektus ir taip pat turime 

didelį pasirinkimą pagamintų paminklų.

KAZLAUSKAS 
*18 ai

EU. KONURATAS, siuvėjas
Individualūs užsakymai, pasiūtos eilutės, sportiniai švarkai ir kelnės 
(slacks) iš šių medžiagų: vilnonių, ožkinės vilnos (mohair); megztinės 

(double knit), sintetinės medžiagos (Fortrel, Terylene)

1113 Dundas St. W., • » C99 EACjf Lietuviams daroma
Toronto 3, Ontario 1 NUOLAIDA

A&B ELECTRIC CO.
įveda elektrą į pramonės, prekybos pastatus ir gyvenamuosius namus

ALBINAS ARTIčKONIS 
Miesto leidimas E-1079 
Nemokamas įkainojimas

GINTAS ARTIČKONIS
Skambinti (collect)

Tel. 1936-4612

TIM S AUTO BODY LTD.
Visų rūšių automobilių išorės (body) taisymas bei dažymas (bake 
oven) ir visi mechaniniai taisymai. Parduodu vartotus automobilius.

24-28 Howard Park Ave. (arti Dundas St. W.)
Toronto, Ont., M6R 1V5 FILTSOS BROS

Telefonai 533-8451, 533-8452



9 RELIGINIAME GIMME
* MEDICINOS MOKSLAS aiškiai 

remia moralės nuostatus kontracep
cinių vaistų klausimu — pareiškė 
Paulius VI, kalbėdamas tarptautinia
me psichosomatinės akušerijos ir gi
nekologijose kongrese. Atrodo, jis 
savo kalboje dėmesį atkreipė į Bri
tanijoje darytus tyrimus, kurie aiš
kiai įrodo, jog moterys, naudojan
čios kontracepcinius vaistus, atsidu
ria 10 kartų didesniame mirties pa
vojuje dėl apytakinių kūno negala
vimų. Popiežius priminė kongreso 
dalyviams, jog gydytojo pašaukimas 
yra tarnauti gyvybei nuo pat jos pra
sidėjimo. šeimoms esą reikia pa
brėžti savęs apvaldymo ir savo aist
roms vadovavimo reikalą, kad gyvy
bės kūrimas vedybinės meilės są
jungoje švytėtų pagarba vienas ki
tam. Tuo bus užtikrinamos geriau
sios sąlygos vaiko psichologiniam ir 
fiziniam vystymuisi.

* IŠSISKYRUSIEMS IR CIVILIŠ
KAI VĖL SUSITUOKUSIEMS kata
likams JAV-se Paulius VI atšaukė 
automatiškąją ekskomuniką, tačiau 
tai nereiškia, jog tie asmenys gali 
eiti sakramentų. Tai įsakmiai pabrė
žė JAV vyskupų konferencijos teisių 
komiteto pirm. vysk. Cletus F. 
O’Donnell. Pasak jo, ekskomunikos 
atšaukimas yra daugiau simbolinis 
mostas, - negu tikrovinis veiksmas. 
Pilnoji ekskomunikos reikšmė yra 
asmens išskyrimas iš tikinčiųjų 
bendruomenės, dalyvaujančios sak
ramentiniame gyvenime. Tokios eks
komunikos neteisėtoj santuokoj gy
venančiam niekas negali atšaukti, 
kol tas asmuo neatsižada neteisėto
sios santuokos vyro - žmonos teisių. 
Atšauktoji ekskomunika yra tik ne
teisėtoje santuokoje gyvenančių as
menų priėmimas į išorinį tikinčiųjų 
bendruomenės gyvenimą, bet ne į 
sakramentinį. Šios reikšmės eksko
munika, kuri ir galiojo tik JAV-se, 
atšaukta, norint parodyti, kad K. 
Bendrija laukia visų išskėstomis ran
komis. Taipgi norėta pašalint nesu
sipratimą, nes daugelis JAV-se civi
liškai išsiskyrusių, bet neteisėton 
santuokon neįėjusių katalikų manė, 
jog ir jie yra ekskomunikuoti.

* JUGOSLAVIJOS Federacinės 
Tarybos vicepirmininko ir užsienio 
reikalų min. Vatikane lankymosi 
proga Paulius VI užsiminė apie Va
tikano santykius su Jugoslavija. Pa
staroji esanti vienintelis komunisti
nis kraštas Europoje, palaikąs diplo
matinius santykius su Vatikanu. Po
piežius džiaugėsi šia padėtim, bet 
priminė, jog, norint ryšius pagerin
ti, Jugoslavijos valdžia turėtų teikti 
daugiau galimybių K. Bendrijai bei 
jos padaliniams įgyvendinti Jugosla
vijoje tas vertybes, kurias Bendrija 
globoja ir puoselėja.

Po II D. karo komunistinė Jugo
slavijos valdžia žiauriai persekiojo 
katalikus: nužudė per 300 kunigų, o 
daugelį kunigų, vienuolių bei tikin
čiųjų įkalino. Kalinių tarpe buvo ir 
a.a. arkiv. Aloysius Stepinač. Buvo 
uždraustas religijos mokymas ir vi
sa K. Bendrijos nuosavybė nusavin
ta. 1952 m. Jugoslavija nutraukė 
diplomatinius santykius su Vatikanu 
už tariamą Vatikano kišimąsi į Ju
goslavijos vidaus reikalus. 1970 m. 
diplomatiniai santykiai vėl buvo at
naujinti, ir Jugoslavija pripažino Va
tikanui teisę rūpintis religiniais ka
talikų reikalais Jugoslavijoje. Vis- 
dėlto ir dabar Jugoslavijoje religi
jos dėstymas yra varžomas, marksiz
mo pamokos privalomos visiems ti
kintiems mokiniams, lanką švento- 
toves mokytojai persekiojami ir

skriaudžiami, naujų šventovių sta
tybai neduodami leidimai, katalikiš
koji spauda labai suvaržyta.

Kaikurie stebėtojai mano, kad Ju
goslavija, bandydama švelninti san
tykius su Vatikanu, tikisi Vatikano 
pagalbos, švelninant jos 6 tautinių 
grupių įtampą krašte. Ypač didelė 
įtampa yra tarp ortodoksų serbų ir 
katalikų kroatų. Kaikurie kroatai ka
talikai jau dabar kaltina Vatikaną, 
esą pastarasis yra linkęs padėti fe
deracinei Jugoslavijos vyriausybei į 
savo rankas stipriau suimti visų pa
skirų Jugoslavijos tautinių respub
likų valdžią, tikėdamasis už tai vie
nos kitos lengvatos katalikiškajam 
švietimui bei katalikiškoms organi
zacijoms Jugoslavijoje.

* ARKIV. JOSEPH L. BERNAR- 
DIN, užbaigdamas savo trejų metų 
kadenciją kaip JAV vyskupų konfe
rencijos pirmininkas, kreipėsi į vi
suotinių suvažiaviman atvykusius JA 
V-bių vyskupus, pabrėždamas reika
lą skelbti Kristaus mokslą nukrikš- 
čionėjusiai Amerikai. Ta proga bu
vo sudarytas naujas JAV vyskupų 
konferencijos organas evangelizaci
jos reikalams, kurio vadovu bus ar
kiv. J. L. Barnardin.

* ARKIV. JOHN R. QUINN, 48 
m. amžiaus, išrinktas naujuoju JAV 
vyskupų konferencijos pirmininku. 
Jis yra gimęs 1929 m. kovo 28 d. Ri
verside mieste, Kalifornijoje. Kuni
gu įšventintas Romoje 1953 m., o 
vyskupu konsekruotas 1967 m. 1971 
m. jis buvo paskirtas Oklahoma City 
vyskupu, o 1972 m., tą vyskupiją pa
darius arkivyskupija, tapo jos pir
muoju arkivyskupu. 1977 m. jis bu
vo paskirtas San Francisco arkivys
kupu, o jo vietą Oklahoma City arki
vyskupijoje užėmė arkiv. Charles 
Salatka.

ARKIV. FULTON J. SHEEN, 82 
m. amžiaus, buvo iškilmingai pagerb
tas Katalikų Aktorių Draugijos, kuri 
jam įteikė Šv. Genezijaus medalį iš
kilmingose pagerbtuvėse Niujorke. 
Arkivyskupas, priimdamas medalį, 
pabrėžė, jog yra ryšys tarp aktoriaus 
profesijos ir Kunigystės. Kaip akto
rius bando atkurti kokį nors charak
terį scenoje, taip kunigas bando at
kurti Kristų. Aktorių ir kunigų pa
šaukimas — suprasti ir būti jautriem 
kiekvieno žmogaus širdies jausmam. 
Savo kalbą arkivyskupas užbaigė IV 
šimtmečio Romos aktoriaus Šv. Ge
nezijaus žodžiais, kuris, vaidindamas 
krikščioniškąjį Krikštą pajuokiančią 
komediją, įtikėjo ir spektaklio metu 
sušuko: “Negaliu daugiau tyčiotis — 
aš esu krikščionis!”

* KARD. LUIGI TRAGLIA, 82 m.
amžiaus, mirė Quisisana prieglaudo
je, Romoje, po ilgos ligos. Paskuti
niuoju metu jis buvo kardinolų ko
legijos dekanas. Jis buvo gimęs 1895 
m. Albano apylinkėje, Italijoje. Ku
nigu įšventintas 1917 m. Nuo 1919 
m. jis profesoriavo Propaganda Fi- 
dei universitete, o 1930 m. buvo pa
skirtas apeigų kongregacijon ir dar
bavosi prie kanonizacijos bei beati
fikacijos bylų. 1936 m. jis buvo no
minuotas Šv. Rotos (Vatikano ape
liacinio teismo) auditorium, bet už 
kelių mėnesių, 1937 m., tapo kon
sekruotas arkivyskupu ir paskirtas 
Romos vyskupu - pagalbininku. 1960 
m. arkiv. Traglia buvo Jono XXIII 
pakeltas kardinolu, paskirtas po
piežiaus vietininku Romos vyskupi
joje ir tą vyskupiją valdė 7 metus. 
Jis turėjo nepaprastai gerą atmintį 
ir daug žinių, todėl draugų tarpe 
Vatikane buvo Vadinamas “gyvuoju 
archyvu”. KUN. J. STŠ.

Pasaulio Lietuvių Jaunimo Sąjungos valdyba, surengusi sol. Ričardo Daunoro koncertus Toronte ir kitur. Iš kai
rės: akompaniatorius D. Lapinskas, V. Kuprevičiūtė, A. Kuolas, R. Stočkutė-Knox, G. Juozapavičiūtė, J. šeškutė, 
K. Parėštytė, D. Juozapavičiūtė, sol. R. Daunoras Nuotr. A. šeškaus
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Dailininkui
TELESFORUI VALIUI

mirus, gilių užuojautų skausmo valandoje reiš
kiame jo žmonai ALDONAI, giminėms Lietuvoje 
JAV ir Kanadoje bei kartu liūdime —

Stepas V a ranka
Vilniaus Krašto Lietuvių Sąjungos 

Kanados Krašto Valdyba

TORONTO

FRANK BARAUSKAS LIMITED
REAL ESTATE BROKER

F J >1 • Patarnavimas lietuvių kalba
l( J - jj • Nemokamas namų įkainojimas

• Didelis namų pasirinkimas

R. Stasiu lis 245-1297įstaigos telefonas: 233-3323
3828 BLOOR ST. WEST - ISLINGTON - ONTARIO M9B 1K8

Liet^vrjf^A EUROPEAN MEAT & 
krautuvėj DELICATESSEN

2899 Bloor St. W., prie Prince Edwa rd 
Tel. 233-9783 nauji lietuviai savininkai

BALTIC EXPORTING CO.
SIUNTINIAI J BALTIJOS KRAŠTUS IR SOV. SĄJUNGĄ

• Priimame užsakymus ir maisto siuntinių iš Danijos.
• Turime įvairių medžiagų ir kitų prekių, tinkamų siuntimui.
DARBO VALANDOS: 9 v.r. — 5 v.p.p. (po 5 v.p.p. susitarus telefonu); 

šeštadieniais 9 v.r. — 4.30 v.p.p.; trečiadieniais uždaryta.
482 Roncesvalles Avė., Telefonas Savininkai
Toronto, Ont. M6R 2N5 531-3098 S. ir F. Janavičiai

HMM
Balio Maskeliūno įstaiga

Kalėdinių siuntų pristatymą 
vėl sujaukė nelegalus Toronto 
paštininkų streikas. Jo kibirkš
timi naujajame siuntų skirsty
mo pastate buvo laikinių dar
bininkų panaudojimas prie laiš
kus skirstančių mašinų. Pats 
skirstymo darbas buvo paliktas 
unijos nariams, tačiau pašto va
dovybė laikiniams darbinin
kams liepė pilti laiškus i tas 
mašinas. Dėl šio įsakymo 9 uni
jos pareigūnai suorganizavo sė
dėjimo streiką. Unijai nepri
klausantys darbininkai buvo at
šaukti nuo skirstymo mašinų, o 
streiko organizatoriai suspen
duoti, nes protestams" reikšti 
yra speciali aiškinimosi siste
ma. Dėl devynių radikalų su
spendavimo visų Toronto pašti
ninkų susirinkime 384:336 bal
sų santykiu buvo pasisakyta už 
nelegalų streiką. Taigi, balsavi
me dalyvavo tik 720 paštininkų, 
o Toronte jų yra beveik 5.000. 
Dalis jų skundėsi, kad apie šau
kiamą susirinkimą niekas jų 
nepainformavo. Nelegalų strei
ką nutraukė derybos ir pašto 
vadovybės padaryta nuolaida 
— suspenduoti radikalai vėl 
grąžinti darban. Dviem jokia 
bausmė nebus taikoma, o prieš 
septynis ji bus svarstoma atei
tyje.

Radikalų siautėjimą Toronto 
pašte atskleidė kaikurių pašti
ninkų pasisakymai spaudos at
stovams, padaryti su sąlyga, 
kad informatorių pavardės ne
bus minimos. Iš devynių su
spendavimo susilaukusių asme
nų keturi atvirai prisipažino 
esą maoistinės Darbo Partijos 
Kanadoje nariai, būtent, Peter 
Leibovitch, Ron Mezwak, Gary. 
Whitehouse ir Lionel Dupuis. 
Dėl radikalų spaudimo iš To
ronto paštininkų unijos vadovo 
pareigų yra pasitraukęs Lou 
Murphy, pasižymėjęs didesne 
logika bei nuosaikumu. Jo pa
reigas dabar laikinai eina 
Eileen Ludlow, o naujuose rin
kimuose 1978 m. pradžioje sa
vo kandidatūrą jau dabar rek
lamuoja minėtasis Peter Leibo
vitch, suspendavimo susilauku- 
seių radikalų vardu išprovoka
vęs nelegalų streiką. Be maois- 
tų, i Kanados pašto uniją koją 
įkėlė revoliuciniai marksistai ir 
vadinamieji spartakiečiai. Ota
vos paštininkų unija savo laik
raštėlyje atvirai pasisako prieš 
pašto paslaugų gerinimą bei 
spartininmą. Pasak jo, naudos 
iš to susilauktų ne eiliniai ka
nadiečiai, o tik didžiosios bend
rovės. Ryšium su nelegaliu 
streiku Toronte marksistinių 
radikalų klausimą pašte iškėlė 
federaciniame parlamente pra
bilęs čekų kilmės atstovas O. 
Jelinekas, bet jokios reakcijos 
iš premjero P. E. Trudeau vy
riausybės nesusilaukė. Toron
tiškė spauda jo žodį sutiko su 
pastaba, kad įvairių komunisti- 
sių radikalų vardu išprovoka- 
jau seniai visiems yra žinomas.

Metinė infliacija Kanadoje 
pakilo iki 9,1% daugiausia dėl 
maisto gaminių ir susisiekimo 
pabrangimo. Kai 1975 m. vėly
vą rudenį buvo įvesta kainų bei

atlyginimų kontrolė, infliacija 
buvo pasiekusi 10,6%. Kontro
lės dėka ją prieš metus pavyko 
sumažinti iki 5,6%, tačiau šie
met vėl prasidėjo nesustabdo
mas kilimas, sudarantis nemažą 
problemą premjero P. E. Tru
deau liberalų vyriausybei. Ruoš
damasi parlamento rinkimams 
sekančiais metais, ji planavo 
kontrolę atšaukti balandžio mė
nesį. Iki to laiko infliacija, ko 
gero, gali pasiekti pradinį 
10,6% laipsnį, dėl kurio ir bu
vo įvesta kontrolė.

Vienuolika dienų Toronto 
York universitete badavo žydų 
studentų grupė, rikalaudama 
laisvės inž. A. ščaranskiui, jau 
9 mėnesius kalinamam Maskvo
je. Jis yra sovietų žydų veikė
jas, priklausantis Helsinkio su
sitarimų pažeidimus sekančiai 
grupei. Badaujantys studentai 
norėjo, kad jo išlaisvinimo ak- 
cijon įsijungtų premjeras P. E. 
Trudeau, bet aiškaus įsiparei
gojimo nesusilaukė, žydų stu
dentų bado streikas betgi neli
ko nepastebėtas. Pirmiausia 57 
Kanados senatoriai ir federaci
nio parlamento nariai pasiuntė 
telegramą kompartijos vadui L. 
Brežnevui, o daugiakultūrių 
reikalų min. N. Cafikas kreipė
si į užsienio reikalų min. D. 
Jamiesoną. Pastarasis pranešė 
parlamentui, kad Kanada sutin
ka įsileisti inž. A. Ščaranskį su 
specialia viza. Apie tai buvo pa
informuotas Sovietų Sąjungos 
ambasadorius A. Jakovlevas. 
Akciją inž. A. ščaranskiui iš
laisvinti žydai organizuoja vi
same laisvajame pasaulyje. 
Kompartija jį yra apkaltinusi

ryšiais su amerikiečių ČIA 
agentais, bet šį kaltinimą kaip 
aiškų absurdą yra paneigęs 
prez. J. Carteris.

Komunistinė Kinija atsisakė 
pratęsti vizą Toronto dienraš
čio “The Globe and Mail” ko
respondentui R. H. Munro, ku
ris Pekinge jau yra praleidęs 
beveik pustrečių metų. Priežas
tis nenurodoma, tačiau ji aiški 
kiekvienam šio dienraščio skai
tytojui. R. H. Munro pastaruo
ju metu atsiuntė keletą rašinių, 
atskleidžiančių skandalingą ki
niečių kompartijos nesiskaity
mą su pagrindinėmis žmogaus 
teisėmis. Jį dabar pakeis kitas 
to laikraščio korespondentas — 
John Fraser.

Didžiosios pūgos metu Ota
voje buvo įsteigta speciali or
ganizacija, kuri žada siekti bri
tų kolonijos Turks ir Caicos Ka
ribų jūroje prijungimo prie Ka
nados atskira jos provincija. Tą 
koloniją sudaro 35 salelės, dau
giausia neapgyvendintos, turin
čios tik 7.000 gyventojų. Jų pri
sijungimą prie Kanados jau 
1974 m. buvo iškėlęs federaci
nio parlamento narys M. Salts- 
manas, bet nesusilaukė dėme
sio dėl galimų komplikacijų, 
nes tų salelių pavyzdžiu gali pa
sekti ir kitos. Prijungimo pro- 
pagatoriai teigia, kad prijungi
mo atveju kanadiečiai turėtų 
šiltų poilsiaviečių žiemos mėne
siais. Be to, salelėse galėtų įsi
kurti kanadiečiai pensininkai, 
kurie dabar išsikelia į Floridą, 
Arizoną ir Meksiką. Salelių gy
ventojai nori prisijungimo, nes 
jo dėka pagerėtų jų gyvenimas, 
be to, jie tada galėtų darbo 
jieškoti ir pačioje Kanadoje.

PETRUI MEDELIUI 
Lietuvoje mirus,

giliai užjaučiame ALGĮ MEDELĮ, jo šeimų bei jų 

mamytę O. MEDELIENĘ ir kartu liūdime —

J. ir J. Kulikauskai
O. ir E. Spudai

VYTAUTĄ ir ROMĄ VAITKEVIČIUS 

bei jų šeimas,

MAMYTEI MIRUS,
giliai užjaučiame —

Toronto Lietuvių 
Golfo Klubas

A+A
ANTANUI SODAIČIUI

mirus, jo dukteriai LIUDAI SUKAUSKIENEI ir 

šeimai reiškiame gilių užuojauta —

Aldona ir Aleksas Kocenai

Tel. 251-4864 arba 251-4025 • Namų tel. 277-0814 
2405 Lakeshore Boulevard West, Suite 403 

Toronto, Ontario M8V 1C6

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDA • 20 METŲ PATIRTIS

• ĮVAIRIŲ DRAUDOS BENDROVIŲ ATSTOVYBĖ •

X I M I S AS
All Seasons Travel, B.D.

2224 DUNDAS STREET WEST,

TORONTO, ONTARIO M6R 1X3

| Visais kelionių
| reikalais betkur
| pasaulyje skambinti

| tel. 533-3531
| nuo 11 v.r. iki 7 v.v.

Dr. St. Haidasz, Kanados par
lamento atstovas, siunčia lietu
viams šventinius sveikinimus ir 
gerų naujų metų linkėjimus. Jis 
neseniai grįžo iš Belgrado kon
ferencijos. Ten turėjo progos 
dalyvauti ir tame posėdyje, ku
riame JAV sen. Dole iškėlė so
vietų pavergtų tautų, jų tarpe ir 
baltiečių, klausimą. Buvęs pa
minėtas ir lietuvių vardas. Klau
simo iškėlimas buvęs įspūdin
gas, ypač gera buvusi sen. Dole 
kalba, bet vėliau šio senatoriaus 
surengta spaudos konferencija 
buvusi mažiau įspūdinga.

Sūnų ir Dukterų Kanados Lie
tuvių Savitarpinės Pašalpos 
Draugija nutarė likviduotis. 
Draugijoje yra dar 227 nariai. 
Per korespondentinius balsavi
mus 184 nariai pasisakė už lik
vidavimą, 8 — prieš, 35 negrą
žino balsavimo lapelių. Balsavi
mo duomenys perduoti Ontario 
vartotojų ir komercinių ryšių 
ministerijai. Likvidacijos doku
mentų sudarymas pavestas adv. 
W. Palamar. Sudarius minėtus 
dokumentus, turimas likviduo
jamos organizacijos iždas bus iš
dalintas jos nariams. Draugija 
sustabdo veiklą nuo 1977 m. 
gruodžio 31 d. Draugijos centri
nio komiteto pirmininkas šiuo 
metu yra J. Šimkūnas, sekreto
rius C. Narušis (Narush).

Imigracijos studijos Toronto 
universitete pradedamos plės
ti. Prof. Robert F. Harney ir 
dr. Raymond F. Breton paskir
ti sudaryti naujai programai 
“Ethnic and Immigration Stu
dies”. Gavę lėšų iš Richard 
Ivey Fondo, jiedu pradės dar
bą nuo 1978 m. sausio 1 dienos. 
Visų pirma jie ketina sutelkti 
profesorius, dirbančius Toron
to universitete ir besidominčius 
imigracijos studijomis. Taip pat 
jie numato skatinti jaunus 
mokslo žmones, ypač iš etno
kultūrinių grupių, domėtis imi
grantų problemomis ir jas stu
dijuoti. Prof. Harney yra žy
mus istorikas, parašęs nemažai 
darbų imigrantų temomis, šiuo 
metu jis rašo knygą apie To
ronto italų bendruomenę. Dr. 
Bretonas yra sociologas, para
šęs keletą darbų apie etnines 
grupes. Minėto projekto infor
macijas teikia Barbara Clarke 
tel. 978-2171.

Federacinė ir provincinės 
vyriausybės remia lėšomis etni
nių kalbų dėstymą viešosiose ir 
atskirosiose mokyklose. Minėtų 
kalbų dėstymo įvedimas pri
klauso nuo vietinių švietimo va- 
dybų ir tėvų. Kaikuriose vieto
se tai programai, vadinamai 
“Heritage Language Program” 
sutinkama pasipriešinimo. Pvz.

Peel srities (įeina Mississauga) 
švietimo vadybos užsimojo to
kią programą įvesti, bet pasi
priešino atstovė Marg Marland 
ir kiti. Pastaroji pareiškė esą 
juokinga, kai lietuvių vaikai 
gauna dvigubai daugiau valdi-. 
nės paramos nei prancūzų. Mat, 
prancūzų kalbos besimokan
tiems valdžia mokanti 46%, d 
etninių kalbų — 80%. Deja, M. 
Marland užmiršta, kad Kanado
je anglų ir prancūzų kalbos, 
kaip valstybinės, turi specialias 
privilegijas ir jų mokymui bei 
atskirų mokyklų išlaikymui val
džia skiria nepalyginti didesnes 
sumas. Etninėm kalbom tenka 
tiktai trupiniai. O jos taip pat 
turi teisę į valstybės paramą, 
nes ir jas vartojantieji moka 
mokesčius.

“The Toronto Star” gruodžio 
17 d. paskelbė Reuterio žinutę 
iš Varšuvos, kurioje sakoma, 
kad Viktoras Galvanauskas 
augščiausiojo teismo nubaustas 
mirtimi už 300 civilių sušaudy
mą tarnaujant nacių dalinyje. 
Anksčiau žemesnio teismo jis 
buvo nubaustas 25 metais kalė
jimo, bet augščiausias teismas 
bausmę pakeitė.

“T. Žiburiarns’aukojo
$100: Frank Barauskas Limited 

Real Estate Broker; $50: Sabina Ur- 
nežius ir Nijolė Urnežius, Walter 
Dauginis Insurance; $25: Hamiltono 
DLK Algirdo šaulių kuopa; $14: V. 
Petruškevičiene, B. Trukanavičius; 
$10: Liudas Merkelis, Jonas Tumo- 
sa; $6: Jurgis Ilgaudas, Vyt. Bary
sas, p. Melnykas; $5.50: L. Remei
kienė; $5: Petras šimonėlis, Pr. Bal- 
tuonis, K. Mikšys, Ignas Petrauskas, 
Ignas Kazlauskas.

$3; K. Rožanskas, Vincas Sakas, 
Kazys Stundžia, P. Gaidelis, Fr. Kai
rys, K. Slavinskas, J. K. Balsys, Dai
na E. Kojelis, A. E. Sudikai, Anta
nas Petkauskas, J. A. Puteriai, A. 
Garbas, V. Kecorius, M. Pranys, Ig
nas Ramonas, Z. Martinaitienė, A. 
Kasper.

$2: Jonas Leveris, A. Smilgys, P. 
Pekarskas; $1: O. Urbonienė, A. 
Vyšniauskas, B. Vaškelis, Povilas 
Burneikis, Gražina Babrauskienė, 
Marija Raupėnas.

Rėmėjo prenumeratas atsiuntė: 
$25; Balys Vileita; $20: J. Žiūrins- 
kas, A. Paškevičius, Stasys Jaseliū- 
nas, Petras Janulis, dr. N. Laansoo, 
dr. A. Užupis-Lukas, Mikas ir Stasė 
Petruliai, Pr. Baltuonis, V. Kerbe- 
lis, Juzė ir Pranas Žaliauskai, S. B. 
Sakalai, Henrikas šiaurys, K. Mile
ris, Bronius ir Alytė Liškauskai, Va
cys Ivanauskas, Jurgis Račys, Stefa 
ir Marcelius Meškauskai, Antanas 
Šalčiūnas, A. Matulaitis, Vilma ir 
Kazys Gapučiai, Romas Masiulionis, 
Bronius Milašius, Jonas Tumosa.

Nuoširdi padėka visiems spaudos 
rėmėjams.

TX T) INSURANCE

Dresher-darauskas
REAL ESTATE •

W. G.IJIIILoIIIjII realtor 
^3T6226233-3334 231-2661

Lietuvių kalba patarnauja — V. Drešeris ir A. Mikšienė 
Darbo valandos: 9 v.r. — 5 v.p.p. ir 6.30 v. v. — 8 v,v, 

šeštadieniais —9 v.r. — 12 v.p.p.
Narys "Better Business" Biuro

3830 B BLOOR STREET WEST - ISLINGTON, ONTARIO
<M9B 1 K8

Okulistas
L. LUNSKY, R.O.

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

Tel. 921-3924
Darbo valandos 9.30 v.r. - 6 v.v.

Dėl priėmimo skambinti telefonu

Okulistas
S. Brogowski, O.D.

412 Roncesvalles Avė.
(prie Howard Park Ave.)

Kabineto telefonas
531-4251

Pacientai priimami 
susitarus telefonu

* Namų — Gyvybės
* Automobiliu

< IV V C * Komerciniai

533-1121 Walter Dauginis 822-8480
1613 Bloor Street West • Toronto • Ontario

L
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rlfi TORONTO Iškilmingas NAUJU. METU, MONTREAL
Anapilio žinios

Tel. 277-1270
— Išganytojo gimimo šventėje, 

skleidžiančioje žmonijai daug skaid
rios vilties bei palaimos, Lietuvos 
Kankinių parapija linki visiems bro
liams ir sesėms lietuvis, ns tėvynėje 
ir išeivijoje gausios Augščiausiojo 
palaimos ir laimingų 1978 metų.

— Bernelių Mišios Kūčių naktį — 
12 v. Kalėdų pirmąją dieną pamal
dos — 10 ir 11 v.r. N. Metų dieną 
pamaldos — sekmadienio tvarka.

— Kalėdų naktį po pamaldų nau
jojoje parapijos salėje parapijos po
nios paruoš kavutę. Visi iš pamaldų 
kviečiami valandėlei atsilankyti.

— Naujojoje šventovėje įdėtos lu
bos ir jų apšvietimas. Sekantys dar
bai — šventovės išklojimas kilimais, 
ir suolų sustatymas. Talkininkai at
lieka įvairius medžio darbus šven
tovėje ir salėje, šventovės statybai 
aukojo $800: Prisikėlimo parapijos 
bankelis; $500: velionis J. Parga- 
liauskas (testamentu); $250: dr. A. 
Josiukas su ponia; $200: P. A. Vilu- 
čiai; po $100: Pr. Gečys, J. K. Ru
giai, J. Astrauskas, J. V. Jasinevi- 
čiai, A. E. Sargaučiai, S. E. Pusvaš- 
kiai. Visiems geradariams nuoširdi 
padėka.

— šv. Jono lietuvių kapinėse pa
laidota: a.a. Cecilija Venckuvienė ir 
a.a. Steponas Stonys. Velionių arti
miesiems nuoširdi užuojauta.

— Parapijos komiteto posėdyje 
plačiai diskutuotas šventovės darbų 
užbaigimas ir jos šventinimo laikas. 
Nutarta, sudėjus kilimus ir suolus, 
pamaldas pradėti laikyti naujojoje 
šventovėje. Aptartos visos N. Metų 
sutikimo Anapilyje detalės. Parapi
jos komitetui vadovauja J. Žiūraitis.

— Apgailestaujame, kad numaty
tos pamaldos Staynerio-Wasagos lie
tuviams dėl nepalankaus žiemos oro 
negalėjo įvykti.

— Pamaldos: Kūčių naktį — už a. 
a. Liudą Stadį ir a.a. Oną Ališaus
kienę; sekmadienį — 10 v.r. už a.a. 
Tadą Normantą, 11 v. už a.a. Juozą 
Bacevičių ir a.a. Joną Bleizgį.

Lietuvių Namų žinios
— 1977 m. gruodžio 17 d. staigiai 

mirė LN tarnautojos A. Skilandžiu- 
nienės mama a.a. Cecilija Vencku
vienė. Paliko vyrą Augustiną Venc- 
kų, sūnų Augustiną, dukteris — Al
doną ir Ireną. LN giliai užjaučia A. 
Skilandžiūnienę, jos tėvelį, seserį ir 
brolį, netekusius taip brangaus jiems 
asmens.

— Dėl patogesnio atsiskaitymo LN 
įsteigė šalpos organizaciją “Labdara 
Foundation” Jos užduotis — tvarky
ti LN bingo žaidimus, rūpintis šal
pa ir organizuoti kooperatinius bu
tus lietuviams. “Labdara Founda
tion” valdyba posėdyje gruodžio 15 
d. paskyrė šioms lietuvių organizaci
joms už nuomotas patalpas apmokė
ti: “Varpui” $3.500, “Atžalynui” 
$5.500, “Aitvarui” $2.400, Stp. Kai- 
rio muzikiniam vienetui $2.400 ir 
šachmatų klubui $2.250.

— Praėjusio sekmadienio popietė
je dalyvavo apie 170. Svečių knygoje 
pasirašė Stasė Gisas iš Sao Paulo, 
Brazilija.

— LN nario įnašus sumokėjo: Bro
nius Rakauskas $100, Jonas Rickevi
čius ir Deimantas Rickevičius po 
$25, Aldona Bireta ir Aleksas Za
biela po $10.

— LN Kūčių vakarienės muzikinei 
programai vadovaus V. Verikaitis. 
Bus visų dalyvių giedamos kalėdinės 
giesmės, “Atžalyno” trijulė “Vasaros 
garsai”, solistai V. žiemelytė, V. 
Verikaitis ir A. Simanavičius.

— TL Pensininkų Klubo Kalėdų 
pietūs įvyks Kalėdų sekmadienį, 
gruodžio 25 d., 1 v. Gedimino Pilies 
menėje. LN tą dieną bus uždaryti. 
Norį pietuose dalyvauti prašomi eiti 
pro šonines duris iš vakarų pusės.

— 1977 m. gruodžio 4 d. TL Pen
sininkų Klubo drabužinėje pakeista 
mėlynos 7% nr. skrybėlė mažesne 
6% nr. skrybėle. Skambinti tel. 762- 
7875.

— Toronto Lietuvių Namų Vyrai 
1978 m. sausio 14-15 d.d. rengia sli
dinėjimo iškylą jaunimui. Norintieji 
dalyvauti registruojasi LN raštinėje 
arba pas Kristiną Dambaraitę tel. 
536-1433.

ANAPILIO KNYGYNAS Kalė
dų ir Naujų Metų dienomis ne
veiks. Visiems linki linksmų 
švenčių — Knygyno vedėjas

“VENUS FLORIST S”. 
Gėlės visokiom progom. 231 Ron- 
cesvalles Avė., Toronto, Ont. Telefo
nai: 534:4645 arba vakarais 5334037. 
Savininkė A. Putninš kalba 
lietuviškai.

MIKOLAINIS VALTERIS atlieka 
staliaus, plytelių dėjimo, vonių, tua
letų ir prausyklų įrengimo darbus už 
prieinamą kainą. Skambinti 769-5024, 
Toronte.

PETALS GĖLIŲ KRAUTUVĖ. 
Gėlės įvairiom progom. Ypatingai 
patyrusi vestuvinių gėlių sutvarky
me. Nemokamas pristatymas visam 
Toronte: i ligonines, laidotuvių na
mus ir Lt. 1574 Bloor St. W., To
ronto, Ont. Tel. 537-9070, namų 
763-6256. Savininkė V. SIMINKE- 
VICIENĖ.

FOTOGRAFAS įvairioms progoms. 
Skambinti po 7 v.v. B. Tarvydui tel. 
533-3022.

Prisikėlimo parapijos žinios
— Sveikiname visus lietuvius -Kris

taus gimimo šventės ir N. Metų pro
ga, linkėdami daug džiaugsmo ir gau
sios Dievo palaimos.

— Dėkojame kun. A. Grausliui už 
gražų prieškalėdinį susikaupimą. Tai 
buvo dvasinis įvadas į mūsų para
pijos 25 metų sukakties paminėjimą.

— Gruodžio 16 d. iš mūsų švento
vės palaidota Jieva Kasperavičienė, 
78 m. amžiaus; gruodžio 13 d. palai
doti Cecilija Venckuvienė, 73 m., ir 
Steponas Stonys, 86 m. Mirusiųjų ar
timiesiems reiškiame gilią užuojautą.

— Reiškiame nuoširdžią užuojau
tą V. Dunderienei, mirus Lietuvoje 
sesutei Leokadijai Bugoslauskienei, 
ir Algiui Medeliui, mirus Lietuvoje 
broliui Petrui.

— Bernelių Mišios — 12 v. naktį; 
prieš Bernelių Mišias, 11.15 v.v. — 
religinis koncertas. Programą atliks 
solistai S. Žiemelytė ir V. Verikai
tis, Algis Simanavičius ir J. Sriu- 
biškienė. Bus ir instrumentų bei 
vargonų muzikos, be to, mūsų cho
ras giedos visą eilę giesmių. Kalėdų 
dieną 10 v.r. Mišiose giedos naujas 
kalėdines giesmes jaunimo choras.

— Sutvirtinimo sakramento ir pir
mos Komunijos pasiruošimo pamokų 
nebus nei per Kalėdas, nei per N. 
Metus; knygų kioskas ir parapijos 
biblioteka taip pat neveiks.

— Mišios: šeštadienį 8 v. — už Jo
ną ir Barborą Juodikaičius, užpr. J. 
Juodikaitienės; 8.30 v. — už Karo
liną Priščepionkienę, užpr. vyro; 9 v. 

• — už Ireną Gurevičienę, užpr. vyro; 
Kalėdų naktį: už parapiją, už Stasį 
Vaitiekūną, užpr. L. Kuliavienės, už 
Edvardą Stankaitį, užpr. tėvų; Kalė
dų dieną, 8 v. — už Valeriją ir Kazį 
Zarus, 9 v. ųž Aušrą, Antaną Sapijo- 
nius ir Antaną Balnį, užpr. E. G. Ku- 
chalskių, 10 v. už Antaną Sapijonį, 
užpr. žmonos, 11.30 v. — už Mykolą 
Dervinį, užpr. žmonos, 7 v.v. — už 
Oną Ališauskienę, užpr. Z. Didžba- 
lienės.

Vasario 16 gimnazijos direk
torius V. Natkevičius lankysis 
Toronte š.m. gruodžio 22 ir 23 
d.d. Norintieji su juo pasimaty
ti prašomi atvykti j Prisikėlimo 
par. posėdžių kambarį gruodžio 
23, penktadienį, 4 v.p.p.

Kredito kooperatyvas “Para
ma” nedirbs gruodžio 24, 26 ir 
sausio 2 dienomis.

Prisikėlimo bankelio raštinė 
bus uždaryta gruodžio 25, 26, 
sausio 1 ir 2 dienomis.

KLB pirm. J. R. Simanavičius 
Kalėdų ir N. Metų proga pa
sveikins Kanados lietuvius per 
televiziją “Global TV” 22-rą ka
nalą (3-čią kabelinį) gruodžio 
25, sekmadieni, itališkoje pro
gramoje “Festival italiano”, ku
ri transliuojama nuo 11.45 v.r. 
iki 2 v.p.p. KLB pirmininko 
sveikinimas lietuvių kalba nu
matytas apie 1 v.p.p.

A.a. Stefanija Kalūzienė mirė 
gruodžio 19 d. Missisaugos ligo
ninėje, sulaukusi 62 m. amžiaus. 
Velionė buvo kaunietė. Ji su sa
vo vyru Aleksandru beveik 30 
metų buvo nenuilstami tuo me
tu Šv. Jono Kr., dabar Lietuvos 
Kankinių parapijos choro na
riai. Velionė laidojama gruo
džio 22, ketvirtadienį, 10 v.r., iš 
Prisikėlimo par. šventovės Šv. 
Jono liet, kapinėse Anapilyje, 
savo šeimos kapavietėje, kur il
sisi velionės motina. Paliko vy
rą Aleksandrą ir seserį Čikago
je.

A.a. Petras Gintaras Imbra- 
sas, 27 m., mirė gruodžio 19 d. 
Gravenhursto prieglaudoje. Bus 
parvežtas į Torontą ir palaido
tas šalia savo motinos Šv. Jono 
liet, kapinėse.

Ev. reformatų kunigo Petro 
Dagio, mirusio gruodžio 1 d. 
Niujorke, laidotuvėse dalyvavo 
ir jo giminės iš Toronto. Dau
gelis liet, organizacijų bei insti
tucijų, kuriose velionis reiškė
si, tarė atsisveikinimo žodį. Re
ligines apeigas atliko kun. P. 
Dilys iš Čikagos. Velionis ne- 
prikl. Lietuvoje ilgus metus bu
vo kariuomenės kapelionu, o 
Klaipėdoje — direktorijos pa
tarėju. Atvykęs į JAV, apsigy
veno Niujorke ir ilgus metus 
dirbo liet, evangelikų reforma
tų sielovadoje.

Lietuvių Evangelikų Liutero
nų Moterų Draugija švenčių 
proga atsiuntė “TŽ” $30 auką 
su linkėjimu: “Kad “TŽ” švies
tų ir klestėtų”.

PARDUODU už pusę kainos kelis 
šimtus klasikinės muzikos stereo 
plokštelių. Yra J. S. Bacho, Beetho- 
veno religinės muzikos rinkinių, 
Mahlerio ir kitų kompozitorių pilnos 
simfonijos. Taip pat daug pilnų ope
rų rinkinių ir atskirų plokštelių. 
Kaikurios grotos tik porą kartų. 
Skambinti: V. Lapaitienė tel. 762- 
5246 Toronte.

gruodžio 31, 
šeštadienį, 
nuo 8 v. vakaro

TORONTO MEDŽIOTOJŲ IR ŽŪKLAUTOJŲ KLUBAS “TAURAS*} 
maloniai kviečia visus atsilankyti į Klubo metini -M

šokius
1978 m. sausio 14, šeštadienį, 7 v. v., Lietuvių Namuose
* Šokiams gros Kaminsko "Muzika"
★ Bus žvėrienos vakarienė ir 

turtinga loterija

Bilietų kaina — $4, Stalus rezervuoti pas W. Drešerį 
pensininkams ir tel. 233-3334 vakarais arba pas 
studentams — $2. J. Lasį tel. 535-7051.

VALDYBA

1.

2.

.j*

Šilta vakarienė bus paduodama į stalus. Šaltų užkandžių 
bufetas bus sudarytas iš 26 patiekalų. Visą maistą ruošia 
J. Bubulienė -— "Candlelight Caterers" savininkė 
Visi gėrimai — šampanas ir stiprieji — nemokamai 
(įskaityta į bilieto kainą)

3. Orkestras "Muzika" 4. Šaunus salės išpuošimas
5. Specialus autobusas (nemokamai) nuo Islingtono 

požeminio stoties 7.30 valandą vakaro
Bilieto kaina asmeniui — $20.00. Bilietus galima iš 
anksto įsigyti pas p. N. Ščepavičienę (tel. 766-3726 
arba 277-3351) ir sekmadieniais Anapilyje

Kviečiame atsilankyti į PRISIKĖLIMO PARAPIJOS CHORO rengiamą

> jjj JJšokius
sausio 7, šeštadienį, 7 v.v., Prisikėlimo parapijos salėje
• Meninė programa — 7.30 V.V. t Įėjimas: suaugusiems — $4,
• Veiks įvairių gėrimų bufetas studentams ir pensininkams - $3
• Gros geras orkestras vs-- Prisikėlimo parapijos choras

Sveikiname
visus"Tėviškės Žiburių" bend
radarbius, rėmėjus, skelbėjus, 
talkininkus ir visus mielus 
skaitytojus, linkėdami pras
mingų Kristaus gimimo šven
čių ir laimės lydimų naujų 
metų.

Taip pat sveikiname ir pa
vergtuosius tautiečius Lietu
voje bei kitur, linkėdami kant
rios ištvermės ir laisvės auš
ros.

Su šiuo dvigubu — 20 pus
lapių "TŽ" numeriu užbaigia
me 1977 metus. Pirmasis 1978 
m. numeris išeis sausio 5 d. 
data.

REDAKCIJA ir 
ADMINISTRACIJA

“T. Žiburiams” aukojo vieto
je kalėdinių sveikinimų atviru
kais $30: prel. dr. J. Tadaraus- 
kas; $25: Irena ir Osvaldas Del- 
kai, Lionginą ir Mečys Urbonai, 
Edmonton, Alta.; $20: Nelė ir 
Jonas Budriai, Elena Aukštakal- 
nienė, Regina ir Jonas Žiūrai
čiai, Oakville, Ont., Mykolas ir 
Olga Krivickai, Oakville, Ont.; 
$15: Stasys Grizickas, Vladas ir 
Joana Plečkaičiai, J. M. Zubric- 
kai, S. K. Gečai; $13: Albina ir 
Jonas Didžbaliai, Hamilton, 
Ont.

$10: Vladas ir Petra Jankai
čiai, Morta ir Bronius Norkai, 
A. ir B. Petrylos, Zosė Martinai
tienė, E. ir E. Jankai, Vilma ir
Kazys Gapučiai, Marija ir Pra
nas šiūliai, Hamilton^ Ont., Gre
ta Buntinienė, Jonas Riauba, 
J. D. žiogai, Delhi, Ont., Stasė, 
Alfonsas Mazlaveckai ir Romas, 
Irena ir Povilas Gimiai, Ha
milton, Ont., Marija, Bronys, 
Audrius Stundžia, A. Rakaus
kas, Irena ir Raimundas Paš- 
kauskai su šeima, Vanda, Juo
zas Jasinevičiai ir šeima.

$8: M. ir M. Jankai, S. ir V. 
Balsevičiai su šeima, Ottawa, 
Ont.; $6: Jonas-Bronius ir. Ma
rija Žėkai; $5: Ona Savickienė, 
H. Kairienė, Hamilton, Ont.; $3: 
J. Araminas, Montreal, P. Q.

“Speak Up” mėnraštis, pla
čiai rašantis antikomunistinė
mis temomis, 1977 m. gruodžio 
nr. išleido 32 psl. Jame rašoma 
ir apie Baltijos valstybes bei ki
tus komunistų pavergtus kraš
tus.

Iš gautu pajamų, tvarkant 
įvairius lietuvių nuosavybės rei
kalus, Pr. Barausko įstaiga pa
skyrė dovanas Kanados Lietu
vių Fondui, Tautos Fondui, Pri
sikėlimo parapijai ir kt. “T. Ži
buriams” paskirta $100 auka. 
Už tą paramą “TŽ” reiškia jam. 
nuoširdžią padėką. Švenčių pro
ga Pr. Barauskas ir jo įstaiga 
sveikina visus savo klientus bei 
visus tautiečius, linkėdamas 
džiugių Kalėdų ir laimingų nau
jų metų.

Dienraštis “The Globe a. Mail” 
gruodžio 19 d. laidoje paskelbė 
komunistinių organizacijų sąra
šą, sudarytą Kanados imigraci
jos departamento ir policijos. 
Tame sąraše yra ir šios lietuvių 
komunistų organizacijos: Lietu
vių Literatūros Draugija, Pašal- 
pinė Lietuvių Sūnų ir Dukterų 
Draugija Kanadoje.

Dail. Ant. Petrikonio paveiks
lų paroda, surengta Anapilio 
knygyno vedėjo naujoje Lietu
vos Kankinių par. salėje, buvo 
gana sėkminga. Joje vyravo 
daugiausia gamtovaizdžiai, na
tiurmortai. Buvo išstatyta per 
50 Įvairiaus dydžio paveikslų. 
Daug kas jų įsigijo, juoba, kad 
kainos buvo labai prieinamos.

Kanados parlamentarų grupė 
Helsinkio konferencijos nutari
mų vykdymui sekti, rengdamasi 
Belgrado konferencijai, lapkri
čio 16 d. sukvietė Otavon kelių 
tautinių grupių atstovus ir iš
klausė jų skundus, liečiančius 
žmogaus teisių laužymą Sov. Są
jungos valdomuose kraštuose. 
Tame posėdyje dalyvavo estų, 
latvių, lietuvių, čekoslovakų, 
lenkų ir ukrainiečių atstovai. 
Visi jie pateikė daug faktų, liu
dijančių sovietų nusikaltimus.

KLK Moterų Dr-jos Montrealio 
skyriaus metinė šventė įvyko gruo
džio 11, sekmadienį. Aušros Vartų 
par. šventovėje 11 v.r. buvo atlaiky
tos iškilmingos Mišios už gyvas ir 
mirusias Draugijos nares. Salėje įvy
ko susirinkimas bei vaišės, kuriose 
paprastai dalyvauja ir visuomenė. 
Paskaitai buvo pakviesta sesuo O. 
Mikailaitė, teologijos magistrė. Šven
tėje buvo tikėtasi ir rašytojo Iccho- 
ko Mero, kurį įMontrealin pakvietė 
KLB Montrealio apylinkės valdyba, 
bet jis, deja, negalėjo atvykti.

Kun. St. Kulbis gruodžio 11, sek
madienį, lankėsi Otavoje, kur vietos 
lietuviams atlaikė pamaldas ir daly
vavo kalėdinės eglutės parengime.

Abi parapijos rengia N. Metų su
tikimą savo salėse. Bernelių Mišios

Insurance Agency Inc.
NUOŠIRDŽIAI DĖKOJAME \ U/^ 
už patikėjimą mums jūsų 
draudimų *-

Jūsų apsisprendimą 
apsidrausti pas mus 
labai vertiname.

V Tebūna mūsų darbas paskatinimu • .«
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MOKA UŽ:
Einamąsias s-tas .....................6.0%
Taupomąsias s-tas ................... 8.25%
Pensijų planas ...............................8.5%
Term. ind. 1 m.......................... 8.75%
Term. ind. 2 m.............................9.0%
Term. ind. 3 m.......................... 9.25%
Duoda nemokamą gyvybės apdrau-
dą iki $2,000 už taup. s-tos sumas.

KASOS VALANDOS:
1465 De Seve St., pirmadieniais, antradieniais ir trečiadieniais nuo 9 iki 
3 v.; ketvirtadieniais ir penktadieniais nuo 12 iki 8 v.; sekmadieniais nuo 
10.45 ik 12.45 v. Sekmadieniais nedirbama vasarą nuo gegužės 15 iki 
spalio 15 d. ir per visus ilguosius savaitgalius.
3907-A Rosemount Blvd.: pirmadieniais ir ketvirtadieniais nuo 6 iki 8 v. 
vakaro ir penktadieniais nuo 1 iki 8 v. vakaro.

Lietuviams,atstovavo KLB pirm. 
J. R. Simanavičius. Jis pateikė 
faktus, remdamasis daugiausia
“LKB Kronika”. Kartu su juo 
dalyvavo Teklė Bernotienė ir 
Pr. Meškauskas, kurie liudijo 
apie sunkumus gauti sovietų vi
zas giminėms, norintiems emi
gruoti Kanadon. Kanados parla
mentarų Helsinkio grupei pir
mininkauja buvęs darbo min. 
Martin O’Connel. Jis pažadėjo 
sutelktą medžiagą panaudoti.

Dr. Alfredas K u 1 p a, archi
tektas bei planuotojas, ir jo 
Įstaiga iš Toronto persikėlė į 
Burlingtoną, Ont. Tel. 634-0393.

“The Globe a. Mail” dienraš
tis lapkričio 5 d. laidoje išspaus
dino Reuterio agentūros infor
maciją iš Belgrado, kurioje sa
koma, kad keturi baltiečių at
stovai Europos saugumo konfe
rencijai Belgrade įteikė doku
mentus, kaltinančius Sov. Sąjun
gą, okupavusią Estiją, Latviją 
ir Lietuvą. Dokumentų tarpe 

abiejų parapijų šventovėse — 12 v. 
nakties.

A.a. Petronėlė Černienė, 92 m. 
amžiaus, palaidota gruodžio 19 d.

“Lito” valdyba nutarė nariams, tu
rintiems taupomąsias sąskaitas/ už 
antrąjį 1977 metų pusmetį išmokėti 
9% palūkanų, vietoje numatytų 8,25 
%. Taupomosios sąskaitos sudaro 
per pusę “Lito” kapitalo. Užtat šis 
trijų ketvirčių nuošimčio padidini
mas lygus $13.000 kalėdiniam prie
dui. “Lito” skolininkams palūkanos 
puse nuošimčio buvo sumažintos bir
želio mėn. pradžioje, kaip naujoms, 
taip ir senoms paskoloms. Nariai, 
darantieji “Lite” savo čekių apyvar
tą, už savo paskolas dar gauna pa
pildomą vieno ketvirčio nuošimčio 
palūkanų nuolaidą. Pr. R.

Montrealio 
Lietuvių 
Kredito 
Unija 
"LITAS77 
sveikina visus savo 
narius ir nares 
ŠV. KALĖDŲ ir 
NAUJŲ METŲ proga 
bei linki pakilioje 
dvasioje praleisti 
didžiąsias šventes.

DUODA PASKOLAS:
Asmenines ................................. 10.5%
Nekiln. turto ............................. 10.0%
Čekių kredito .............................12.0%
Investacines nuo .......................10.5%

Nemok, gyvybės apdr. iki $10.000 
už paskolos sumą.

esąs laiškas Sov. Sąjungos pre
zidentui, reikalaująs baigti ne
teisėtą Baltijos kraštų okupaci-
ją, sustabdyti kolonizaciją, rusi
fikaciją, religinio ir kultūrinio 
gyvenimo varžymą. Minėtieji 
baltiečių atstovai aplankė JAV, 
Kanados, Britanijos, V. Vokie
tijos ir Olandijos delegacijų at
stovus.

Minėtame “The Globe a. 
Mail” gruodžio 13 d. įdėta Reu
terio žinutė iš Maskvos. Esą Mo
lėtuose, Lietuvoje, įvyko alyvos 
tankų sprogimas, ir penki asme
nys žuvo. Tai esą įvyko dėlto, 
kad pieninės darbininkai buvo 
girti, kai atvažiavo alyvos sunk
vežimis papildyti kuro. Įvykio 
tyrimas parodęs, kad darbinin
kai nesilaikę saugumo taisyklių 
ir dažnai gerdavę darbo metu.

“TĖVIŠKES ŽIBURIŲ” metinė pre
numerata — $12, naujiems skaityto
jams — $9. Norintiems susipažinti 
“Tž” siunčiami nemokamai.


