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Nebijokite, skelbiu 
dideli džiaugsmų!

VYTAUTAS KAZLAUSKAS Žmogus tuo tarpu geiAUSKAS

Popiežiaus laiškas rašytojui
Kardinolo Albino Luciani — popiežiaus Jono-Paufiaus I 
laiškas rašytojui Karoliui Dickensui, parašytas 1974 m.

“Nebijokite! Štai aš skelbiu 
jums didelį džiaugsmą, kuris 
bus visai tautai, šiandien jums 
gimė Išganytojas” (Lk. 2, 10- 
11). Vėl mūsų ausyse nuskamba 
jau tiek kartų girdėti kalėdinės 
Evangelijos žodžiai. Ką reiškia 
jie šiuolaikiniam žmogui? Ką 
reiškia tau ir man? Ką reiškia 
mūsų tautai ir visai žmonijai? 
Gal tai tik paprasta senovinių 
raštų nuotrupa, liudijanti miru
sią praeitį, kuria galėtų susido
mėti tik senienų rinkėjai?

AI NEPAPRASTAI drąsūs I žodžiai, kurie labai retai te
suskamba šiuolaikinių žmo

nių lūpose. Tarp bauginančių, 
siaubą ir nerimą skelbiančių ant
raščių laikraščių puslapiuose dar 
niekada neteko užtikti žodžio: 
"Nebijokite!” Arba kas šiandien 
pasaulyje gali nuoširdžiai kal
bėti apie tikrą, gilų, didelį 
džiaugsmą? Tiesa, dar visai ne
seniai — šių metų rugpjūčio 26 
ir spalio 16 — net du kartus per 
visą pasaulį pro liūdesį ir aša
ras nuskambėjo didelio džiaugs
mo naujiena — “gaudium mag
num” —, dėl kurios šimtatūks
tantinės minios džiūgavo Šv. 
Petro aikštėje Ramoje ir visame 
pasaulyje. Bet tai nebuvo šio 
pasaulio džiaugsmas. Tai buvo 
aidas, atspindys kaip tik to di
džiojo džiaugsmo, apie kurį kal
ba kalėdinė Evangelija.

Ar žodžiai apie Išganytojo gi
mimą gali sudominti šiuolaikinį 
žmogų, kuris jau tiek yra prisi
klausęs propagandos apie išgel
bėtojus ir išlaisvintojus, kuriam 
neatnešė laimės nei -turtai, nei 
technika, nei mokslas, kurį ma
lonumų troškulys nuvedė į su
svetimėjimą ir neviltį? Ar visos 
kalbos apie išgelbėjimą, išlais
vinimą, išganymą nėra tik mi
tas, pasaka, tuščia svajonė?

Baimė ir džiaugsmas — tai du 
priešingi poliai, tarp kurių vyks
ta žmogaus gyvenimo drama. 
Visas ligas galima išgydyti, — 
sako italų liaudies priežodis,— 
bet negalima išgydyti baimės. 
Čia nekalbame apie liguistą, pa
tologišką baimę, bet apie egzis
tencinį žmogaus būties netikru
mą, apie tą baimę, kuri kyla iš 
vidinės pasaulio ir žmogaus bū
ties sąrangos. Baimė kyla kaip 
tik iš to, kad žmogus visais sa
vo polėkiais, visomis savo būties 
galiomis veržiasi į džiaugsmą. 
Bet tikrasis džiaugsmas nėra 
kažkokia izoliuota būsena ar 
trumpalaikių juslinių malonu
mų rinkinys. Egoistinis užsida
rymas savyje arba mėginimas 
džiaugsmą išgauti narkotikais ir 
kitomis svaiginančiomis medžia
gomis yra pats trumpiausias ke
lias į savęs praradimą ir sunai
kinimą. Gėlės neauga nei ant 
akmens, nei ant ledo, nei ant 
asfalto. Džiaugsmas negali už
gimti ir išsiskleisti nei savanau
džio, nei savimeilio, nei smagu
rio širdyje. Tikrasis džiaugsmas 
gali išaugti tik iš vidinės gyve
nimo harmonijos, kai žmogus 
pilnai atsiveria gėrio, grožio, 
laisvės, tiesos ir teisingumo 
idealams.

Žmogaus gyvenime dažnai 
atsitinka, kaip tame Čiurlionio 
paveiksle. Suvilioti liepsnos, iš 
visų pusių į ją skrenda druge
liai. Bet juos traukianti liepsna 
apgaulinga ir žiauri. Apsvilę 
sparnelius, apdegę, apanglėję, 
jie bejėgiškai krinta ir žūva. . . 
Drugeliai nieko nežino apie šį 
savo tragišką likimą. Jie, — sa
ko poetas, —
“Džiaugias visa širdimi:
Šviesu nuo liepsnos jiems ir šilta, — 
Nežino, kiek daugel apvilta 
Bežaidžiančių su ugnimi. . .”

(S. Vispianskls) 

tarpu gerai žino 
savo likimą žemėje. Jis niekuo
met negali užmiršti, kad jo ver
žimasis į neribotą 
pastovią laimę 
džiaugsmą žemėje 
baigsis bejėgišku 
mirtimi, kuri visa 
lenais, dulkėmis. Ir drąsi širdis 
negali mirties priimti be liūde
sio, be skausmo, be baimės.

gyvenimą, į 
ir pilnutinį 
vieną dieną 
kritimu — 

paverčia pe-

ET AR NE perdaug nukry- 
IJ pome į poeziją? Kristi, nu- 
[j degus sparnelius, žūti ko
voje už laisvę, laimę ir džiaugs
mą — ar tai nėra senų praeities 
laikų romantika? Žinome, kad 
vien sovietinė Rusija ir jos sa
telitai savo sutelktais branduo
liniais ginklais galėtų keletą 
kartų sunaikinti visą žmoniją. 
Ar nėra romantika kalbėti apie 
baimę keliančias audras, žemės 
drebėjimus ir kitas stichines ne
laimes, kai didžiausia žmogaus 
grėsme yra tapusi jo paties su
kurta valstybė? Juk totalistinė 
valstybė ramius, beginklius sa
vo piliečius — saugumiečių, tar
dytojų, teisėjų ir budelių pagal
ba — užpuola, tarytum koks 
plėšrus žvėris iš Afrikos džiung
lių, užklumpa kaip žemės drebė- 
iima® naktį her’“*'*: .r’——.,

“Nebijokite! Skelbiu jums di
delį džiaugsmą!” Tarytum dyku
moje nuskamba ir be aido pra
puola kalėdinės naujienos žo
džiai. Joks žmogus, jokia pasau
lio jėga, kuri bent kiek skaitosi 
su gyvenimo tikrove, negalėtų 
jų ištarti. O visdėlto nieko kito 
šiuolaikinis žmogus taip labai 
nesiilgi, nieko kito jam taip la
bai nereikia kaip šio kalėdinio 
padrąsinimo: “Nebijokit! Štai 
skelbiu jums didelį džiaugsmą, 
kuris bus visai tautai, šiandien 
jums gimė Išganytojas”. Šiuo
laikiniam žmogui reikia išsiva
duoti iš baimės, jam reikia at
rasti džiaugsmą, reikia atrasti 
Išganytoją. Be drąsos, be 
džiaugsmo ir be Išganytojo jis 
negalės išsilaisvinti iš priespau
dos, iš susvetimėjimo, iš susi
naikinimo grėsmės, iš despera
cijos.

Viena jauna lietuvaitė, nese
niai apsilankiusi Lietuvoje, pa
pasakojo apie susitikimą ir ilgą 
pasikalbėjimą su savo bendra
amžiu giminaičiu. Jis yra talen
tingas, tik ką augštajį mokslą 
baigęs ir mokslinę karjerą pra
dėjęs jaunuolis. “Išsivedęs pasi
vaikščioti į vieną Vilniaus par
ką, giminaitis ištisas dvi valan
das mane klausinėjo apie Jėzų 
Kristų, — pasakojo ši mergaitė. 
— Prašė kaip nors atsiųsti Nau
jąjį Testamentą. Supratau, kad 
jo — kaip ir daugelio kitų jau
nų žmonių Lietuvoje — šiuo 
metu didžiausias rūpestis yra 
arčiau susipažinti su Jėzumi 
Kristumi. Kalbėjau jam, kaip iš
manydama. Pirmą kartą savo 
gyvenime buvau susidūrusi su 
tokia didele atsakomybe: kalbė
ti apie Jėzų Kristų, kaip kiek
vieno žmogaus ir visos žmonijos 
Išganytoją, kaip pasaulio isto
rijos centrą. Turiu prisipažinti, 
kad ir aš pati šia proga pirmą 
kartą konkrečiai pajutau, ką Jė
zus Kristus reiškia žmogaus gy
venime. Be Kristaus net jauno, 
sveiko ir talentingo žmogaus gy
venimas lieka tuščias ir bepras
mis. . .”

ŠSIBLAŠKIUSIO žmogaus 
[akimis žvelgiant, Kristus at

rodo kaip paprasčiausias iš 
visų žmonių. Jis gimsta vargin
game Betlėjaus tvartelyje. Ir 
paskutinėmis jo gyvenimo die
nomis mes jį matome paniekin
tą, apšmeižtą, apspjaudytą, nu
kryžiuotą, labiausiai atstumiantį 
iš visų žmonių. . . Bet palaukite.

(Nukelta į 2-rą psl.)

Audra Kalėdų naktį LietuvojeDailininkė Vanda Pazukaitė

Kristus gimsta ir
MORTON T. KELSEY

šio rašinio autorius yra anglikonu 
kunigas, rašytojas, psichologas, dė
stantis katalikų universitete Notre 
Daine JAV-se. Yra parašęs keletą 
veikalų psichologinėm ir teologinėm 
temom.

K. Bendrija, vadovaudamasi 
savo gilia išmintimi, yra pasky
rusi keturių savaičių laikotarpį 
apmąstyti Kalėdų paslapčiai. 
Tad grįžkime savo mintimis 
2000 metų atgal. Kas iš tikrųjų 
įvyko, kai Jėzus gimė?

Dievas staiga prasiveržė į isto
riją: perskrodė laiką amžinybe 
ir pasirodė kaip nauja žvaigž
dė. Jis numetė neprieinamumo 
skraistę ir pasirodė mūsų tarpe.

Kristaus-Kūdiko gimimas Bet- 
lėjuje nebūtų buvęs svarbus 
Įvykis, jeigu Dievas būtų pasi
rodęs tik tame laikotarpyje, gy
venęs trumpą žmogišką amžių 
ir palikęs mus. Jeigu Jo atėji
mas būtų buvęs tik vienas iš 
istorijos įvykių, žinoma, būtų 
buvęs gana įdomus, bet netaip 
reikšmingas.

IEVAS gimė Betlėjuje ne I | tam, kad parodytų žmoni- L/ jai, jog gali tai padaryti, 
bet tam, kad užmegztų glaudes
nį ryšį su žmogumi, parodytų 
kelią, apreikštų naują gyveni
mą. Dievas norėjo mums per
duoti kažką taip svarbaus, reikš
mingo, vertingo, kad nebuvo ki

to būdo tai padaryti. Dievas pa
naudojo istoriją kaip palygini
mą apreikšti tai kolosinei tie
sai, kad Jis nori gimti kiekvie
no žmogaus gyvenime. Jo Kūdi- 
kis-Kristus nori gimti tavo ir 
mano gyvenime.

štai kodėl Kalėdos yra svar
bus įvykis. Jos primena mums 
svarbiausią Dievo naujieną ir 
dovaną. Dievas sako mums: 
“Atidarykite savo širdis ir leis
kite Kristui jose užgimti dabar, 
nes aš laukiu, kad mano Sūnus 
gimtų jumyse.”

“Ar ne juokinga?” — pasakys 
nevienas mūsų. “Kokia nesąmo
nė! Dievas nori gimti mano 
žmogiškame gyvenime?”

Aišku, tai sunku suprasti, at
rodo nesąmonė. Bet tai yra 
krikščionybė. Ką Dievas mums 
sako per Kalėdas yra fantastiš
ka, tačiau tai yra tiesa. Mums 
sunku tai suprasti, nes mes tik
rai taip nesielgtumėm, jeigu bū
tume Dievo vietoje. Bet nei tu, 
nei aš nesame Dievas (ačiū Die
vui!). Mes užtat nesuprantame.

Bet jūs protestuojate: “Kaip 
Jis gali gimti vargingame, ne
vertame mano gyvenime?” O 
koks nuostabus Dievo pramaty- 
mas ir kokia Jo išmintis! Jis ži
nojo, kad tas klausimas bus mū
sų mintyse ir širdyse. Jis į tą 
klausimą atsakė dar prieš mums 
paklausiant. Jis žinojo, kad mes 
savo esmėje visada jausimės ne

žmoguje
vertais. Kalėdų įvykiu Dievas 
Įrašė pilną atsakymą istorijoje.

UR Kristus-Kūdikis gimė? K Kur? — aš jus klausiu. 
Karališkuose rūmuose, ap

suptas puošnių tarnų ir su vi
sais patogumais? Buvo paguldy
tas ant šilkinės pagalvės, garbi
namas karališkų dvasiškių? Ne, 
Jis negimė rūmuose, ir aš tuo 
džiaugiuosi. Jeigu Jis būtų 
gimęs karališkoje pilyje, aš ne
galėčiau tikėtis, kad Jis galėtų 
gimti mano gyvenime, mano sie
loje, nes mano siela nėra kara
liški rūmai.

Ar Jėzus gimė užeigoje — 
viešbutyje, iššluotame ir tvar
kingame kambaryje? Ar kartu 
buvo slaugė, kuri padėjo moti
nai gimdymo metu? Ne. Visas 
pasaulis žino, kad užeigoje ne
buvo vietos. Aš esu dėkingas, 
kad Jis negimė patogiame kam
baryje, nes mano siela, mano 
širdis nėra iššluota, sutvarkyta, 
patogi. Jei Kristus-Kūdikis bū
tų gimęs puošniame viešbutyje, 
tai Jis negalėtų užgimti manyje.

Ar Kristus-Kūdikis gimė pa
prastame, bet gražiai sutvarky
tame nuoširdaus kaimiečio na
me? Ar Marijai padėjo kaimo 
moteris savo šiltame ir draugiš
kame name? Ir vėl ne! Aš esu 
dėkingas, nes mano siela nėra 
nė tokia, kaip vargšo kaimiečio 
lūšna.

(Nukelta į 2-rą psl.)

MIELASIS DICKENSAI,
Esu vyskupas, ėmęsis keisto 

užmojo — kas mėnesį rašyti po 
laišką kuriam nors garsiam žmo
gui.

Laiko nedaug, o Kalėdos ar
tėja, bet nežinau ką pasirinkti. 
Laikraštyje pastebėjau skelbi
mą, siūlantį penkias gražias Jū
sų kalėdines knygas. Tariau aš 
sau: skaičiau aš tas knygas savo 
jaunystėje ir radau, kad jos pui
kios, nes yra pilnos meilės varg
šams, socialinio atgimimo dva
sios, lakios vaizduotės ir žmoniš
kumo. Pagalvojau: o kodėl ne
parašyti jam? Todėl ir noriu 
Jus truputį sugaišinti.

Jau minėjau Jūsų meilę varg
šams. Puikiai įsijautėt į jų gy
venimą, nes, dar būdamas vai
ku, pats gyvenot tarp vargo 
žmonių.

Kai buvote 10 metų amžiaus 
ir kai Jūsų tėvas sėdėjo kalėji
me už skolas, ėjote dirbti į batų 
tepalo sandėlį, norėdamas padė
ti savo motinai ir jaunesniem 
broliam. Nuo ankstyvo ryto iki 
vėlyvo vakaro Jūsų rankutės 
krovė batų tepalo dėžutes, lydi
mos negailestingai sekančio 
darbdavio žvilgsnio. Vakare ei
davote miegoti palėpėn. Kiek
vieną sekmadienį drauge su vi
sa šeima lankydavote savo tėvą 
kalėjime, kur Jūsų nustebusios 
ir gailesčio pilnos akys matyda
vo apgailėtiną vaizdą.

* * *
Dėlto ir visi Jūsų romanai yra 

pilni vargšų, gyvenančių skur- 
džiausiose sąlygose: moterų ir 
vaikų, net neturinčių 6-rių me
tų amžiaus, priverstų dirbti 
įmonėse be jokios unijos globos, 
be draudos nelaimės arba ligos 
atveju, su menku uždarbiu plu
šančių grasioje monotonijoje 15 
valandų į dieną. Be to, šie tra
pūs žmonės turi kęsti nuolatinį 
mašinų triukšmą, fiziškai ir mo
rališkai nesveika aplinką, ve
dančią į užsimiršimą alkoholyje 
arba prostitucijoje.

Jūs suteikėt visą savo simpa
tija tiem prislėgtiem žmonėm. 
Prieš juos stovi prispaudėjai, 
kuriuos plakate savo plunksna, 
pamirkyta Jūsų pykčio bei iro
nijos genijuje.

Vienas tokių asmenų buvo lu
pikas Skrudžas, pagrindinis Jū
sų romano “Kalėdų giesmė” 
veikėjas.

Du auku rinkėjai su pieštu
kais. blanknotais rankose at
vyksta i Skrudžo raštinę ir pra
šo ji aukos vargšams. Sako jie: 
dabar Kalėdos, o šelptinų varg
šų tūkstančiai. Skrudžas atker
ta: ar nėra kalėjimų? ar nėra 
prieglaudų? Aukų rinkėjai at
sako: taip, yra, bet jie mažai te
gali pakelti Kalėdų nuotaiką. 
Mes renkame lėšas, kad galėtu
me vargšams nupirkti maisto, 
gėralu ir anglių. Kiek galime 
įrašyti Jūsų vardu? Skrudžas ta
ria: nieko! Palikite mane ramy
bėje! Aš nešvenčiu Kalėdų ir 
nenoriu, kad jas švęstų nenau
dėliai. Savo mokesčiais aš remiu 
kalėjimus bei prieglaudas. Kas 
reikalingas pagalbos, gali ten 
kreiptis.

Aukų rinkėjai sako: daugelis 
jų negali ten nueiti, daugelis ki
tų geriau pasirinktų mirtį.

Jeigu jie linkę geriau pasi
rinkt mirtį, tegu pasiskubina ir 
tuo būdu sumažina perdidelį 
žmonių skaičių. Tie dalykai ma
nęs neliečia — kalbėjo Skru
džas.

Taip Jūs pavaizdavote Skru- 
džą, besirūpinantį vien savo pi
XMlMkMkkklikklikkkkkkkklikkkMiXMtMiklikXMlkMikJiMMikkM

Sveiki sulaukę šv. Kalėdų!

nigais ir verslu. Bet kai jis kal
ba apie verslą buvusio dalinin
ko Marley dvasiai, ši graudžiai 
sudejuoja: “Business!” Žmoniš
kiau elgtis su žmonėmis turėjo 
būti mano verslas. Žmonių gero
vė turėjo būti mano verslas: lab
dara, gailestingumas ir duosnu- 
mas turėjo būti mano verslas. . .

* * *
Praėjo daugiau kaip šimtas 

metų nuo to laiko, kai parašėte 
tuos žodžius. Jūs tikriausiai no
rėtumėt žinoti, ar ir kaip socia
linė nelygybė bei neteisybė bu
vo nugalėta.

(Toliau laiško autorius pasa
koja apie socialinį mūsų laikų 
gyvenimą, kuriame netrūksta 
skurdo ir kapitalizmo sistemoje, 
ir kitur, įskaitant Afriką, Aziją, 
P. Ameriką, vadinamą “Trečią
jį Pasaulį, kurie kaltina pasitu
rinčius kraštus). . .

Bet ir pasiturinčiuose kraš
tuose yra daug skurdo bei ne
saugumo. Juose yra daug bedar
bių. Kaikur jie neturi pakanka
mos draudos nelaimių atvejais 
ir dažnai jaučiasi daugiau gamy
bos įrankiais nei žmonėmis.

Be to, pašėlusios varžybos dėl 
medžiaginės gerovės ir perdė
tas pirkimas visai nereikalingų 
daiktų sužalojo svarbiausius ele
mentus, būtent, užteršė^ orą ir 
vandenį, suardė tylą, dvasinę 
ramybę, poilsį.

Visi manė, kad alyvos šalti
niai yra kaip Šv. Patriko bedug
nės. Staiga pamatėm, kad be
veik nieko neliko. Buvo pasaky
ta: jei tolimoje ateityje pritrūk- 
sim alyvos, naudosimės bran
duoline energija. Tačiau dabar 
girdime, kad branduolinės ener
gijos gamyba gali palikti radio
aktyvias atmatas, žalingas žmo
gui ir aplinkai.

Yra daug baimės ir susirūpi
nimo. Daugelis mano, kad da
bar pavojingasis dykumų žvėris, 
kurį reikėtų pulti, yra nebe ka
pitalizmas, bet visa dabartinė 
sistema, kurią reikia pašalinti 
revoliucinėm priemonėm. Kitų 
nuomone, šis revoliucinis proce
sas jau prasidėjo.

Sakoma, nepasiturintis “Tre
čiasis pasaulis” greitai praturtės 
iš turimų alyvos šaltinių. Pasi
turinčios vartotojų šalys, mažė
jant ištekliams, būsiančios pri
verstos mažinti savo gamybą bei 
suvartojimą ir pasiruošti krizei.

* * *
šių didėjančių problemų bei 

įtampų akivaizdoje Jūsų iškelti 
principai, mielasis Dickensai, 
tebėra galvojantys, nors reika
lingi praplėtimo ir pritaikymo 
dabarties sąlygoms. Tai — mei
lė vargšų, ne tik paskirų asme
nų, bet ir visų, kurie yra nu
stumti ir kaip individai, ir kaip 
tautos, ir kaip skirtingos klasės.

Be jokios abejonės krikščio
nys, sekdami Kristaus pavyzdžiu, 
privalo atvirai bei nuoširdžiai 
labiausiai vertinti tuos žmones.

Solidarumas: mes visi sėdime 
tame pačiame laive, pilname 
žmonių, kurie nebėra atskirti 
didelių nuotolių ir skirtingų pa
pročių. Tačiau vandenynas ne
ramus. Jei norime išvengti rim
tų neramumų, turime laikytis 
šio dėsnio: visi už vieną, vienas 
už visus. Užmirškite skirtumus 
ir žiūrėkite, kas jungia mus.

Tikėjimas į Dievą: savo su
kurtu veikėju Marley, mielasis 
Dickensai, išpranašavote, kad 
išminčių žvaigždė apšvies varg
šų namus.

šiandieną visas pasaulis yra 
vargšų prieglauda, taip reikalin
ga Dievo!
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Kristus gimsta,..
(Atkelta iš 1-mo psl.)

Ne! Kristus-Kūdikis gimė tvar
telyje — šaltame, nesutvarky
tame, nešvariame, dvokiančia
me, rytietiškame, pilname gyvu
lių mėšlo tvartelyje. Kaikurie 
rytiečių gyvenamieji namai sa
vo kvapu mums, vakariečiams, 
yra nepakeliami. Geriau nė ne
bandyti įsivaizduoti rytietiško 
gyvuliu tvarto. Tai menkiausia, 
skurdžiausia vieta, kokią mūsų 
mintys gali įsivaizduoti. Tas 
tvartelis Betlėjuje buvo skirtas 
specialiai jaučiams ir asilams, 
kurie nėra švelnūs gyvuliai. Net 
ir jiems ten nebuvo perdaug pa
togu.

TOKIA buvo Kristaus gimi
mo patalpa. Ir tai yra dide
lis suraminimas man ir 
kiekvienam žmogui, nes mano 

siela yra labiau panaši į tvarte
lį, su gyvuliškais instinktais ir 
keistais gyventojais, negu į ka
rališkus rūmus ar paprastą vieš
butį.

Taip, jei Kristus galėjo gimti 
tokiame tvartelyje, tarp tokių 
gyvulių, tai Jis gali gimti ir ma
no sieloje. Joks žmogus negali 
sakyti nesąs užtektinai geras, 
vertas, kad Kristus galėtų gimti 
jo širdyje: Kristus gimė tvarte
lyje, kuris dvokė ir kuriame gy
vuliai gyveno. Nė vienas žmo
gus negali sakyti “aš nesu pa
kankamai geras”, nes Kristus 
pirmiausia atėjo į tvartelį.

Keistas betgi dalykas, kad re
tai Kristus gimsta širdyse žmo
nių, kurie gyvena puošniuose 
rūmuose, viešbučiuose, bran
giuose namuose, kur viskas su
tvarkyta ir kur nieko netrūksta. 
Kažkaip Kristus lyg ir aplenkia 
tokias vietas, kur žmonės yra 
nereikalingi kitų pagalbos ir no
ri gyventi nepriklausomai nuo 
kitų. Ne, Kristus dažniausiai 
gimsta tvarteliuose, kur žmonės

A+A
EMILIJAI VILEIŠIENEI

Lietuvoje mirus,
brolius kun. klebonų PETRĄ AŽUBALI, JONĄ 
AŽUBALĮ su šeima, mamytę EMILIJĄ AŽUBA- 
LIENf ir visus gimines bei artimuosius nuoširdžiai 
užjaučiame —

KLK Moterų Draugijos 
Lietuvos Kankinių parapijos skyrius

i
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KAROLINAI STAUSKIENEI

mirus, gilių užuojautų reiškia sūnui PETRUI 
STAUSKUI, dukrai STASEI LIUIMIENEI bei jų 
šeimoms —

B. Baranauskas

PILNAS 
NAMŲ
APSTATYMAS *
Nemokamas pristatymas 
į namus.

nėra patenkinti savo gyvenimu, 
nepajėgia tapti tokiais, kokiais 
norėtų būti. Jis gimsta ten, kur 
slypi nepajėgumo jausmas ir pa
galbos jieškojimas, kur pinasi 
įvairūs jausmai, kur pagundos 
įeina ir išeina, kur trūksta jėgų 
joms nugalėti, kur vyrauja ne
pajėgumas padaryti savo gyve
nimą tokiu, apie kurį svajoja
me. Tokiame, panašiame į tvar
telį — nepatogiame, nepaten
kintame gyvenime Kristus daž
niausiai ir gimsta.

KALĖDŲ naktis skelbia 
mums naują palaiminimą: 
“Palaiminti tvarteliai, nes 

juose gimsta Kristus-Kūdikis”. 
Palaiminti yra tie, kurių gyve
nimas yra lyg tvartelis ir kurie 
nori jį pakeisti, nes juose Kris
tus gali užgimti.

Palaiminti esate jūs, kurie į 
Kalėdas žiūrite su rimtumu, ku
rie turite neišsipildžiusius troš
kimus, kurie jaučiatės bejėgiai, 
kurie esate apsunkinti kaltės 
jausmu ir įvairiomis pagundo
mis, lenkiančiomis jūsų širdį 
nenorima kryptimi. Palaiminti 
esate jūs, kurie nešate vargo ir 
skausmo naštą, kurie esate pil
ni rūpesčių. Džiaukitės, nes 
Kristus-Kūdikis gali gimti ju
myse per šias Kalėdas, jeigu 
jūs to norėsite, jeigu leisite Jam 
gimti savo širdyje.

Atverki savo sielos tvartelio 
duris ir leiski Kristui-Kūdikiui 
įeiti. Atidaryki plačiai vartus! 
Esi vertas Jį priimti. Tai Jis pa
reiškė visiems laikams, ateida
mas pas žmogų Betlėjaus tvar
telyje.

Jis stovi už durų ir beldžiasi. 
Beldžiasi į Tavo širdies tvarte
lio duris.

Ar negirdi švelnaus, nuola
tinio beldimosi?

Klausykis!
Išvertė V. Kolyčius

Elektros reikmenys 
Televizijos aparatai 
Skalbiamosios mašinos 
Vaikų baldai 
įvairūs kilimai 
Šaldytuvai
Valgomųjų kambarių 
apstatymas ir kt. 
Siuvamosios mašinos 
Rašomosios mašinėlės

KRAUTUVĖS:
Vakaruose — 137 RONCESV ALLES Are. — Tel. 537-1442 
Rytuose — 2448 DANFORTH Ave. — Tel. 699-4444

Krautuvės atidarytos nuo 9 valandos ryto iki 9 vai. vakaro.

Ketvirtasis karai
Kai trumpų žiemos dienų va

karo prieblanda pradėdavo leis
tis ant stogų ir viršum tamsaus 
miško švytėdama pasirodydavo 
vakarinė žvaigrždė, mes, septy
ni kaimynų vaikai, susispiesda- 
vome apie šiltą seno ker
džiaus Mikalojaus krosnį. Užsi
žibinęs lempą, jis sėdėdavo dro
žinėdamas ir kantriai atsakinė
davo į mūsų klausimus, kuriais 
mes jį berte apiberdavome. Bet 
jeigu tiems klausimams nesima
tė nei galo, nei krašto, kerdžius 
vietoj atsakymo visai nepastebi
mai suregzdavo ištisą apsakymą. 
Tada aplink jį įsiviešpataudavo 
tyla; judėdavo tik jo lūpos, ran
kos ir blykčiojančios lempos ant 
sienos metami šešėliai.

Ilgais žiemos vakarais apie 
Trijų Karalių šventę mes ypa
tingai dažnai ir mielai rinkdavo
mės pas jį. Karalių žygis su 
žvaigžde, akį veriantis blizgesys 
ir svetimi toliai, palikti sostai 
ir nuotykinga kelionė Mikalojų 
nepaprastai žavėjo.

“Sakykit man, ar jūs žinote, 
kad sena legenda pasakoja dar 
apie vieną karalių, apie ketvir
tą, kuris irgi pamatė žvaigždę 
ir išsirengė į kelionę? Jeigu jūs 
visi nutilsit ir atidžiai klausysi
tės, aš jums ją papasakosiu.”

Bet Mikalojus greičiausiai tai 
pasakydavo tik todėl, kad jam 
pačiam ta istorija atrodė labai 
iškilminga. Mes, vaikai, sėdėda
vome jau ir taip tykiai, kad gir
dėdavosi tik spragsėjimas kros
nyje.

Tada jis pradėdavo.
# * ♦

Taigi, ne trys, o keturi kara
liai buvo kitą kartą išsiruošę iš 
Rytų šalies, norėdami surasti ir 
pagarbinti naujai gimusį Kara
lių ir pasaulio Išganytoją. Kiek
vienas parinko dovanų tai, kas 
jo žemėje buvo geriausio: vie
nas švytintį auksą, kitas malo
niai kvepiančius smilkalus, tre
čias brangius tepalus — mirą. 
O ketvirtasis ir pats jauniausias 
karalius turėjo pasiėmęs tris žė
rinčius neįkainojamos vertės 
brangakmenius kaip dovaną Ka
raliaus Sūnui. Ta žvaigždė, kuri 
buvo juos pašaukusi, visą laiką 
rodė kelią. Dieną ir naktį jie se
kė ją be poilsio, nepaisydami 
nuovargio nei sunkumų, alkio 
nei troškulio. Negalėjo jų pavi
lioti nei neregėtų šalių grožybė, 
nei išdidžių miestų prabanga. 
Kalnai ir grėsminga dykuma ne
įstengė nutraukti jų kelionės. 
Jie norėjo surasti tą, kurio nuo 
tūkstančio metu laukė jų šalių 
išminčiai, būtent, dieviškąjį Ka
ralių, Išganytoją.

Bet nė vieno širdyje nedegė 
toks galingas ilgesys išvysti die
viškąjį Kūdikį, kaip jauniausio
jo iš karalių. Jis jojo paskutinis 
karalių vilkstinėje, visiškai pa
skendęs savo ilgesio svajose. 
Bet štai — staiga jo ausis pasie
kė kūkčiojimas, toks kartus ir 
širdį veriantis, kad viena aki
mirka išsidraskė visos jo svajo
nės. Pakelės dulkėse jis pamatė 
gulintį mažą kūdikėlį, bejėgį, 
nuogą ir kraujuojantį iš penkių 
raudonų žaizdų. Tas kūdikis bu
vo toks savotiškai svetimas, toks 
trapus ir bejėgis, kad jaunojo 
karaliaus širdį užplūdo karštas 
pasigailėjimas. Atsargiai jis už
kėlė jį ant arklio. Nujojo žingi
ne atgal į tą sodžių, iš kurio jie 
ką tik buvo iškeliavę. Tuo tarpu 
kiti trys karaliai nukeliavo to
liau. To viso jie net nepastebė
jo. Jie tik be atvangos sekė 
žvaigždę.

Sodžiuje niekas kūdikio neat
pažino. Bet karalius buvo jį taip 
pamilęs, kad jis tol nenurimo, 
kol nesurado kūdikiui geros au
gintojos. O kūdikio bejėgišku
mas ir neturtas, apleidimas ir 
žaizdos taip jį jaudino, kad jis 
iš savo juostos išėmė vieną pa
čių geriausių brangakmenių, 
kad jo verte būtų užtikrintas 
kūdikio pragyvenimas.

Tada jis pajuto savyje nenu
maldomą norą susirasti kelionės 
draugus ir tą žvaigždę, kurią jis 
buvo pametęs iš akių. Jis teira
vosi pas žmones, kuriuo keliu 
pasuko karalių vilkstinė, ir — 
o, džiaugsme — vieną dieną vėl 
pamatė žvaigždę ir nuskubėjo 
jos link. Bet keista, jo širdis de
gė troškimu surasti ir pagarbin
ti Išganytoją, tačiau ano bejėgio 
kūdikėlio vargas padarė jį atvi
rą visokiausiems vargams.

* * *
Kelias, kurį rodė žvaigždė, 

vedė karalių per vieną miestą. 
Kaip tik tuo metu išėjo laidotu
vių eisena. Neštuvų įkandin se
kė motina su vaikais. Jos veidą 
gaubė neviltis. Vaikai laikėsi 
baikščiai įsitvėrę motinos dra

bužių. Tada karalius sustojo ir 
nulipo nuo arklio. Jis nujautė, 
kad dar kažkas tuos žmones slė
gė, ne tik skausmas ir gedulas 
dėl numirėlio ant neštuvų. Da
bar jis sužinojo: vyrą ir tėvą jie 
nešė palaidoti. Be to, prie kapo 
motina jau turėjo būti atplėšta 
nuo vaikų, vaikai nuo motinos 
ir visi parduoti vergijon, nes 
niekas nenorėjo padėti išmokė
ti paliktų skolų. Užuojautos su
krėstas, karalius išėmė antrąjį 
brangakmenį iš savo juostos. 
Tas irgi buvo skirtas kaip dova
na naujai gimusiam Karaliui. 
Bet jaunasis karalius staigiu ju
desiu įspraudė jį į gedinčios 
našlės ranką ir tarė: “Užmokė
kite, kiek esate skolingi, nusi
pirkite namus su trobesiais ir 
žeme, kad jūs ir jūsų vaikai tu
rėtumėte pastogę bei tėviškę.” 
Tai pasakęs nujojo.

Jaunasis karalius įdėmiai žiū
rėjo į tolį, bet žvaigždės vadovės 
niekaip negalėjo rasti. Per die
nas ir savaites jieškojo, bet vis
kas veltui. Jį apėmė neišpasa
kytas liūdesys. Jo sielą ėmė 
kankinti abejonės, galbūt jis pa
sidaręs neištikimu savo pašau
kimui. Jo širdis ir visas kūnas 
pradėjo džiūti iš baimės, kad 
jam niekad nebebus lemta su
rasti Dievą. Bet vieną dieną 
žvaigždė vėl sušvito. Jį visą ap
ėmė nepaprastos laimės jaus
mas, ir su atgauta energija ke
liavo toliau.

Kelias vedė per svetimą kraš
tą, kuriame siautė baisus karas. 
Kančios, skurdas, kraujas užlie
jo žemę ir žmonių širdis. Viena
me miestelyje kareiviai buvo 
suvarę visus vyrus į vieną vietą. 
Jie turėjo būti žiauriai išžudyti. 
Trobose moterys beprotiškai 
klykė iš siaubo, o vaikai verkė 
baimingi ir bejėgiai. Karalių ap
ėmė gilus pasibaisėjimas. Jis, 
tiesa, beturėjo tik vieną brang
akmenį ir galvojo, kaip galės 
pasirodyti visatos Karaliui tuš
čiomis rankomis. Bet čia vargas 
buvo pasibaisėtinas. Drebančio
mis rankomis jis atidavė ir pas
kutinį brangakmenį, kad su juo 
išpirktų iš mirties vyrus ir ap
saugotų miestelį nuo sunaikini
mo. ? ' j.

Su giliu liūdesiu širdyje ir ne
paprastu nuovargiu visame kū
ne karalius jojo toliau, žvaigž
dės jis daugiau nebematė. Jo 
siela buvo paskendusi skausme. 
Kur buvo tas kelias, kuriuo jis 
turėjo joti? Vis kitų žmonių 
vargas sulaikydavo jį nuo tikslo. 
Daug metų jis keliavo pagaliau 
pėsčias, nes ir arklį padovanojo. 
Kaip elgeta jis ėjo per žmones. 
Vienur senai moterėlei padėjo 
naštą nešti, kitur apsaugojo vai
ką, kuriam grėsė pavojus, slau
gė ligonius, gynė gyvulius, ku
riuos žmonės kankino.

* * *
Vieną dieną didelio miesto 

uoste jis atsirado kaip tik tada, 
kai vienas tėvas turėjo būti jėga 
atplėštas nuo verkiančios žmo
nos ir nelaimingų vaikų. Tai 
buvo vergas, kuris išdrįso pasi
priešinti žiauriam savo ponui. 
Už bausmę dabar jiš turėjo būti 
prirakintas grandinėmis prie 
laivo irklo. Karalius pribėgo ir 
ėmė maldauti pasmerktajam pa
sigailėjimo. Bet kai žodžiai nie
ko nepadėjo, tada jis pats pasi
siūlė prisiimti bausmę. Savo pa
ties laisvės ir gyvybės kaina jis 
išpirko nelaimingąjį ir įkėlė ko
ją į laivą kaip vergas.

Ar šį kartą jis ne perdaug 
sunkią naštą užsikrovė? Visas 
jo karališkas išdidumas audrin
gai sukilo, kai jį ėmė rakinti 
grandinėmis. Daug nepriteklių 
buvo jis patyręs, daug vargų ir 
sunkenybių iškentėjęs, bet pa
žeminimo dar nebuvo patyręs. 
Čia jis sėdėjo su nusikaltėliais. 
Dusliai aidėjo laivo erdvėje 
smūgiai, nuolat, be paliovos, be 
poilsio kartojantys irklavimo 
taktą. Prirakintas prie irklasuo- 
lio, kovos ir audros metu išsta
tytas tikrai mirčiai, neišvengia
mai buvo pririštas prie laivo. 
Skausminga dejonė išsiveržė iš 
jo krūtinės; dabar jam atrodė, 
kad beprotiškai pasielgė, šitoje

BKSMKKU WBKMTMr WIBWBMBKBW ««»«««««!

I Artėja Kalėdos!
jį Mes turime neplautų džinsųJ LEVI'S ....................................$16.99
j LEE ........................................ $15.99
j WRANGLER ........................ $15.99

J "WORLD OF JEANS” IS 1543 Bloor St. West (kampas Dundas St. West) 5

e Gimusio Išganytojo
I I I O ieškotojas, jo 
I Lr w brangakmeniai ir 

kraujo lašai

pavojingoje valandoje, kai jo 
dvasia buvo pradėjusi maištauti 
ir širdis užkietėti, prašvito švie
sa jo sieloje, žvaigždė, kurios 
jis jau niekad nebesitikėjo pa
matyti ant dangaus skliauto, pa
tekėjo jo sieloje. Toji vidinė 
šviesa jį pripildė, o širdyje kilo 
raminantis tikrumas, kad jis vis- 
tiek yra gerame kelyje. Giliai 
paguostas, jis iš naujo stvėrėsi 
irklo.

Slinko metai po metų, kol jis 
pamiršo juos ir beskaičiuoti. Jo 
plaukai pražilo, rankos apteko 
pūslėmis, kūną smelkė įkyrus 
nuovargis. Bet jo širdis nejautė 
kartėlio. Nuo to jį saugojo vi
dinė jo žvaigždės šviesa. Jo vei
das švytėjo nuoširdžiu gailestin
gumu.

* * *
Jau seniai į tą keistąjį vergą 

buvo atkreipę dėmesį ir kali
niai, ir laivo pareigūnai. Ir ko 
jis niekad nebūtų drįsęs tikėtis, 
visdėlto įvyko — jam buvo grą
žinta laisvė. Jis išėjo iš laivo ir 
kaip laisvas žmogus iškėlė koją 
ant svetimos žemės kranto. Ne
turtingi žvejai priglaudė jį nak
čiai savo trobelėje. Užmigęs jis 
susapnavo nepaprastą sapną: re
gėjo tą žvaigždę, kurios sekti jis 
buvo iškeliavęs jaunystėje, dėl 
kurios buvo palikęs tėvynę, sos
tą ir visus turtus. Sapne jis iš
girdo šaukiantį balsą: “Skubėk, 
skubėk!” Jis pašoko nuo guolio 
ir dar tą pačią valandą iškelia
vo. O kai jis pradėjo žengti į 
tamsią naktį — koks stebuklas! 
— vėl priešais jį sušvito žvaigž
dė. Ji žėrė tokią savotišką švie
są, raudoną, tarytum saulė būtų 
arti laidos. Jo kojos pasidarė to
kios lengvos, ir jis spėriai žengė 
tolyn.

Prisiartino prie didelio mies
to vartų. Gatvės buvo pilnos 
žmonių ir triukšmo. Kur žmo
nės susiburdavo į grupes, tuo
jau ateidavo kareiviai jų išvai
kyti ir pareikalaudavo eiti to
liau.

Vienas žmonių būrys veržėsi 
iš miesto už mūrų. Karalius ir
gi buvo tos srovės pagautas, 
nors nežinojo, kur jį stūmė. Di
delė baimė prislėgė jo krūtinę. 
Jis užlipo ant kalvos. Pačioje 
viršukalvėje iš žemės į dangų 
stiebėsi trys kryžiai. Jis sustojo 
kaip įbestas: ten viršuj švietė jo 
žvaigždė, tiesiog viršum viduri
nio kryžiaus. Jo žvaigždė, kuri 
jį turėjo nuvesti pas visatos Ka
ralių! Dar kartą ji stipriai su
švito, raudona, kaip kraujas, ir 
užgeso.

Tuo metu jį persmelkė žvilgs
nis žmogaus, kabančio ant kry
žiaus. Visus vargus, visas šios 
žemės kančias tas žmogus tu
rėjo būti pajutęs — toks smel
kiantis buvo jo žvilgsnis. Bet jis 
reiškė ir didelį gailestingumą, 
ir begalinę meilę. Jo rankos, 
vinių pervertos, buvo mėšlun
giškai sutrauktos. Bet iš tų so
pulingų rankų tryško spinduliai. 
Staiga kaip žaibas persmelkė 
karalių mintis: čia ir yra tas 
tikslas, kurio aš siekiau visą sa
vo gyvenimą. Jis yra tas žmonių 
Karalius ir pasaulio Išganyto
jas, kurio ilgėdamasis aš kama
vausi, kuris mane pasitiko vi
suose varguoliuose bei vargšuo
se. Tai tas, kuriam aš per visus 
tuos metus tarnavau visuose 
kankinamuose ir prispaustuose!

Karalius atsiklaupė po kry
žium, ištiesė rankas Išganytojo 
link, išreikšdamas ilgesingą sa
vo maldą ir pagarbią meilę. Ta
da trys brangiausio kraujo lašai 
nuo Išganytojo kryžiaus nulašė
jo į atvertas karaliaus rankas. 
Ir jie buvo skaidresni už tris 
brangakmenius. Orą perskrodė 
šauksmas — Viešpats palenkė 
savo galvą ir mirė. Karalius bu
vo mirtinai suklupęs po kry
žium. Jo veidas ir mirštant bu
vo nukreiptas į Viešpatį; iš jo 
(veido) tryško šviesa, tarytum iš 
spinduliuojančios žvaigždės.

(Iš Hubert Butterwegge leidi
nio “Wunderbare Nacht”)

Pagal seną rusų legendą su
lietuvino

A. Mineika

Aprūpinkite savo 
šeimas Lietuvoje!

Taip pat turime 
neplautų švarkų

Padėka
Mirus mielai mamytei

A. M. Kanšaitienei
iš savo bičiulių bei artimųjų patyriau 

daug nuoširdžios užuojautos

Dėkoju visiems, pareiškusiems man užuojautą, au
kojusiems šv. Mišias Velionės intencija, atsiuntusiems 
gėles ir palydėjusiems j amžino poilsio vėtą — šv. Jono 
lietuvių kapines Mississaugoje.

Dėkoju už paslaugas klebonui kun. P. Ažubaliui, 
kun. Iz. Grigaičiui, ypač kun. B. Pacevičiui, per tris 
vakarus atlikusiam Rožinio maldas laidotuvių koplyčioje.

Dėkoju S. Olekienei už pasakytą atsisveikinimo kal
bą ir kitus patarnavimus, šeimininkei A. Gataveckienei 
už skaniai paruoštus pietus laidotuvių dalyviams.

Pagaliau dėkoju visiems, prisidėjusiems prie mano 
mielos Motinos laidotuvių.

Sūnus Henrikas Kanšaitis

Toronto skautų-čių rėmėjos 
a+a

Elenos Augustinavičienės 
netekus, vyrą ALBERTĄ, dukras RITĄ, ROTĄ ir 
DANĄ, mamą TERESĘ VILTRAKIENf ir visus 
gimines bei artimuosius skautišku nuoširdumu 
užjaučia —

Toronto skautai-tės

Mirus seserėčiai

E. AUGUSTINAVICIENEI, 

reiškiame gilią užuojautą LAIMAI SENKEVIČIE- 

NEI ir jos šeimai bei giminėms —

"Šatrijos" ir "Rambyno" tuntai

Nebijokite, skelbiu
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

Nenukreipkite nuo jo savo 
žvilgsnio. Pažvelkite į jo veidą, 
j jo akis! Jūs išeisite iš proto, 
susitikę jo žvilgsnį. Jūs pulsite 
jam,po kojų kaip piktosios dva
sios apsėstasis Gadaros krašte ir 
šauksite: “Prašau tave, nekan
kink manęs” (D. S. Merežkovs- 
kij).

“Šiandien... jums gimė Išgany
tojas”. Ne prieš du tūkstančius 
metų, bet šiandien. Pas Dievą 
nėra vakar ir rytoj, nėra praei
ties ir ateities. Pas Dievą yra tik 
amžinasis šiandien, tiktai amži
noji dabartis, amžinybė. Kalė
dos praskleidžia šimtmečių už
dangą ir mus nukelia į tą amži
nąjį dieviškąjį šiandien. įsikū
nijęs, Betlėjuje užgimęs Dievas 
nepasitraukė, kaip koks pago
nių Zeusas, atgal į savo Olimpą. 
Įsikūnijęs Dievas pasiliko gy
venti mūsų tarpe per visas die
nas ligi pasaulio pabaigos. Jis 
gyvena ne tik šventovėse, bet ir 
visur, kur gyvena, kenčia, kovo
ja ir miršta žmogus.

Jėzaus Kristaus asmenyje 
Dievas tapo vienu iš mūsų. Die
vas eina drauge su mumis mūsų 
gyvenimo keliu, kaip jis ėjo su 
Kristumi jo kryžiaus keliu. Po 
Dievo įsikūnijimo, po Jėzaus 
Kristaus užgimimo, po jo kan
čios, mirties ir prisikėlimo žmo
gaus kančia, vienatvė, bandy
mai, persekiojimai, pavojai, 
kančia ir mirtis nėra Dievo tolu
mo ženklai. Įsikūnijęs Dievas 
kenčia, kovoja ir miršta drauge 
su mumis, su mūsų tautos kan
kiniais ir kovotojais, šiuo savo 
neatšaukiamu solidarumu su 
žmogumi — solidarumu ligi 
mirties ant kryžiaus ir prisikė
limo pergalės — Dievas duoda 
atsakymą ir tam mūsų poetui, 
kuris, šalia motinos karsto skęs
damas desperacijoje, maištau
jančiu tonu sako:
. . . Kaip nenudžiūvo tavo rankos, 
Kada tu kūrei mirtį?. . .
Jeigu tavo valioj dangus, 
Pragaras, žemė, žmogus — 
Padaryk, tegu miršta mirtis, 
O gyvena gyvybė!

Jeigu tavo valioj žvaigždynai — 
Vėjai, kalnai vandenynai — 
Padaryk, tegu miršta neapykanta, 
O gyvena meilė.

Jeigu tavo valioj žvėrys
Ir paukščiai, ir blogis, ir gėris, 
Padaryk, tegu miršta melas, 
O gyvena teisybė

(J. Marcinkevičius).

SU DIEVO Sūnaus Jėzaus 
Kristaus užgimimu iš tikrų
jų niūrioje žmonijos istori

joje prasidėjo neapykantos, me
lo ir mirties mirtis. Beprasmy
bės ir nevilties naktyje, niūria
me mirties šešėlyje skęstančia- 

me žmogaus gyvenime pradėjo 
skleistis nauja tiesos, meilės, 
prasmės ir gyvybės šviesa.

Štai dėlko tas įvykis, apie ku
rį mums kalba Kalėdų Evange
lija, nėra kažkokia visai sveti
ma, senų laikų istorija. Tasai 
įvykis yra kiekvieno iš mūsų is
torijos, kiekvieno iš mūsų — 
mano ir tavo — gyvenimo dalis. 
Tasai įvykis yra neatskiriamai 
susijęs su mūsų — mano ir tavo 
— išganymu, su mano ir tavo 
likimu, su mano ir tavo gyveni
mo prasme, laime ir džiaugsmu.

Kalėdų Evangelija mums už
tikrina, kad žmonijos istorijai 
nėra lemta būti kažkokia plėši
kų gaujos istorija, kurios veikė
jai, visa naikindami, išsižudo 
vieni kitus. Ne! žmonija yra pa
šaukta eiti nuolatinio kilimo, vi
suotinės pažangos keliu į Dievo 
pažadėtąją žemę: į laisve, tiesa, 
teisingumu, broliškumu ir mei
le pagrįstą bendruomenę. Šios 
žemės uždaviniam Jėzus Kristus 
yra nemažiau užsiangažavęs, ne
gu dangaus karalystės uždavi
niam, nes tiktai per šios žemės 
uždaviniu atlikimą — kaip jis 
pats moko — galime laimėti 
amžinąją dangaus karalystę.

Visi tie tironiški valdovai, ku
rie yra minimi Jėzaus Kristaus 
gimimo istorijoje — Augustas, 
Tiberijus, Erodas, Kvirinas, Li- 
zanijas, Pontijus Pilotas — yra 
be jokio ženklo pranykę istori
jos naktyje. Jėzaus gimimas tuo 
tarpu yra tapęs istorijos centru, 
yra tapęs tąja ašimi, apie kurią 
sukasi žmonijos istorija.

Tai yra nepaprastai reikšmin
gas. drąsą ir viltį žadinantis, ti
kėjimą gražesne žmonijos atei
timi uždegantis faktas. Tai reiš
kia, kad žmonijos istorijoje pa
grindinę vietą užima ne kokie 
nors kruvini karai, ne kruvinos 
revoliucijos, ne koks Ivanas 
Žiaurusis ar kitas kruvinas tiro
nas. Ne žudynės, ne mirtis uži
ma centrinę vietą žmonijos isto
rijoje, o gimimas. Centrinis 
žmonijos istorijos įvykis yra ku
pinas meilės motiniškas veiks
mas, kuriuo Jėzaus motina Ma
rija savo naujagimį suvystė vy
styklais ir paguldė ėdžiose. Ne 
kur kitur, o čia mes turime jieš- 
koti visos žmonių istorijos pras
mės ir gelmės. Čia yra žmonijos 
istorijos širdis. Nuo Kristaus gi
mimo valandos pasaulis turi šir
dį. Nieko didesnio, nieko gra
žesnio, nieko svarbesnio ir di
dingesnio, nieko taip giliai su
krečiančio negali įvykti pasau
lyje, kaip Dievo įsikūnijimas, 
kaip Dievo įėjimas į žmonijos 
istoriją. Neveltui Kalėdų Evan
gelija sako: “Nebijokite! Štai 
aš skelbiu jums didelį džiaugs
mą, kuris bus visai tautai”.

y



Jonas-Paulius II spaudžia ranką mons. Audriui Bačkiui, kuris padėkojo popiežiui už lietuvių pasveikinimą jų kalba

Kalėdos ir pašto ženklai
Kiekvienais metais prieš Ka

lėdų šventes kaikurių šalių paš
to įstaigos atspausdina specia
lius pašto ženklus, kad iš jų bū
tų matyti, jog tame voke keliau
ja kalėdinė džiaugsmo žinia.

Kanados paštas šiemet at
spausdino tris gražius kalėdi
nius pašto ženklus. Jie visi vaiz
duoja Dievo Motiną Mariją ir 
Kūdikėli Jėzų, šiems pašto 
ženklams tema buvo paimta iš 
paveikslų, esančių valstybinėje 
Kanados galerijoje Otavoje. Vi
si šie paveikslai yra iš ankstyvo 
renesanso laikų.

Ant 12 et. pašto ženklo yra 
vaizduojama Madona su Kūdi
kėliu ant rankų ir laikanti žy
dinčio žirnio žiedą. Žydintis žie
das yra gimimo ir atsinaujinimo 
ženklas. Šio paveikslo autorius 
yra nežinomas. Paveikslas buvo 
bandytas atnaujinti, bet taip ne
vykusiai, jog vėliau, visus atnau
jinimo dažus nuėmus, buvo su
grąžintas į originalų paprastu
mą.

Kitas paveikslas — Mergelė 
Marija ir Kūdikėlis yra vaizduo
jami ant 14 et. pašto ženklo, šis 
ženklas tinka lipinti ant pirmos 
klasės laiškų, čia nėra abejonės, 
kas sukūrė šį paveikslą: stilius, 
kompozicija, spalvos ir poza yra 
charaktengi Hans Memlingui. 
Kitas būdingas jo bruožas yra 
tas, kad vaizduoja Mariją ir Kū
dikėlį Jėzų raštuoto audinio fo
ne.

Auksinis obuolys Kūdikėlio 
rankoje (ant 14 et. ženklo) vaiz
duoja atpirkimą ir išganymą.

pabrėžia Kūdikėlio Jėzaus mi
siją kaip naujo Adomo, kuris 
paruoš naujus kelius.

Paveikslas, iš kurio paimtas 
piešinys 30 et. ženklui, priski
riamas tapytojui Andrea Orca- 
gua, remiantis tuo, kad šis pa
veikslo fone visados vaizduoda
vo žiedus. Kūdikėlis ant Mari
jos rankų kairėje savo rankutė
je laiko raudongūžį paukščiu
ką. Krikščioniškame mene šis 
paukštis reiškia Kristaus kan
čią. šis pašto ženklas tinka li
pinti ant oro pašto laiškų, kurių 
paskirtis yra Europa.

Reikia pasidžiaugti, kad Ka
nados paštas išleido tokius pras
mingus ir tinkamus kalėdinius 
pašto ženklus.

JAV-ės Kalėdų proga išleido 
du pašto ženklus: vieną religinį, 
antrą — pasaulietinį. Abu paš
to ženklai yra mažo formato. 
Mat, dabar JAV-se yra stengia
masi, kur tik galima, taupyti. 
Mažindami pašto ženklo dydį.

jie sutaupė daug spausdinimo 
išlaidų.

Tas religinis JAV pašto ženk
las vaizduoja Madoną ir Kūdi
kėlį. Skulptūra yra dailininko 
Andrea della Robbia kūrinys, 
saugomas valstybinėje meno ga
lerijoje Vašingtone.

Antrasis pašto ženklas raudo
name fone vaizduoja eglutes ir 
berniuką, jojanti ant supimosi 
arkliuko. Abu ženklai yra 15 et. 
vertės. JAV gyventojai yra ver
čiami vartoti 15 et. pašto ženk
lus ant kalėdiniu sveikinimų. 
Kanados paštas išleido specialų 
12 et. ženklą tik Kalėdų sveiki
nimams apmokėti. K. K.
:«««««<«««««««
Tave maža laukų žolelė regi. 
Tavęs kaip aukso kupinas dangus, 
Tau stojo žemė, švietė saulė, 

žvaigždės degė,
Tavęs nematė, Dieve, tik žmogus.

BERNARDAS BRAZDŽIONIS 

«««««««<« ««««

ĖL ŠVENČIAME sukaktį įvykio, kuris yra ir bus 
visų laikų žmonėms savas, aktualus. Gyvendamas 
žmonių tarpe, Kristus parodė, kaip arti yra Dievas 
žmonėms. Žmogaus prigimtis tai jaučia labiau, 

negu daugelis gali protu suvokti. Dievas žmonėms yra 
taip artimas, kad, pasak iv. Pauliaus, jame gyvename, 
judame ir esame (Apd. 17,28). Su Dievu gyvenančio ir 
paprasčiausio žmogaus darbus Dievas taip laimina, kaip 
žemėn pasėtą augalo sėklelę: ii jos mažytės išauga auga
las, žiedai, vaisiai. Daugeliu atvejų tikintis gali sakyti: 
visa galiu tame, kuris mane stiprina (Filip. 4,13). Jeigu 
Dievas su manim, kas prieš mane? (Rom. 8,31).

Tariant šiuos žodžius, prisimena tie mūsų broliai ir 
sesės, kurie Rusijos komunistų vergijoje nenusigąsta nei 
grasinimų, nei kančių, net nei mirties — viską pakelia 
didvyriškai, nes gyvena su Dievu. O be Jo negalime 
nieko padaryti (Jon. 15,5).

Taip, žmogus gyvena, veikia ir be Dievo, bet kokios 
to pasekmės? Vienas šių dienų Pietų Amerikos vienuolis 
Carlo Coretto teisingai rašo, kad visi mūsų laikų diktato
riai išmintimi nepasižymėjo: jeigu jų vietoje būtų valdę 
nepilnamečiai vaikai, žmonijai būtų buvę nepalyginti 
geriau. Vaikai nebūtų išžudę milijonų nekaltų žmonių, 
nebūtų pristeigę pragariškų kančių stovyklų. Jie būtų 
leidę reikštis ir patarti išmintingesniems už save, būtų 
padarę žmonijai daugiau gero, negu pilni ambicijos, o 
mažos išminties diktatoriai.

Nutolus nuo Dievo, ir individo, ir šeimos, ir visuo
menės gyvenime įsigali klaidinanti ir griaunanti dvasia.

Kristaus gimimo prisiminimas ir tų švenčių dvasia 
tesuartina kiekvieną labiau su Kristumi. Visiems linkiu 
ateinančiais 1979 metais patirti daugiau Dievo palaimos.

VYSKUPAS VINCENTAS BRIZGYS
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Dailininkas JONAS RIMŠA Gimusio Kristaus pagarbinimas
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ristaus 
Gimimo 
Šventės ir

Naują Metu 
proga

NUOŠIRDŽIAI SVEIKINAME brolius kunigus, 
vienuoles seseles, parapijų tarybas, organizaci
jas, tikinčiuosius ir visus mielus tautiečius, lin
kėdami Viešpaties palaimos bendrame kelyje 
į Tėvynės laisvę ir šviesią jos ateitį —

PASAULIO IR KANADOS LIETUVIŲ KATALIKŲ 
KUNIGŲ VIENYBĖS VALDYBA:

pirm. kun. J. Stoškus, 
sekr. kun. Aug. Simanavičius, OF M, 
ižd. kun. Pr. Gaida, 
nariai — kun. P. Ažubalis, 
kun. A. Prakapas, OFM

KLEMENSAS JŪRA

Šventąjį rytą
Nesakykit, broliai, kad širdimi galim 
Ilgesio graudumą metų metais jaust. 
Jei negirdim ošiant tėviškės berželių ... 
Niekad nematysim Lietuvos dangaus . ..

Ne ašarom nuplaunu skaidrią viltį —
Ir jų daugiau nebeturiu ...
Tiesiau šviesių miražų tiltus, 
Per ilgus, ilgus tropikų kelius . . .

Vėl aušta Šventas didis Rytas, 
Pasaulis lenkiasi Vaikeliui... 
Prie Betlėjaus vėl dangus nušvito ... 
Galybių Viešpačiui Hosanna!

Atverkime plačiai širdies duris, 
Ateina Svečias mylimiausias .. . 
Sulaukėm vėlei to, Kuris 
Dangaus malones barsto gausiai.

Įsupkime visur, visus varpus, 
Teaidi jie plačiais kraštais. 
Užverskime pageltusius lapus, 
Sutikim tą. Kuris ateis ...

Atverkim Jam visus vartus — 
Brangiausias Svečias atkeliauja! 
Tenyksta liūdesys kartus. 
Te skruosto ašara neplauna.

Prie Betlėjaus žvaigždė šviečia 
Naujos aušros, nauja viltim. 
Lietuviškos širdies seklyčioj — 
Teskamba džiaugsmo sutartinė!
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Nesusipratimas dėl Kalėdą
Jurgis Gliaudą

BUVAU mūsų kambary 
vienas. Trys asketiškos 
lovos po ištemptomis, ru

domis antklodėmis. Trys spintu
tės galvūgalyje. Sienos vidury 
kryžius. Du langai į kiemą, kur 
keli belapiai medžiai ryškino 
dvazgaus sniego baltumą.

Tai pilkų sienų kambarys gy
venti trim klierikam dvasinės 
seminarijos bendrabutyje.

Kai esu vienas mirtinoje tylo
je, reikia skubėti padaryti svar
bų nuosprendį.

Kiekvienas žino, kad, kaip vi
sur, klierikų tarpe veikia bud
rūs valdžios žmonės. Kartu su 
visais jie studijuoja dvasiškuo
sius mokslus, net baigia semina
riją, gauna šventinimus ir tam
pa su valdžia sukalbamais dva
sininkais. Tai Dievo valia! Rei
kia gyventi kaip įsako instinktas 
— katakombiškai. Jeigu kitaip, 
mus išvaikys ir nebebus Dievo 
garbintojų.

Gyvename čia aš, Antenas ir 
Bužys. Antenas atrodo man 
keistas. Jis pagauna minutę, pri
eina prie manęs ir miksi į ausį: 
Dievo galios jie neapribos! Kas 
tie “jie”? Žinau — tai valdžia, 
kuri leidžia mums studijuoti 
Dievo potvarkius ir mokytis 
Dievo garbinimo ritualo. Užrūs
tinsi valdžią — išvaikys semina
ristus, Dievas nebeturės šven
tyklų ir kunigų. Klusnumas val
džiai — tarnyba Dievo garbei.

Antėnas lengvai miksi, o kas 
miksi, žmonės sako, tas slapu
kas: jis vynioja savo mintis į de
vynias marškas. Kaipgi būdamas 
miksa jis sakys pamokslus? Ne 
dėl būsimo kunigavimo čia gy
vena Antėnas. . . sunkiai išsi

lukštena įtarimas.
Bužys gyvas ir linkęs į tingė

jimą. Jis bus vykęs tikinčiųjų 
ganytojas, nes tinka gyvenimui.

,Antėnas kuždančiai miksi į 
mano ausį:

— Jie platina tarp klierikų 
lapelį, kad mūsų hierarchai ke
tina mus padaryti lenkais! Lape
lį pasirašė “Klierikas”. Tai ne 
klieriko, tai organų darbas.

Tyliu. Man neprivalu žinoti 
apie organų darbus. Jie sau, o 
mes sau. Paklusnumu ir tylėji
mu laikomės, ne protestais ar 
demaskavimais.

Antėnas, matyt, laiko mane 
smalsiu gandams — dėsto man 
apie seminarijos priešus, kurių, 
jis žino, visur daug. Jie stengia
si apipinti seminaristų smegenis 
melų voratinkliais.

— Eina gandai, — kužda An
tėnas, — kad organai ketina tar
dyti, ar nesimeldžiama semina
rijoje už Lietuvos laisvę. Ir kod- 
dėl? Ir kod-dėl? Jeigu kas mel
džiasi, tai minty meldžiasi, nė 
lūpų nekrutindamas.

Kas jis per vienas tas Antė
nas, kuris verčia į mano ausį, į 
mano žinojimą, lyg į sąšlavyną, 
pavojingus gandus? Juk žinoji
mas — toks pavojingas bagažas!

Gyventi reikia tylutėliai: tik 
breviorius, kur daug maldų ran
ka perrašyta, tik pagarba mal
doms “horae canonicae”. Mal
das tik Dievas girdi — tai kata- 
kombiška; taip krikščionybė 
prasidėjo. Antėno naujienos 
pradeda mane slėgti nelaimės 
nujautimais.

Jis kužda miksėdamas, kad 
kažin kurie “klierikai” apskun- 
dę valdžiai seminariją: esą me
ditacijos valandomis klierikai 
geria alų, pasakojasi nešvan
kius anekdotus ir pašaipiai kri

tikuoja celibatą. Esą seminari
jos vadovybė nutarusi nerea
guoti į šmeižtus: melas savaime 
išnyks, melskimės už tuos, kurie 
mus šmeižia. . .

Girdėjau, kad retkarčiais pa
sirodo slaptas leidinys “Kroni
ka”, kuris savo šviesoj rodo or
ganų veiksmus ir atsikerta į 
šmeižtus. Bijojau to: erzinama 
meška gali pulti; mešką galima 
nuraminti tiktai paklusnumu 
jai.

Kaip nustatyta, mums teko 
klausyti valdžios paskaitininkų, 
kurie dėstė marksizmą. Paskai
tininkas buvo pašaipus, smailia
liežuvis. Visa, ką jis mums dės
tė, mums nebuvo naujiena — 
nuo pat pradinės mokyklos suo
lo girdėta ir žinoma. Dievas esąs 
mitas, bet, deja, mažytė liaudies 
dalelė nesiliauja mitais tikėjusi. 
Tad jiems patenkinti valdžia ir 
išlaikanti seminariją.

Paskaitininkas nusijuokė:
— Mitai mėgsta porinti apie 

Dievo gimimą. Praamžinas Die
vas gimsta kaip žmogus! Krikš
čionys net Dievo gimimo datą 
atrado. Kalėdos! Ir kaip gi, pi
liečiai klierikai, įrodysite, kad 
tai tikrai gruodžio dvidešimt 
penktoji? Kur gimimo metri
ka?

Jis šaipėsi:
— Piliečiai klierikai, jūsų 

kartos uždavinys — dėl doku
mentacijos stokos panaikinti 
gruodžio dvidešimt penktosios 
šventę. Štai, Spalio revoliucijos 
data dokumentuota, o Kalė
dos? . . .

Klierikai turėjo pasisakyti. 
Buvo tokių, kurie pripažino do
kumentacijos svarbą, kiti nedrą
siai minėjo tradicijos gerbimą. 
Bužys virtuoziškai apėjo klausi
mo briaunas: palikime tai žino

vams, mes esame nedakepę. . .
Paskaitininkas juokėsi kartu 

su visais.
Kai kambaryje susitikome 

vieni du, pagyriau Bužį.
— Tu man patinki, — Bužys 

sudavė man per petį. — Viena
me kambaryje gyvename, eiva 
draugauti.

Pilnaveidis, su ūsiukais, 
stambių rankų ir kojų, balse 
baritono gaidelės, akyse slypin
tis juoko velniukas — Bužys 
man patiko. Jo anekdotai įsipi
na į asketišką buitį, bet nieko, 
ničnieko, kas erzintų valdžios 
mešką.

— Eiva draugauti, — aš suti
kau.

— Ko tas Antėnas, — nusi
juokė Bužys, — vis kaip lapė, 
kurios uodega eketėje įšalusi?

Palyginimas buvo taiklus. Pa
siūliau Bužiui:

— Draugauk ir su Antėnu. 
Nepavydžiu.

Tada pastebėjau, kad Bužys 
pradėjo dažniau kalbinti Antė- 
ną, o šis ėmė sukti į Bužio ausį 
savo desperatiškus šnabždesius. 
Bužys plepus, perpasakos ki
tiems Antėno provokacijas ir. . . 
finis jam (Bužiui).

Buvau kambary vienas. Trys 
asketiškos lovos, švyti už lango 
dvazgus sniegas. Dieve, kaip ny
ku dvasioje! įėjo Antėnas su sa
vo nykiai slaptinga išvaizda.

— Atsimeni, — jis man tarė,
— pareigūnas įtikinėjo, kad Ka
lėdų data prasimanymas ir todėl 
panaikintina.

— Tada Bužys gerai atsakė,
— aš prisiminiau, — palikti rei
kalą žinovams, o mes medituoki
me ir tiek.

— Žinovai atsakė, — džiugiai 
pasakė Antėnas. — “Kronika” 
sutriuškino tvirtinimą, kad Ka
lėdos prasimanyta data. Žino
vai savo žodį tarė.

Norėdamas įlįsti į mano ausį, 
Antėnas pažadėjo:

— Tą numerį gausiu ir tau 

atnešiu. — Aš pastirau. Mane 
pražudys ta atvira provokacija.

— Nenešk man, nenešk, — aš 
suvapėjau.

— Tad Bužiui atnešiu. Jis ži
novus siūlė.

— Nenešk ir jam, — šnabždė
jau, jis meditacijos šalininkas.

Antėnas keistai, desperatiš
kai sužvilgino akimis ir, kietai 
mikčiodamas, prisipažino:

— Aš perdaviau, kam reikė
jo, žinią apie pareigūno ragini
mą panaikinti Kalėdų datą. Da
bar gautas apologetiškas atsaky
mas.

— Tu? — baisėdamasis atsi
lošiau nuo Antėno.

— Aš, — jis pakartojo baisų 
prisipažinimą.

Kaip apsvaigęs aš išėjau į ko
ridorių. Prieš mane atsivėrė 
klampus provokacijų liūnas.

— Ar esi žemę pardavęs? — 
užkalbino mane koridoriumi ei
nąs Bužys. — Toks suglumęs.

Ir jis pradėjo gyvai dėstyti, 
kaip kovoję “Žalgirio” krepši
ninkai dėl pereinamosios tau
rės.

Bužys vadino mane šiltai, pa
tetiškai ir kartu, kaip jis moka, 
komiškai, būtent, “konfratre”. 
Mačiau prieš save gerą, gabų 
būsimą kunigą, kurį pražudys 
Antėnas, tas netikša, mikčius ir 
agentas.

— Konfratre, — ryžausi per
spėti, — nekreipk dėmesio, jei
gu ims Antėnas ir paporins tau 
apie pogrindinę spaudą ir Kalė
dų datos pagrįstumą.

— Kaip tai suprasti? — išsi
žiojo Bužys.

— Antėnas žadėjo atnešti tau 
leidinį, kur įrodoma, kad Kalė
dos yra tikra istorinė data.

— Pogrindinė spauda?
— Taip išeina. . .

♦ ♦ ♦
Tą vakarą buvau nustebęs, 

kad po meditacijų valandos An
tėnas neparėjo į mūsų kambarį.

— Kur gi Antėnas? — pa

klausiau Bužį, kuris, ant lovos 
parkritęs, skaitė romaną.

— Negirdėjai? — jis nustebo, 
pakėlęs veidą nuo knygos.

— Ko? — aš nustebau jo 
klausimu.

— Antėnas pasitraukė iš se
minarijos.

Bužys žiūrėjo į mane lyg ir 
nauju žvilgsniu: akyse matėsi 

RIMAS PAULIONIS Persekiojamo krašto kunigų seminarijoje

įprastas jo linksmumas, kuris 
man taip patiko, ir rodė sunkios 
paslapties žinojimą.

— Antėnas pasitraukė iš se
minarijos dėl teologinės mįslės, 
— tarė Bužys. — išėjo nesusi
pratimas dėl Kalėdų datos.

Persmeigiančios, dygios švie
sos nutviekstas, supratau viską. 
Aš išdaviau Antėną.
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® PAVERGTOJE TEVYffiJE O LIETUVIAI PASAULYJE
PARODAI BUDAPEŠTE

Vengrijos dailės fondo atstovai, 
viešėję Lietuvoje, pasirinko tauto
dailės dirbinius parodai, kuri bus 
surengta Budapešte. Juos ypač do
mino "Dailės" įmonėse gaminami ju
velyriniai gintaro dirbiniai, kerami
kiniai papuošalai, vazos, tautinės 
juostos, staltiesėlės, dailioji tekstilė, 
medžio drožiniai. Dalis šių suvenyri
nio pobūdžio dirbinių bus specialiai 
pagaminta, kad juos parodos metu 
galėtų įsigyti vengrai pirkėjai.

MIRĖ ARCHITEKTAS
Miestų statybos projektavimo ins

tituto vyr. architektas Vytautas K. 
Balčiūnas lapkričio 27 d. staiga mirė 
Vilniuje. Velionis buvo gimęs 1924 
m. Radviliškio apskrities Palonų kai
me. Inžinieriaus architekto specialy
bę įsigijo 1950 m. Kauno universite
to statybos fakulteto architektūros 
skyriuje. Pradžioje dirbo Šiauliuose. 
Dabartines savo pareigas Vilniuje 
ėjo nuo 1960 m. Buvo laimėjęs Leni
no premiją su kitais architektais už 
gyvenamąjį Lazdynų rajoną Vilniu
je. Palaidotas lapkričio 29 d. Anta
kalnio kapinėse.

KOMJAUNIMO MUZĖJUS
Artėjančiai Vilniaus universiteto 

400 metų sukakčiai buvo skirtas ir 
šios institucijos komjaunimo istori
jos muzėjaus atidarymas Saulėtekio 
alėjoje. Teigiama, kad mintis įsteigti 
tokį muzėjų kilo prieš porą metų. 
Muzėjaus atidaryme kalbėjo univer
siteto kompartijos komiteto sekr. do
centas K. Poškus, teisės fakulteto IV 
kurso studentė V. Monstavičiūtė, 
juostelę perkirpęs universiteto rek
torius J. Kubilius. Pirmajai lankyto
jų grupei vadovavo muzėjaus patarė
jas docentas V. Gobis. Muzėjaus ru
diniai pradedami 1918-19 m. ir už
baigiami dabartinėmis dienomis. G. 
Biržietytės teigimu “Komjaunimo 
Tiesos" 215 nr., pirmajame Vilniaus 
universiteto komjaunuolių susirinki
me 1944 m. lapkričio mėnesį dalyvių 
tebuvo 12. Savo sekretoriumi jie iš
sirinko dabartinį docentą V. Gobį. 
1945 m. vasarą įvykusiame susirinki
me dalyvavo apie 30 komjaunuolių. 
Dabar komjaunuolių Vilniaus uni
versitete jau yra 9.000. Šie faktai at
skleidžia visišką komjaunimo nepo
puliarumą pirmaisiais pokario me
tais, kai Lietuvos miškuose sunkią 
kovą už jos nepriklausomybę vedė 
partizanai. Komjaunimo skaičiaus 
padidėjimas iki 9.000 buvo pasiek
tas partinės propagandos ir spaudi
mo dėka. Kas nori studijuoti ir 
siekti augštesnės karjeros, privalo 
tapti komjaunuoliu. Priešingu atve
ju jam tektų susidurti su daugeliu 
kliūčių. Tokiu atveju sunku pasaky
ti, kiek tame 9.000 sąraše yra tikrų 
idėjinių komjaunuolių ir kiek tik 
užsimaskavusių.

ŽEMĖS ĮGRIUVOS
Stasys Valys "Tiesos” 252 nr. nag

rinėja Biržų rajonui būdingas gam
tos įvairenybes — netikėtas žemės 
įgriuvas. Neseniai porą metrų į žemę 
Įsmuko geologų vandenvežis. Kiek 
seniau pasvaliečio Želvio šeimą iš
gąsdino ties namu atsiradęs didelis 
žemės plyšys, o Kirdonysc žemė 
Įgriuvo prie Antano Jaronio sodybos, 
atverdama net 12 metrų skersmens 
duobę. Kaltė tenka gipso klodams, 
kuriuos išplauna požeminis vanduo. 
Tokios žemės įgriuvos šiaurinėje 
Lietuvoje laikomos geologiniais pa
minklais. Viena įspūdingiausių įgriu
vų yra Karvės ola Biržų rajone. Ji 
yra beveik apskritos formos, 12,6 
m gylio, palaipsniui siaurėjanti, su 
pilnu vandens požeminiu urvu 9,5 m 
gylyje. Tokiu žemės tuštumų yra ir 
pačiame Biržų mieste. 1960 m. atlik
tuose kasinėjimuose jų aptikta Bir
žų pilies griuvėsiuose, po Radvilų 
rūmų pamatais. Ten žemės įdubos, 
primenančios kanalus, sugeria iš vir

Stebuklingasis Pažaislio Dievo Motinos Marijos paveikslas, dabar pavogtas 
okupuotoje Lietuvoje ir sužalotas nežinomų piktadarių

šaus patekusį vandenį. Atlikus - ar
cheologinius bei geologinius tyrinė
jimus, buvo imtasi priemonių sustab
dyti tokių įdubų vystymąsi ir tuo 
būdu apsaugoti plies rūmų fragmen
tus.

MELŽĖJŲ PROBLEMOS
Komunistinėje “Tiesoje” pasta

ruoju metu iškilo skriaudžiamų mel
žėjų problema. Panevėžio rajono Ra
guvos kolchoze melžėjos pernai dir
bo 311 dienų, Zarasų rajono ‘‘Švytu
rio” kolchoze — net po 363 dienas. 
Melžėjos darbo diena prasideda 3-4 
v. r. ir po 6-7 valandų pertraukos 
baigiasi 8 v. v. Melžėjos ne tik mel
žia karves, bet ir jas valo, šeria. Pa
sirūpinti namuose likusia šeima ne
daug belieka laiko. Daugelis jų ne
gauna net ir metinių atostogų. Ne
mažai melžėjų jau yra peržengusios 
50 metų amžiaus ribą, jaunesnių pa
kaitų joms nesimato. Ekonomistas 
Jurgis Gliaubertas, paprašytas pasi
sakyti “Tiesos” redakcijos, pasiūlė 
organizuoti dvi melžėjų pamainas, ši 
mintis betgi galėtų būti įgyvendinta 
tik stambesniuose ūkiuose, turin
čiuose bent 400 karvių.

SURADO DINGUSIĄ
Vitoldas Boldovskis lapkričio 26, 

sekmadienį, su keturiais vaikais iš
ėjo pasivaikščioti į mišką prie Mic
kūnų geležinkelio stoties, Vilniaus 
rajone. Pasivaikščiojimo metu dingo 
penkerių metų amžiaus Jolanta. Ne
pavykus jos surasti, buvo padaryta 
išvada, kad ji pati bus grįžusi namo, 
bet namie jos nebuvo. Sekmadienio 
vakarą V. Bukovskis kreipėsi į Vil
niaus rajono miliciją. Pradėtos pa- 
jieškos įsisiūbavo — joms vadovauti 
netgi ėmė vidaus reikalų ministerio 
pavaduotojas S. Lisauskas, o pirma
dienio vakarą Jolantos dingimą pra
nešė Vilniaus televizija. Atrodė, kad 
tragedijos nebus išvengta, nes juk 
lapkričio pabaigoje jau ganėtinai 
šalta. Mažoji Jolanta buvo surasta 
tik antradienį, praėjus dviem parom 
nuo jos dingimo, automobiliu važi
nėjusių jieškotojų. Nuo sušalimo ją 
išgelbėjo triušio kailinukai, šilti au
liniai bateliai. Veidukas nuo šalčio 
buvo kiek patinęs, akutės apsiblau- 
sustos nuo ašarų ir nemigos. Po ke
lių dienų mažoji paklydėlė iš ligoni
nės grįžo pas tėvus.

BE DEGTINĖS NEVAŽIUOSI
Vilniaus vyno ir degtinės gamybi

nio susivienijimo vagonų palydovas 
Liudas Liesys “Tiesos" 273 nr. pus
lapiuose pasakoja keistus savo nuo
tykius Akmenės geležinkelio stotyje, 
kur jis atsidūrė su traukiniu, lydė
damas du vagonus Papilėn: "Stotyje 
prie manęs priėję derintojas ir stab- 
dytojas be užuolankų pareiškė, kad 
išleis mano lydimus vagonus Nr. 
2773846 ir Nr. 2316590 toliau tik tuo 
atveju, jeigu jiems, taip pat lydin
čiam dispečeriui duosiu degtinės. 
Derybos, aišku, nepavyko, nes žino
jau, kad turiu teisę išvykti su naujai 
sudarytu sąstatu. Todėl ramiai lau
kiau, kada budintysis dispečeris pri
jungs prie jo ir mano vagonus. Deja, 
nesulaukiau. . . Rytą 9 valandą užsu
kau į dispečerinę. Tačiau ir naujasis 
budėtojas pakartojo ankstesniojo 
dispečerio žodžius. Stoties viršininko 
kabinete užtikau tris vyriškius, kurie 
man paaiškino, kad šiuo metu stoty
je nėra nei viršininko, nei jo pava
duotojo. Vyriausio inžinieriaus kabi
nete sužinojau, kad vienas iš tų trijų 
vyriškių buvo mano ieškomas stoties 
viršininko pavaduotojas. Atėjus ant
rą kartą, jis vis dėlto išklausė mane 
ir pasakė, kad nieko padėti nega
lįs. . .” Vagonai buvo prijungti tik 
tada, kai L. Liesys, apeidamas degti
nės mėgėjus Akmenės stotyje, tele
fonu paskambino Šiaulių apygardos 
viršininkui E. Volčcckiui ir jo pava
duotojui V. Aukštikalniui. y. Kst

Kanados žiema miške, kai darbininkai išsiskirsto Kalėdų ir Naujų Metų šventėms Nuotr. V. Maco

Lietuvos laisvinimas seime
Metinis VLIKo seimas, kuriame kalbėjo Tomas Venclova. Laukiama naujos VLIKo valdybos

šiais metais VLIKo seimas 
įvyko gruodžio 9-10 dienomis 
Čikagoje, “Pick-Congress” vieš
butyje, 520 So. Michigan Ave. 
Seimo atstovai pradėjo rinktis 
iš vakaro. Dauguma jų tame 
viešbutyje ir apsistojo.

Seimo posėdis prasidėjo 
gruodžio 9 d., 10 v. r. Seimą pa
sveikino jaunosios kartos atsto
vas Pr. Povilaitis, seimui rengti 
komiteto pirmininkas, ir oficia
liam seimo atidarymui pakvietė 
seimo šeimininką VLIKo pirm, 
dr. K. Valiūną. Jis pasveikino 
visus seimo atstovus ir svečius, 
kurie buvo užpildę vidutinio dy
džio salę. Invokaciją sukalbėjo 
vysk. V. Brizgys. Sudaryta sei
mo vadovybė: pirmininkai P. A. 
Raulinaitis ir Jurkūnas, o sek
retoriai — D. Vėbraitė ir J. Bau
žys. Mandatų komisija: dr. K. 
Bobelis, P. Augaitis ir V. Bra
žėnas. Rezoliucijų komisijos bu
vo sudarytos vėliau iš atskirų 
grupių.

Venclovos paskaita
Pagal darbotvarkę pirmiau

sia turėjo eiti sveikinimai, bet 
tai buvo pakeista į T. Venclovos 
paskaitą, nes jis turėjo greitai 
išskristi į V. Vokietiją. Savo pa
skaitoje jis daugiau palietė pa
vergtos Lietuvos gyvenimą, 
ypač disidentų veiklą. Disiden
tų yra visuose sovietų paverg
tuose kraštuose ir net pačioje 
Rusijoje. Disidentų tarpe yra 
visokių pažiūrų žmonių. Pasiti
kėti sovietų Įstatymais yra nai
vu, nes juos interpretuoja kom
partija ir KGB. Sovietiniai įsta
tymai neleidžia būti normaliu 
piliečiu. Disidentai ir reikalau
ja Įstatymų vykdymo. Tuo jie 
parodo, kokia padėtis yra kraš
te. Disidentai ardo geležine už
dangą. Į disidentus tektų įskai
tyti ir pogrindžio spaudos dar
buotojus. Jų dali sugauna ir nu
baudžia, bet pogrindžio spaudos 
nesustabdo. Ji parodo padėtį 
krašte. Augant disidentiniam 
judėjimui, represijos mažėja. 
Sovietai disidentus vadina žmo
nėmis, kurie išeina prieš val
džią. o tikrumoje jie išeina prieš 
valdžios pareigūnų vykdomus 
neteisingumus. Rusijos disiden
tai pripažįsta pavergtu kraštų, 
vpač Pabaltijo, nepriklausomy
bę. Disidentai parodo pasauliui 
sovietines neteisybes, žiauru
mus. Kaip Vokietijos kacetai 
buvo tarptautinis reikalas, taip 
ir sovietų kacetai ir žmogaus 
teisių laužymas yra tarptautinis 
reikalas.

Daug pasaulyje yra diktatū- 
riškų kraštų, bet žiauriausios 
diktatūros yra Albanijoje, š. 
Korėjoje ir Stalino laikais So
vietų Sąjungoje. Dabar Sovietų 
Sąjungoje kiek geriau, bet dar 
toli nuo normalių žmogaus tei
sių. Lietuvos himnas ir d a b a r 
yra dr. V. Kudirkos raštuose, 
bet jo giedojimas yra nusikalti
mas. Pavergtos Lietuvos įstai
gose yra daug rusų; vartojama 
jų kalba. Lietuviai turi tarnau
ti kariuomenėje rusiškuose da
liniuose, toli nuo savo tėvynės; 
negali išsitarnauti augštesnio 
laipsnio.

Sovietai persekioja visas reli
gijas. Išimtis yra ortodoksams, 
nors ir jie neturi pilnos laisvės. 
Kova su religija yra nuostolin
ga pasaulinei kultūrai. Sovietai 
Helsinkyje pasirašė, kad žmo
nėms bus duotas laisvas judėji
mas, išskirtų šeimų sujungimas, 
bet praktiškai to neleidžia. Išar
dytos šeimos narys turi grįžti į 
sovietų pavergtą kraštą. Bra
žinskų veiksmas yra teisingas, 
nes nėra galimybės laisvai iš
vykti į laisvąjį pasaulį. Visiems 
laisvojo pasaulio lietuviams ver
tėtų pusmečiui ar metams susi

laikyti nuo kelionių į pavergtą 
Lietuvą, kad būtų galima išsiko
voti geresnes keliavimo sąly
gas, bent tokias, kokias turi ru
sai.

Sveikinimai
Pirmiausia VLIKo seimą 

sveikino J. Daužvardienė, gene
ralinė Lietuvos konsule Čikago
je, V. Kamantas — PLB vardu, 
M. Rudienė — BALFo, kun. A. 
Stašys — ALTos, LKM Dr-jos 
atstovė, SLA atstovė, J. R. Si
manavičius — KL Bendruome
nės, Br. Juodelis — JAV LB, 
jaunimo atstovė, A. Juškevičius 
— ramovėnų. Raštu sveikino: 
diplomatijos šefas S. Lozoraitis, 
diplomatai — Balickas iš Lon
dono, J. Baltrušaitis iš Pary
žiaus, dr. S. Bačkis iš Vašingto
no, dr. Gerutis iš Šveicarijos, 
“Draugo” redakcija ir daug ki
tų. Iš auditorijos pasigirdo bal
sų, kad labai skubama, nespėja
ma išgirsti pavardžių ir institu
cijų.

Pranešimai
VLIKo tarybos pranešimą pa

darė p. Žadeikis, o VLIKo val
dybos — dr. K. J. Valiūnas. Jo 
pranešimas 20 puslapių. Jį ga
vo seimo dalyviai. VLIKas esąs 
mūsų valstybės tęstinumas. 
Priminė, kad turėtų būti ir mū
sų diplomatijos tęstinumas, bet 
diplomatijos šefo įpėdinio dar 
nėra, nors dabartinis jau per 
80 metų amžiaus. Priminė, kad 
mūsų jaunimas nežino apie mū
sų veiksnius. Vienoje lietuvių 
mokykloje mokinys pasakė, kad 
VLIKo pirmininkas yra dr. Ba
sanavičius, o kitas — A. Sme
tona. (Br. Juodelis patarė VLI
Ko pirmininkui dažniau lanky
tis mokytojų suvažiavimuose, 
tada ir mokytojai žinos, kas yra 
VLIKo pirmininkas). Lenkas 
popiežius esąs pavergtų katali
kų iškėlimas. Mons. A. Bačkio 
nuopelnas, kad popiežius Jonas- 
Paulius II per savo karūnaciją 
prakalbėjo ir lietuviškai. Dr. K. 
J. Valiūnas priminė, kad lankėsi 
V. Vokietijos vyriausybės ati
tinkamose įstaigose, kur prašė 
didesnės ekonominės paramos 
Vasario 16 gimnazijai ir būsi
mam pasaulio lietuvių jaunimo 
kongresui. VLIKas leidžia EL
TOS biuletenius šešiomis kal
bomis: lietuvių, anglų, italų, 
prancūzų, ispanų, portugalų, 
numatoma leisti ir vokiečių kal
ba. VLIKas remia “LKB Kroni
kos” leidimą.

Į pasiteiravimus, kodėl dar 
nepaskirtas diplomatijos šefo 
įpėdinis, atsakyta, kad tai dip
lomatijos šefo reikalas. Apla
mai. diplomatus gali skirti tik 
valstybės galva — prezidentas, 
karalius ir pan. Ir mūsų diplo
matai gali baigtis garbės konsu
lais. Latviai ir estai turi tik po 
viena oficialų diplomatą.

Buvo paklausta, kodėl perma- 
žai rūpinamasi Mažąja Lietuva. 
Atsakyta, kad Vilnius ir M. Lie
tuva nėra atskiri klausimai. Ne
skaldykime Lietuvos. Tuo reika
lu reikia daugiau rašyti, negu 
kalbėti.

Tautos Fondas
Po pietų pertraukos buvo 

Tautos Fondo pareigūnų prane
šimai. J. Giedraitis, TF centro 
valdybos pirmininkas, padarė 
pranešimą ir pateikė duomenis 
iš iždininko pranešimo. Tautos 
Fondas parūpina VLIKui lėšas, 
o VLIKas turi pasirodyti savo 
darbais. Iš finansinės srities pa
žymėjo: 1978 m. sausio 1 d. li
kutis $64.745, aukų gauta iš 
JAV — $29.536. VLIKe daly
vaujančios ir kitos grupės įnešė 
$900. Iš viso šiais metais paja
mų — $39.866. Išlaidos VLIKo 

darbams vykdyti — 13.878, EL
TOS biuleteniai šešiomis kalbo
mis — $18.032. Iš viso išleista 
$54.352. Likutis 1978 m. lap
kričio 30 d. — $50.352.

Tautos Fondo atstovybės Ka
nadoje pirm. J. Vaičeliūnas pa
darė savo pranešimą ir TF cent
ro valdybos pirmininkui J. 
Giedraičiui įteikė $33.000 čekį. 
Vėliau pranešimą padarė ir TF 
Toronto atstovybės pirm. A. Fi- 
ravičius. Jis palietė aukų rinki
mo darbą.

žmogaus teisės
Dr. B. Nemickas skaitė pa

skaitą “Žmogaus teisės ir Mad
rido konferencija”. Jis kalbėjo 
apie įvairius tarpatutinius nuo
status žmonių teisių apsaugoji
mui, bet daugiau palietė Helsin
kio nuostatus ir Belgrado kon
ferenciją, kuri nustatė, kad ki
ta konferencija bus Madride. 
Belgrade nieko gero nepasiek
ta. Helsinkio susitarimų nauda 
buvo ta, kad pareikalauta žmo
gaus teisių, dėl kurių dabar ko
voja disidentai, bet beveik ne
kovoja tą dokumentą pasirašiu
sieji. Sovietijos sienas gali keis
ti tik Helsinkio dokumento sig
natarai, bet negali tai padaryti 
sovietų pavergtos tautos. Visos 
chartos gražiai skamba, bet jo
mis negali pasinaudoti sovietų 
pavergtos tautos. Belgrado - 
Madrido konferencijos yra Hel
sinkio konferencijos tęsinys, 
kurios nieko gero neduos pa
vergtoms tautoms. JAV kongre
sas renka medžiagą apie žmo
gaus teisių laužymą, o JAV vy
riausybė eina kitu keliu. Valsty
bės departamentas bei jo pa
skirtieji žmonės viską darė taip, 
kad būtų geriau sovietams.

Per pasisakymus dr. D. Kri
vickas priminė, kad ne tik Jung
tinės Tautos, bet ir Atlanto Są
junga turėtų susirūpinti dėl tų 
konferencijų pasekmių. Duoti 
reikiamos medžiagos JAV komi
sijoms, kongresui ir valstybės 
departamentui, taipgi tarptau
tinėm organizacijom, kurios rū
pinasi žmogaus teisėmis. Dr. K. 
Bobelis pareiškė, kad Helsin
kio konferencija Pabaltijo, Ber
lyno ir Vokietijos sienų nepri
pažino.

Vakarinė dalis
Seimo posėdžiuose dalyvavo 

apie 60-100 žmonių, baliuje jų 
buvo apie 300. Baliuje buvo ir 
oficialioji dalis — net dvi pa
skaitos: dr. D. Krivicko, žmo
gaus teisių komisijos pirminin
ko, ir latvio dr. I. Spilners. Bal- 
tiečių Santalkos pirmininko. 
Nevienam atrodė, kad VLIKo 
seime keturių panašaus turinio 
paskaitų esą perdaug.

Meninėje dalyje buvo žodžio 
ir muzikos pynė, kurią atliko L. 
Rastenytė ir D. Lapinskas. Jų 
atlikta pynė buvo pavadinta 
“Mano tautos istorija”.

Vakarinei daliai gražiai vado
vavo jauna advokatė Rima Sko- 
rupskaitė. Vakarinė dalis prasi
dėjo 7 v. v., baigėsi 11 v. v.

Baigiamasis posėdis
Sekmadienį iš ryto iki 12 v. 

dirbo įvairios komisijos, kurių 
paruoštos rezoliucijos su papil
dymais buvo priimtos baigiama
jame posėdyje. Paskutinį posėdį 
uždarė VLIKo pirm. dr. Valiū
nas, pareikšdamas kad po 12 
metų darbo VLIKe iš tų pareigų 
pasitraukia. Jis dar pasitiksiąs 
pareigose, iki bus išrinktas 
naujas VLIKo pirmininkas. Jis 
palinkėjo būsimai VLIKo val
dybai sklandaus darbo, statant 
mūsų tautos reikalus augščiau 
už savo asmenines ambicijas ar 
grupinius reikalus. Seimas baig
tas 2 v. p. p. Tautos himnu. J. J.

JA Valstybės
“LIETUVOS KATALIKŲ BAŽNY

ČIOS KRONIKŲ” rinkinį rusų kalba 
planuoja išleisti “Khronika Press” 
leidykla Niujorke, 506 8th Ave. NY 
10018. Leidyklos žurnale “A Chro
nicle of Human Rights in the USSR” 
jau paskelbtas rinkiniui skirtas To
mo Venclovos įvadas.

DETROITO LIETUVIŲ ORGANI
ZACIJŲ CENTRAS, įsteigtas 1943 m. 
lapkričio 14 d., atšventė savo veiklos 
35 metų sukaktį. Nors DLOCas ofici
aliai nepriklauso ALTai, bet jos var
du Detroite kasmet rengia Vasario 
16 minėjimus ir aukas jai atiduoda. 
Minėjimų pradėjo dabartinis pirm. 
Raimondas S. Sakis. Programos va
dovė V. Vaškelytė perskaitė miru
siųjų šios organizacijos steigėjų, va
dovų, žymesniųjų veikėjų pavardes. 
Jų atminimas pagerbtas tylos minu
te. Po to buvo iškviesti buvusieji pir
mininkai — F. Motuzas, Marija Sims, 
P. Polteraitis, I. Skirgaudas, J. Gai
žutis, A. Nakas, dr. K. Karvelis, R. 
Valatka, E. Paurazienė, K. Veikutis, 
B. Brizgys, A. Sukauskas, dr. V. Mi- 
siulis ir dabartinis pirm. R. Sakis. 
Nevisi jie galėjo dalyvauti minėji
me. Dalyvavusiems po gėlę prisegė
I. Černienė. Sukakčiai skirtą žodį 
tarė dr. K. Karvelis, plačiau palies
damas ir JAV bei pasaulio politiką. 
Estradinių dainų programą atliko 
Regina ir Kristina Butkūnaitės, tau
tinių šokių — “Neries” grupė iš 
Windsoro, Ont., vadovaujama E. Sta
nevičiūtės - Holmes. Buvo išleistas 
specialus leidinėlis, paruoštas A. Su- 
kausko ir J. Leščinsko.

NAUJAS ŽURNALAS “South Bos
ton Journal” pradėtas leisti Bosto
ne jo pietinėje dalyje gyvenančių 
entuziastų grupelės. Žada pasirodyti 
triskart per metus, skatindamas kū
rybines pietinio Bostono gyventojų 
pastangas, supažindindamas skaity
tojus su šia miesto dalimi. Pirmame 
numeryje Įdėta poeto S. Santvaro 
nuotrauka, šešių jo eilėraščių verti
mai į anglų kalbą, apžvalginis M. J. 
Drungos straipsnis apie lietuvius. Ši 
lietuviškoji medžiaga buvo paruošta 
prieš trejetą metų, pradedant orga
nizuoti žurnalą, kuriam tik dabar 
buvo sutelkta pakankamai lėšų.

SAN FRANCISCO MIESTE bei jo 
apylinkėse gyvena beveik 500 lietu
viškų šeimų, kurias jungia LB apy
linkės valdyba su pirm. R. Pažemė- 
nu. Jos pastangų dėka suorganizuo
tas vaikų darželis ir lituanistinė mo
kyklėlė, vadovaujama Živilės Raw- 
son. Dėl didelio lietuvių išsisklaidy
mo pasitenkinama tik keliais rengi
niais — Vasario 16 minėjimu, pora 
išvykų į gamtą, metiniu rudens ba
liumi, kalėdine eglute vaikams. Li
tuanistinė mokyklėlė šiemet papuo
šė lietuvišką kalėdinę eglutę Hoove- 
rio mokykloje, San Jose vietovėje, 
atliko kalėdinių papročių bei gies
mių programėlę. Apylinkės valdyba 
dabar telkia lėšas lietuvių jaunimo 
kongresui, nori padidinti įnašą j JAV 
Lietuvių Fondą.

Venecuela
ALEKSANDROS VAISIŪNIENĖS 

pranešimu, VLB narių susirinikimas 
lapkričio 26 d. įvyko Karako mieste. 
Apžvalginį atliktų darbų pranešimą 
padarė pirm. Vladas Mažeika, pa
liesdamas ir ateities planus sekan- 
tiem metam. Sausio 6 d. numatoma 
surengti eglutę vaikams, gegužės mė
nesį — gegužinę su turtinga loteri
ja, tarp kurios laimikių bus ir auto
mobilis. Gautas pelnas skiriamas lie
tuviškos pastogės statybai. Visi lie
tuviai kviečiami įsijungti į šį pro
jektą. Vasario 16 programą paruoš 
specialus komitetas, o į minėjimą, 
be lietuvių, taipgi bus kviečiami lat
vių, estų ir lenkų atstovai. Praneši
mą apie mėnesį truksiančius lietuvių 
kalbos kursus vaikams ir jaunuo
liams padarė Jūratė Statkutė-Rosa- 
les. Kursams vadovaus Bronislava 
Domeikienė, pasinaudodama dr. D. 
Tamulionytės metodika. Pamokos 
bus kasdien po tris valandas.

VENECUELOS LIETUVIŲ JAU
NIMO SĄJUNGOS atstovė Birutė Ig- 
natavičiūtė kalbėjo apie šios organi
zacijos veiklą, kuri daugiausia buvo 
susieta su tautinių šokių grupe. Ji 
dalyvavo dvi savaites trukusiame 
vengrų tautinių šokių festivalyje, 
turėjo sėkmingą pasirodymą ispanų 
kilmės venecucliečiams Asturijos 
klube, dalyvavo aikštės atidaryme 
Azulo uosto klube prie Karibų jū
ros. Lietuvių tautinius šokius trans
liavo Karako televizija II kanalu, 
švenčiant Amerikos atradėjo Kristu
po Kolumbo šventę. VLJ Sąjungos 
atstovai ruošiasi dalyvauti jaunimo 
kongrese Britanijoje ir V. Vokieti
joje.

KULTŪROS FONDO pirm. Juozas 
Mcnkeliūnas pranešė, kad netrukus 
bus atspausdintas spalvotas 1979 m. 
kalendorius. “Skautų metraštį”, ku
ris skaitytojus pasieks sekančiais me
tais, ruošia spaudai inž. P. Neniškis.
J. Mcnkeliūnas su lietuviškomis kny
gomis aplanko toliau nuo Karako 
gyvenančius tautiečius. Jo pastangų 
dėka jie jau perskaitė apie 200 kny
gų. Susirinkimas užbaigtas ponių pa
ruoštomis suneštinėmis vaišėmis.

Brazilija
BRAZILIJOS LIETUVIŲ KUNI

GŲ VIENYBĖ, vadovaujama pirm, 
kun. Prano Gavėno, SDB, Sao Paulo 
mieste išleido pirmą “LKB Kroni
kos” numerį portugalų kalba. Iš tik
rųjų tai yra 32 nr., išverstas portu
galų kalbon. įvadą parašė Sao Paulo 

vysk. Dom Luciano Mendes de Al
meida, SJ, “LKB Kroniką” pava
dindamas vieningumo ir bičiulystės 
ryšiu. Jis taipgi supažindina skaity
tojus su Brazilijos lietuvių bendruo
mene bei jos didvyriška tėvyne Lie
tuva, ragina skaitytojus sekti lietu
vių tautos pavyzdžiu, būti ištikimais 
Kristui. Portugališkoji “LKB Kroni
ka” išleista 2.000 cgz. tiražu kaip 
savaitraščio "Mūsų Lietuva" priedas. 
Ji bus išsiuntinėta Brazilijos vysku
pams, kurių yra net 230, vienuolijų 
vadovams, politikams, laikraščiams 
bei kitoms institucijoms. Pirmame 
puslapyje yra dviejų Lietuvos vys
kupų kankinių nuotrauka, ketvirta
me — Lietuvos žemėlapis. Šiuo me
tu jau verčiamas į portugalų kalbą 
“LKB Kronikos” 33 nr. Leidėjai 
tikisi finansinės lietuvių paramos, 
kurią galima siųsti savaitraščio “Mū
sų Lietuva” adresu: Jornal Cultural 
Mūsų Lietuva, Caixa Postal 4421, 
01000 Sao Paulo, SP, Brazil.

Argentina
MOTINOS DIENOS minėjimą spa

lio 22 d. savo patalpose surengė Be- 
risso “Nemuno” draugija. Pagal ar
gentiniečių tradicijas ši šventė būna 
ne pavasarį, o rudenį. Įvadinį žodį 
tarė pirm. R. Griliauskas ir A. Gus- 
taitienė, motinų nuopelnus lietuvių 
tautai tėvynėje ir išeivijoje nušvietė 
P. Gudelevičius. Tautinių šokių pro
gramą atliko mažųjų ansamblis 
“Skaidra” ir vyresniųjų “Nemunas” 
su akordeonistu M. Narošenka. An
sambliams vadovauja Alfredas Dul
kė, o šokti juos moko argentinietis 
Mario Leguizamon.

Australija
AUSTRALIJOS LIETUVIŲ DIE 

NOS Sydnėjuje prasidės gruodžio 
26 d. pamaldomis St. Mary’s kated
roje ir bus užbaigtos gruodžio 31 d. 
N. Metų sutikimu. Jų programon 
įtraukti šie renginiai: ALB tarybos 
suvažiavimas, sporto, dainų ir tauti
nių šokių šventės, dailės paroda, A. 
Kairio “Diagnozės” spektaklis, Kle- 
velando “Grandinėlės” koncertas, 
bendri jaunimo pietūs ir jaunimo 
koncertas, paskaitos — “Jaunimo 
problemos”, “Bendruomenės inkor
poravimas”, Australijos lietuvių ku
nigų konferencija. Atskirus suvažia
vimus taipgi turės Jaunimo Sąjunga, 
Australijos lietuviai ramovėnai, šio
je šalyje gyvenantys Pasaulio Lietu
vių Inžinierių ir Architektų Sąjun
gos nariai.

MELBURNO LENKAI Lenkijos 60 
m. nepriklausomybės atstatymo proga 
T. Kosciuškos namuose surengė spe
cialų priėmimą kviestiems svečiams. 
Žodį tarė Australijos Lenkų Ben
druomenės pirm. C. Lancuckis, sve
čių vardu — Viktorijos valstijos imi
gracijos min. W. Joną. Lietuviams 
atstovavo ALB Melburno apylinkės 
pirm. A. Pocius su žmona ir p. Stan- 
kūnavičiai. Pirėmimc lenkai susilau
kė mažiau valdžios atstovų, negu lie
tuviai Vasario 16 proga. Lapkričio 
12 d. Melburno televizijos II kana
las transliavo nepriklausomybės su
kakčiai skirtas lenkų pamaldas iš jų 
šventovės Essedone.

SYDNĖJAUS “DAINOS” CHO
RAS lapkričio 12 d. surengė pagerb- 
tuves dviem savo nariam — Povilui 
Protui ir Cecilijai Valančiūtei-Pro- 
lienei. Abu jie lietuviškai dainai 
choruose yra atidavę po 50 savo gy
venimo metų. Be to, tą dieną buvo 
prisimintas ir C. Protienės septynias
dešimtasis gimtadienis. Nenuilstan
čius dainininkus pasveikino “Dainos” 
vadovas muz. B. Kiveris, choro pirm. 
P. Nagys ir kapelionas kun. P. But
kus.

Britanija
LONDONO LATVIŲ NAMUOSE 

baltietės moterys lapkričio 25-26 d.d. 
surengė sėkmingą kalėdinį bazarą, 
kurį atidarė britų labdaros veikėja 
Goodman, baltiečius gerai pažįstanti 
iš darbo UNRRA organizacijoje po
karinėje Vokietijoje. Rengėjų vardu 
bazaro dalyvius pasveikino M. Var- 
kalienė. Tarp jų buvo ir Lietuvos 
atstovas V. Balickas su Latvijos at
stovu Ozolinšu. Programą paįvairino 
latvių vaikų tautinių šokių grupė, 
lietuviai vaikai, vadovaujami P. Sen
kuvienės ir V. Jurienės. Bazaro pel
nas bus panaudotas labdarai.

Vokietija
SUSIPAŽINIMO VAKARONĖJE 

Annaberge spalio 21-22 d.d. dalyvavo 
vilnietis rašytojas Vytautas Bubnys, 
pakviestas ev. liuteronų kun. J. Ur- 
dzės. Svečias iš okupuotos Lietuvos 
atvyko spalio pradžioje ir jon grįžo 
spalio 23 d. Vakaronėn buvo atvykę 
Annabergo apylinkės lietuviai ir ke
li svečiai iš Belgijos. V. Bubnys pa
pasakojo apie savo gyvenimą bei kū
rybą, atsakinėjo į klausimus.

LIETUVIŠKĄ VĖDARŲ BALIŲ 
lapkričio 18 d. Muencheno priemies- 
tje Ludwigsfelde surengė “Ratuko” 
jaunimas su savo seniūne K. Paliu- 
kevičiūte. Dalyvių laukė labai gau
sūs patiekalai ir netgi grybai iš Lie
tuvos miškų. Visus sveikino bei vai
šintis kvietė K. Pauliukevičiūtė su 
VLB Muencheno apylinkės valdybos 
pirm. R. Hermanu. Visas šio vakaro 
pelnas buvo skirtas artėjančiam lie
tuvių jaunimo kongresui, o jo buvo 
gauta 1.320 DM. Deklamacijų, kup
letų ir tautinių šokių programą at
liko jaunimas. Jon su B. Gorbulskio 
“Kibirkštėle” įsijungė ir estrados sol. 
Violeta Rakauskaitė. Vakaras už
baigtas bendrais jaunimo ir vyres
niųjų dalyvių šokiais.



Madonos ir senoji dievija
(Tęsinys iš praėjusio nr.)

Bet jeigu mūsų tautos pasau
lėjauta. jei liaudies tikėjimas, 
dvasia bei širdis, tai kaip tada 
suprasti madonas — gi pačiame 
branduolyje? Juk net ir vardas 
nėra lietuviškas, liaudis jo ne
žino, kaimiečiams tas žodis per 
amžius svetimas, gal tik koks 
keistai nuskambąs “ma duona”.

Taip, iš tikrųjų šitas žodis nė
ra lietuviškas: itališkas “Madon
na” — mano ponia, Dievo Moti
na. Lietuvon Marijos kultas ir 
paveikslai atkilo iš Italijos jau
XV a. Kristaus Motinos garbini
mą ypač iškėlė Vilniaus jėzuitai
XVI a. antroje pusėje ir XVII a. 
pradžioje. Mūsų tauta nepapras
tai greitai priėmė ir pamilo Ma
riją. Dievo Motina sužavėjo ir 
visiškai pavergė liaudies širdį. 
Ir net imta Lietuva vadinti Ma
rijos šalimi. O kodėlgi taip greit 
ir totališkai? Senajame liaudies 
tikėjime vyriausios dievybės bu
vo moteriško prado: Laima, 
Saulė ir Žemyna. Ir Saulė, ir 
Žemyna buvo suvokiamos kaip 
motinos, kaip gimdytojos. Viso
je mūsų liaudies tautosakoje, 
visoje pasaulėžiūroje ir pasau
lėjautoje, kasdien nuo ryto iki 
vakaro, nuo kūdikystės iki 
karsto — Saulė ir Žemyna. Tau
ta jas abi gerbė ir mylėjo per 
daugelį šimtmečių: motinos, 
gimdytojos, penėtojos, nešioto
jos, augintojos, slaugintojos, 
guodėjos — kiekvienam gi 
brangių brangiausios.

Tad štai, XVII a. liaudis jau 
gieda Kražių jėzuito Pranciš
kaus Srubauskio sukurtą gies
mę “Sveika, Aušros žvaigžde 
šviesi” (Aušrinė, arba Aušros 
žvaigždė, buvo įžymi senojo ti
kėjimo dievybė!), o Maironio 
“Marija, Marija” jau tapusi ko
ne lietuvių himnu, ypač didžio
joje tautos gėloje.

Mūsų liaudis savo didžiai my
limos ir garbinamos Marijos 
niekad nevadino Madona, o 
Dievo Motina. Dail. H. J. Žmui- 
dzinicnė nė vieno iš dvylikos 
nepavadino Dievo Motina ar 
Marija, o Madona. Ar čia koks 
prasilenkimas, neapsižiūrėji
mas? Priešingai, tai labai apdai
ru ir tikslu — dailinnikė gi ne 
Kristaus Motiną tapė. Ne tą Ma
riją, kokia yra nūdienio lietuvio 
sampratoje, ne Dievo Motiną 
pagal katalikų dieviškosios mo
tinystės dogmą. Nė viena iš dvy
likos nėra vaizduojama kaip 
Kristaus Motina: su kūdikiu ant 
rankų, kaip yra pagal senąją 
tradiciją vadinamose šv. Luko 
Madonose, ir kaip yra visų se- 
niausiame Marijos paveiksle, 
Priscilės katakombos freskoje; 
ir kaip (pagal šią tradiciją) yra 
tūkstančiuose Marijos paveikslų 
per bemaž devyniolika šimtme
čių. XIX, ypačgi XX amžiaus, 
kaimietis šiose dail. H. J. Žmui- 
dzinienės madonose nematytų 
Marijos. Jam Dievo Motina — 
tai toji, kuri bažnyčiose (ypač 
Aušros Vartų, Trakų, Pivašiū
nų, tžemaičių Kalvarijos, Šilu
vos), kuri beveik kiekvienoje 
kaimo pirkioje.

Kokia įžymiai mūsų dailinin
kei būtų prasmė tapyti Mariją 
kaip Dievo Motiną? Po to, kai 
šimtai talentingų dailininkų yra 

HALINA ŽMUIDZINIENĖ Mitologiškasis lietuvių Perkūnas

Juozas Kralikauskas 
sukūrę tūkstančius vertingų Ma
rijos paveikslų, šimtus mozaikų 
arkose ir absidėse daugelio ka
tedrų bei bažnyčių, didžiūnų rū
muose, miestų aikštėse ir sienų 
vartuose? Marijos ikonografija 
jaugi ištobulinta Rytuose (bizan
tiškoji) ir Vakaruose — gotiško
ji, Juodosios Madonos, renesan
sinė, Apokalipsės, Skausmingoji 
Motina (Mater Dolorosa) . . . Tai 
pagaliau šiandie ką gi dailinin
kas dar beiškels čia originalaus, 
savito? Nors ir kažin kaip be
norėsi išvengti, jau vis tiek ne- 
beišvengsi įtakos, tavo kūrinio 
pagrindiniai bruožai atsišauks į 
šimtus kūrinių, ir gal originalu
mo tebus tik kiek geresnėje 
kopijoje. Tai koks tikslas kūrė
jai imtis tokios nepaprastos ri
zikos? Nebent tik jeigu gundytų 
koks duosnus mecenatas ar už
sakytojas.

Dail. H. J. žmuidzinienė nesi
rūpina teologine Marijos sam
prata. Taipgi jos nedomina, ko
kia lietuvių liaudies sąmonėje 
Marijos individualybė XIX-XX 
a. Jos madonos neturi sakrali
nio pobūdžio. Jai nerūpi išreikš
ti savo religinę dvasią nei ją 
žadinti kituose — nėr ekstazės, 
nė patoso. Savo turiniu ir dvasia 
vienuolika madonų yra iš XVI 
amžiaus, o “Vaižganto Madona” 
— iš XX a. pradžios. XVI am
žiuje Lietuva jaugi pakrikštyta, 
tačiau krikščionybė liaudyje dar 
mažai teprigijusi. Liaudis apie 
Mariją šį tą jau žino, bet kur 
kas geriau pažįsta Žemyną. 
Kiekviena iš vienuolikos dail. 
H. J. žmuidzinienės madonų su
kurta pagal anuometinės liau
dies tikėjimą, ir kiekviena yra 
dvilypė: Žemyna plius Marija. 
Šitai yra raktas tai vienuolikai 
madonų teisingai suprasti; at
skleisti jų savitumui, originalu
mui ir padėčiai dailininkės folk
lorinėje tapyboje; ir paregėti 
džiuginančią naujovę lietuvių 
dailėje.

Šios didelės parodos pati vir
šūnė — tai “Vaižganto Mado
na”. Įdomiausias ir originaliau
sias paveikslas, ypatingas atra
dimas idėjos bei temos atžvil
giu. “Vaižganto Madona” — tai 
mūsų dailės šedevras, o dail. H. 
J. Žmuidzinienės kūrybinėje 
biografijoje — turbūt augščiau- 
sias laimėjimas, ši madona vi
siškai skirtinga nuo vienuolikos. 
Ji ne XVI a. liaudies masės, o 
XX a. ir tik vienos asmenybės; 
sumanymas ypač drąsus, žinant, 
kokia visai tautai brangi ši as
menybė, kokia nepaprastai ta
lentinga, tauri, ypatingai šviesi, 
turbūt tikrai šventa. “Vaižganto 
Madona” — gi jautri, it širdies 
ar smegenų operacija! čia skir
tinga ir kompozicija, ir apskri
tai išraiška — vienintelė bron
zos dažais.

Paroda tuojau nuteikia paki
liai. Patraukia ir intriguoja ne 
tik tematika bei motyvai, o ir 
jų savita interpretacija. Visur 
harmonija, ekspresyvi išraiška, 
švarumas ir kruopštus išbaigi
mas. Dailininkė nenusižiūrinėja 
madų, nesikėsina priblokšti žiū
rovą kokiom prašmatnybėm ar 
keistenybėm. Ji nuoširdi, atvira 

ir sąžininga — be pozos, be ma
nierų. Jai nė į galvą mus nugąs
dinti: nėra nė vieno paveikslo iš 
“The Rocky Horror Picture 
Show” . . .

Kūrinių technikoje — meist
riškumas, detalių išpuoselėji- 
mas, niekur nė sklypelio pasku
bomis, atmestinai ar blankokai. 
Visur precizija, augšto lygio ko
kybė. Ar plonytės linijos, ar 
maži plėmukai — vis su tikru
mu, su dideliu reiklumu ir kant
rybe, nieko pagudraujant pra
bėgom. Akvarelistei kaip tik 
ypatingai svarbu chirurgiškai 
preciziški rankos judesiai, taip 
pat spalvų valdymas ir niuansa- 
vimas.

28 paveikslai — vandeniniais 
dažais, 5 — aliejiniais, 2 — gra
fika, tušas. Vaižganto Madona
— bronzos dažai. Visi kiti — 
vandeniniais dažais su laku, ar 
pieštuku, ar tempera, šioje pa
rodoje spalvos intensyvesnės ir 
linijos ryžtingesnės, negu buvo 
1975 m. Paveiksluose didesnė 
rimtis, daugiau įtampos, dra
matizmo ir tamsių tonų.

Neabejotinai daugiau atsira
dę sunkesniųjų, tamsesniųjų 
spalvų: “Erdvės Madona”, “že
maičių Madona” ir viena “Vil
niaus Madona” — labai jaugi 
tamsios (bene vadinamųjų “Juo
dųjų Madonų” iš Vakarų mario- 
loginio meno įtaka). “Visatos so
nata” ne tik didžiausio formato 
(vienintelis toks didelis), bet ir 
tamsiausias, kone juodas. “Dvi 
rožės” irgi tamsokos. Šitas spal
vų tamsėjimas atkreipia dėmesį, 
nes vienur kitur spalva jau su
rinka.

Dail. H. J. Žmuidzinienė nie
kur spalvos nevartoja pagraži
nimui. Jos spalvos nėra paveiks
lų kosmetikai, nėra grožio prie
monė. Kaip tik dėl to dailininkė 
niekur nėra statiška: jaugi pra
džioj minėjome, jos paveiksluo
se junti plevenimą, vibravimą, 
lyg tėkmę, tarsi jie būtų tikrai 
gyvi. Ir kuo stipresnės spalvos, 
tuo ryškesnis tas gyvybės vibra
vimo įspūdis. Juk, sakysime, ro
žės spalva nėra gi papuošimas 
ar pagražinimas, o esminė rožės 
dalis. Atimk iŠ rožės spalvą — 
ir kas beliks iš rožės? Tai tas 
pat, jeigu atimtum iš žmogaus 
gyvybę: kas gi bepaliks iš to 
vargšo žmogaus? Kaip gyvybė
— žmogaus energija, taip spal
va — rožės . . . Negi visai be 
pagrindo kai kurie mistikai sa
kytų — rožės yra iš žmogaus 
kraujo gimusios ir nemirtingu
mą gavusios.

šią augšto lygio parodą atida
rė ruošėjų (KLK Moterų Dr-jos 
centro valdyba) vardu pirminin
kė dr. O. Gustainienė: su akade
mine išmintimi, įsimenamai tu
riningu ir dailaus takto įvadu. 
Į parodos atidarymą susirinko 
daug, dar daugiau aplankė sek
madienį. Malonu matyti, kad 
lietuvių dailės parodos yra gau
siai lankomos. Tai liudija, kad 
mūsų bendruomenėje meno 
brangintojų bei mėgėjų ne tik 
nemažėja, o turbūt daugėja.

Prisikėlimo Parodų salė yra 
labai tinkamai apšviesta ir tik
rai puiki dailės apreiškimams. 
Ši salė turi kažkokią gerą atsi
ribojimo savybę: joje, į dailės 
kūrinius bežiūrėdamas, jautiesi 
tikrai išsivadavęs ii- atsitolinęs 
nuo kasdienybės banalumo. Atė
jęs į naują parodą, šią salę at
randi tarsi jau kitą, ir vis pui
kią. Kai šioje parodoje žiūri į 
“Erdvės Madoną” ar “Visatos 
sonatą”, ima atrodyti, kad štai 
visatos pats centras yra čia ir 
dabar.

Lauksime dailininkės Halinos 
Jonės žmuidzinienės sekančios 
parodos.

Atsiųsta paminėti
GEN. POVILAS PLECHAVIČIUS. 

Pirmą dalį parašė Petras Jurgėla, 
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želio. 300 psl. kietais viršeliais. Kai
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Brooklyn, N.Y. 11207, USA.

PASAULIO LIETUVIU KATALI
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Roman Catholic Directory). 1979. 
Redagavo kun. K. Pugevičius. Išlei
do Amerikos Lietuvių R. Katalikų 
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America, 351 Highland Blvd., Brook
lyn, NY 11207, USA),
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1978 m. rugsėjis-spalis. Mėnesinis 
PLB žurnalas, leidžiamas Čikagoje. 
Gaunamas pas administratorių St. 
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RIMAS -LANIAUSKAS "Teesie Tavo valia ..Akrilika

Tarp abstrakto ir svajonės
Rimo Laniausko dailės paroda Klevelande

AURELIJA BALAŠAITIENĖ

“Gyvenimas yra abstraktas”, 
sako Rimas Laniauskas su leng
va šypsena veide, atsakydamas 
į mano klausimą, ko jis gyveni
me, kaip menininkas, jieškąs. . . 
Jo erdvus jaukus butas byloja 
apie savininko profesiją visa sa
vo nuotaika: baldų išdėstymu ir 
paveikslų gausumu. Darbo kam
barys, pakvipęs dažais, tipingas 
savo meniška netvarka, apkrau
tas drobėmis, nebaigtais pa
veikslais, rėmais. . . O kampuo
se stovi jo asmeninių pomėgių 
įrodymai ,— golfo lazdų rinki
nys ir meškeriojimo įrankiai.

Rimas Laniauskas savo dva
sia niekad nenutolsta nuo gam
tos ir naudojasi kiekviena pro
ga joje pabūti, anot jo paties 
žodžių, “jieškoti ramybės, jieš- 
koti savęs”. Būdamas profesio- 
n a 1 i u menininku stambioje 
“American Greetings” bendro
vėje, iš savo talento pragyven
damas kaip komercinis dailinin
kas, jis tik atliekamu laiku gali 
atitrūkti nuo komercinės aplin
kos ir jieškoti savo įdėjų išreiš
kimo drobėje ar popieriuje.

“Pirmoje eilėje aš trokštu ra
mybės, — pareiškė dailininkas. 
— Turiu daug idėjų. Svajoju 
apie seriją arba ciklą vienos pa
grindinės temos. Norėčiau turė
ti bent vienerius metus laiko, 
kad galėčiau gyventi kur nors 
ramioje aplinkoje, nesirūpinda
mas kasdienybe. Manyje nuolat 
vyksta kova tarp komercinio 
meno nuotaikų ir mano paties 
savęs jieškojimo. Mano kūryba 
yra įvairi, nepastovi, neturinti 
vientisumo. Daug ką pradėjęs 
išbaigiu žymiai vėliau, retai ka
da būdamas pilnai patenkintas 
vienu ar kitu savo kūriniu, žai
džiu abstraktais, kompozicija, 
siluetais, nesirūpindamas ana
tominėmis detalėmis. Žmogaus 
kūryba yra jo vidaus atspindys. 
Šių dienų gyvenimo tempas ne
paprastai daug reikalauja iš 
žmogaus. Manyje svyruoja nuo
taikos ir sunku susikaupti”.

Aš stebiu vienoje sienoje ak
riliniais dažais tapytą paveiks
lą “Tremtiniai”. Šviesiame fone 
palinkę tamsūs siluetai liejasi į 
vientisą praradimo skausmą. Jų 
veidų detalių nesimato, bet tiek 
kompozicija, tiek spalvų kon
trastai rodo vargiai pakeliamą 
Įtampą. Paveikslo centre stovi 
ryškus raudonas žmogaus silue
tas, veidu atsigręžęs tiesiai į ma
ne. Aš girdžiu jo nebylų šauks
mą, ir kasdieninė tremtinio są
voka man tampa universali savo 
tema. Ar tai Rimo vaikystės iš
gyvenimų atspindys?

Didelio formato “Teesie Ta
vo valia” trykšta ramybe ir vi
dine šviesa. Nusižeminimą ir 
vidinę pusiausvyrą skleidžia vie
nuolių siluetai. Giedras dangus, 
viliojančiai jaukūs vienuolyno 
rūmai, paskendę nematomos, 
tik spėjamos saulės šviesoje, 
dvelkia užkrečiančia ramybe, 
kurią dar ryškiau pabrėžia drą
siais, šykščiais teptuko brūkš
niais prie kojų ir virš galvų jau
kūs balandžiai. Tai du charakte
ringi dailininko nuotaikų kon
trastus perduodantys kūriniai.

Kitur Rimas žaidžia abstrak
tais, kurie tiek savo technika, 
tiek stiliumi drastiškai skiriasi 
nuo minėtų kūrinių. Juose vy
rauja gelsvos, rusvos ir raudo
nos spalvos. Jaučiama dinami
ka, gaivalingas noras iškilti į 
šviesą, išsiveržti iš paveikslo rė
mų.

“Trūkimas” atrodo kaip lūžis 
ne gamtos dėsnių rėmuose, bet 
dvasinių išgyvenimų kryžkelėje, 
padarius lemtingą sprendimą. 

Rimas, jo paties žodžiais tariant, 
kovoja tarp realybės ir abstrak
to, žaidžia spalvomis, jieškoda- 
mas pusiausvyros tarp abiejų. 
Tai rodo net ir pusiau realisti
nis “Miesto kampelis” — skur
džių butnamių priekinės sienos 
skersinis pjūvis, realistiškas sa
vo kontūrais, bet stiprus savo 
nuotaika. Tai didmiesčio pa
krašty susispaudę žmonės, kurių 
niekas nemato, bet kurie egzis
tuoja tarp visų Dievo kūrinių. 
Jų buvimą patvirtina džiovina
mi baltiniai, uždangstyti lan
gai. . . Rimo Laniausko realiz
mas svyruoja ant impresioniz
mo ribos tiek savo technika, 
tiek nuotaikos perdavimu tirps
tančiais, neryškiais kontūrais.

Rimas mėgsta gėles, tačiau 
jos nėra mums įprasti “nature 
mort’ai”. Iš tolo gėlės atrodo pa
našios į ramunes. “Aš piešiu iš 
savo vaizduotės. Tokių gėlių nė
ra”, sako jis man, kukliai nusi
juokdamas. Gėlės gyvos, atrodo, 
kad, arčiau priėjus, turėtų 
skleisti egzotišką aromatą. . . 
Bet aš jų atpažinti negaliu. Jos 
žydi Rimo vaizduotėje.

Visai skirtinga kompozicija ir 
spalvomis pasižymi jo pajūrio 
paveikslai su apverstomis valti
mis, žvejų prieplaukomis, potvy
niais. Čia vyrauja melsvai pil
kos spalvos. Jie, paviršutiniškai 
žiūrint, kupini ramios gamtos, 
tačiau juose prasiveržia dinami
ka. “Žiemos antklodėje” pagel
tę lapai ir krūmai nemiega snie
ge, bet yra draskomi siaučian
čios pūgos. “Potvynyje” — jau 
apriinusiame pakrantės vande
ny ramiai tūno krūmuose už- 
kliuvusios valtys, bet po jomis 
jaučiama svetima stipri srovė, 
kiekvienu momentu galinti be 
inkaro plūduriuojančią valtį su
gražinti į sūkurius.

Rimas Laniauskas, gimęs 
Kaune 1937 m., išgyvenęs su 
savo tėvais visus mūsų gyveni
mo lūžius, jau gimnazijoje bū
damas pradėjo svajoti apie me
nininko karjerą. Jo gabumai bu
vo pastebėti anksti. Gavęs sti
pendiją, studijavo Klevelando 
Meno Institute, dar būdamas 
gimnazistu. Atlikęs karo prie
volę, stojo į Cooper School of 
Art, kurią baigė pirmuoju ir 
baigimo parodoje laimėjo abi 
pirmas vietas. Baigęs mokyklą, 
gavo tarnybą “American Greet
ings Corp.”, kurioje iškilo iki 
etatinio dailininko (staff artist), 
laisvai kuriančio atvirukus, ki
limus, dovanoms vynioti popie
rių ir t. t. Jo darbas turi būti ap
robuotas firmos vadovybės, nes 
paprastai į vieno atviruko ar ku
rio kito produkto pagaminimą 
investuojamos stambios sumos. 
Jis turi vadovautis pardavimo 
skyriaus informacija, kuri infor
muoja apie publikos skonį, vy
raujančias nuotaikas kitų sričių 
pramonėje, madas, spalvas, mu
ziką ir t. t.

Tačiau Rimas nepasidavė ko
mercinio meno reikalavimams. 
Jo neabejotinas talentas jam 
atidarė duris į “ars gratia artis” 
pasaulį. Jau 1967 m. Balzekas jį 
pakvietė surengti savo kūrinių 
parodą Čikagoje, kuri praėjo su 
dideliu pasisekimu. Nuo to lai
ko jis dalyvavo amerikiečių pa
rodose ir net du kartu yra daly
vavęs Amerikos Akvarelistų Są
jungos (American Water Color 
Society) parodose, į kurias gali
ma patekti tik jų kritiškos at
rankos būdu. Pavykus trečiam 
bandymui, Rimas bus priimtas 
pilnu nariu.

Klevelando korp. “Giedra”, 
visada pasižymėjusi savo kultū
rine veikla, š. m. gruodžio 2-3

(Nukelta į 6 psl.)
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□ tilITdlillIifJL VEIKLOJE
LIETUVIŲ RAŠYTOJŲ DRAUGI 

JA vertintojų komisiją literatūrinei 
1978 m. premijai paskirti sudarė Ka
lifornijoje. Jon pakviesti: Bernar
das Brazdžionis, Bronys Raila, Alė 
Rūta, dr. Elena Tumienė, Pranas 
Visvydas. Premijai skirtas knygas 
leidyklos ir autoriai prašomi siųsti 
iki š. m. gruodžio 31 d. šiuo adresu: 
Lithuanian Writers’ Association, 341 
Highland Blvd., Brooklyn, N. Y. 
11207, USA. Jos turi būti išleistos iki 
š. m. gruodžio 31 d. Vėliau išleistos 
nebus priimamos, nors ir turėtų 1978 
m. datą. Tokie leidiniai galės kandi
datuoti 1979 m. premijai.

LIETUVIŲ TAUTINIŲ ŠOKIŲ 
INSTITUTAS lapkričio 23-26 d. d. 
Čikagos Jaunimo Centre surengė 
seminarą tautinių šokių mokytojams 
— vaikų ir vidutinių grupių vado
vams. Susilaukta 35 dalyvių iš Los 
Angeles, Floridos, Denverio, Bosto
no, Baltimorės bei kitų vietovių. Iš 
Kanados dalyvavo tik Toronto “At
žalyno” vadovė S. Leparskienė su 
trim savo padėjėjom. Seminaro pro
gramos vadove buvo Nijolė Pupienė. 
Šokių mokė G. Gobienė, J. Matulai
tienė ir J. Karasiejus, o paskaitas 
skaitė A. Veselkienė, F. Strolia ir F. 
Zapolis. Sveikinimo žodį tarė JAV 
LB švietimo tarybos pirm. B. Juode
lis, kurio dėka seminarui buvo gau
ta $2.000 parama iš Illinojaus Meno 
Tarybos. Seminaro metu taipgi buvo 
sušauktas Lietuvių Tautinių šokių 
Instituto posėdis, skirtas V-jai lietu
vių tautinių šokių šventei Čikagoje 
1980 m. liepos 1 d. Jame buvo per
žiūrėta tautinių šokių šventės pro
grama bei aptarti kiti reikalai.

DAIL. HENRIKAS ŠALKAUS
KAS, gyvenantis ir kuriantis Austra
lijoje, šiemet laimėjo dvi premijas. 
Alice Springs dailės premija jam bu
vo paskirta už gamtovaizdį “Anksti 
rytą 8 km į pietus nuo Taree”. Pre
mijuotą kūrinį perėmė Alice Springs 
miesto galerija. Antroji premija 
dail. H. Šalkauskui paskirta Waga 
Waga mieste, kuris taip pat pasiliko 
premijuotą paveikslą.

N. ANGLIJOS BALTIEČIŲ DRAU
GIJA Bostone surengė čikagietės 
sol. Danos Stankaitytės koncertą, 
kuris buvo pradėtas klasikinėmis F. 
Schuberto, F. Liszto kompozicijomis, 
V. Jakubėno harmonizuotomis mūsų 
liaudies dainomis. Operų pasauliui 
atstovavo Sentos baladė iš R. Wag- 
nerio “Skrajojančio olando”. Progra- 
mon ji taipgi buvo įtraukusi Kleve
lande gyvenančio kompoz. J. švedo 
“Peizažą”, "Baladę” ir “Puotą”. Be
ne didžiausio dėmesio susilaukė vil
niečio kompoz. B. Kutavičiaus pen
kių dainų ciklas “Avinuko pėdos”, 
kurį sudaro “Lietuva", “Avinuko pė
dos”, “Gotika”, “Aria broliai" ir 
“Pajūrio giesmė”. Koncertą sopra
nas D. Stankaitytė užbaigė arija iš 
U. Giordano operos “Andrea Che
nier”. Akompanavo vietinis pianistas 
Saulius Cibas. Sol. D. Stankaitytės 
rėmėjai Čikagoje šiuo metu telkia 
lėšas ir ruošiasi išleisti jos plokšte
lę.

VAIŽGANTO KULTŪROS KLU
BAS lapkričio 19 d. Niujorko lietu
vius pakvietė į mažąją Kultūros Ži
dinio salę pagerbti aktoriaus Henri
ko Kačinsko, sulaukusio deimantinės 
amžiaus sukakties. Iš tikrųjų pagcrb- 
tuvės buvo numatytos šių metų pra
džioje, nes sukaktuvininkas yra gi
męs 1903 m. sausio 23 d., bet jas ta
da sukliudė sniego audra. Atsilankė 
apie 70 J. Kačinsko bičiulių, meni
ninkų, kultūrininkų, visuomenininkų. 
Jų vardu sukaktuvininkui įteikta vi
sų dalyvių pasirašyta dail. P. Puzino 
monografija. Pobūviui vadovavo 
Paulius Jurkus. Asmeninius bei or
ganizacijų sveikinimus pareiškė 12 
asmenų. J. Kačinskas, prisiminda
mas prieš 55 metus pradėtą akto
riaus kelią, papasakojo kaip jam te
ko pasirodyti bevardžio riterio vaid- 
meny “Tautos teatro” scenoje. Padė
kojęs už sveikinimus, skaitė ištrau
kas iš Justino Marcinkevičiaus “Maž
vydo” ir “Septynis žmogaus amžius” 
iš Šekspyro komedijos “Kaip jums 
patinka”.

RELIGINIO MENO PARODOJE 
Newarke, N.J., su trim lietuviškų 
koplytėlių skulptūrom dalyvavo niu
jorkietė dail. Aleksandra Vitkaus- 
kaitė-Merker. Už jas jai paskirtas pa
rodos garbės pažymėjimas.

SYDNĖJAUS LIETUVIŲ KLUBE 
buvo surengta popietė, skirta kom
poz. Benjaminui Gorbulskiui, pasižy
mėjusiam estradinių dainų kūrėjui 
sovietų okupuotoje Lietuvoje, vie
šinčiam Australijoje. Pastarųjų ke- 
lerių metų laikotarpyje Lietuvoje 
ivyko apie 300 autorinių jo koncertų, 
o jo vardą išeivijoje išgarsino plokš
telės. Popietę pradėjo pats B. Gor- 
bulskis humoristiniu įvadu, pabrėž
damas, kad merginos tokiuose kon
certuose nusivilia neefektinga jo iš
vaizda, laukdamos įspūdingesnės 
“žvaigždės” populiarios muzikos ho
rizonte. Popietės metu buvo atlikta 
viena nauja daina, kurią B. Gorbuls- 
kis sukūrė, skrisdamas lėktuvu iš 
Sydnėjaus į Melburną. Net 22 B. 
Gorbulskio dainas padainavo pasku
bomis suorganizuotas 10 dainininkų 
būrelis. Iš solistų minėtini jaunieji 
Virginija ir Arūnas Bruožiai, plokš
teles įdainavusi Rita Tamošiūnaitė.

BROOKLYNO MENO MUZĖJUS 
Niujorke surengė naujai įsigytų kū
rinių parodą. Tarp jų buvo ir du 
dail. Romo Viesulo darbai.

KAMERINIS LIETUVOS OR
KESTRAS, vadovaujamas prof. Sau
liaus Sondeckio, dalyvavo kamerinės 
muzikos festivalyje Taline. Orkest
ras dabar ruošiasi trim koncertam 
Leningrade. Juose taipgi dalyvaus 
Vilniaus mergaičių choras “Liepai
tės”, sopranas R. Maciūtė ir mez
zo-sopranas V. šiškaitė.

LIETUVOS MOKSLŲ AKADEMI
JOS istorijos institute įvykusioje 
archeologų konferencijoje buvo ap
žvelgti per pastaruosius 30 metų at
likti tyrinėjimai, šiame laikotarpyje 
ištirta daugiau kaip 400 archeologi
nių paminklų — akmens amžiaus 
stovyklų, žalvario ir geležies amžiaus 
gyvenviečių, piliakalnių, laidojimo 
vietų. Archeologų laimėjimus at
skleidžia šiemet baigtas leisti ketu
rių tomų “Lietuvos TSR archeologi
jos atlasas”, turintis 120 žemėlapių, 
aprašantis 2 500 paminklų, apie 
10.000 įvairių radinių. Buvo spėlio
jama, kad metalas Lietuvoje jau bu
vo lydomas pirmąjį tūkstantmetį 
prieš Kristaus gimimą. Spėliojimą 
patvirtino Utenos rajono Narkūnų 
piliakalnio tyrinėjimai. Čia archeo
logai aptiko žalvario lydimo pėdsa
kus — samtelius, liejimo formas, 
krosnelių liekanas.

KAUNO MUZIKINIO TEATRO 
vyr. dirigentas S. Domarkas ir pia
nistas P. Stravinskas grįžo iš gast
rolių Lenkijoje, Balstogės mieste. Su 
vietiniu simfoniniu orkestru jiedu 
surengė du koncertus.

DU LIETUVOS KINO STUDIJOS 
FILMAI rodomi Sovietų Sąjungos 
kino teatruose — rež. M. Giedrio 
“Nesėtų rugių žydėjimas" ir rež. A. 
Aramino “Pasigailėk mūsų. . Pir
masis yra sukurtas pagal V. Bubnio 
to paties pavadinimo romaną. Scena
rijų parašė pats rež. M. Giedrys. Fil
mo operatorius — J. Tomaševičius, 
dailininkas — L. Platovas. Rež. A. 
Aramino filmui pagrindą sudarė V. 
Radaičio apysaka "Mano Galilėjus". 
Filmo kūrėjų gretoms priklauso 
operatorius J. Marcinkevičius ir dail. 
A. Ničius. Pagrindinius vaidmenis 
atliko aktoriai A. Masiulis, V. Paukš
tė ir H. Kurauskas.

VILNIETIS A. SUTKUS DALY
VAVO Baltijos šalių fotografų paro
doje "Baltijos jūra — taikos jūra”, 
kuri buvo surengta Suomijoje, Porio 
mieste. Jo kūrybai atstovavo 50 nuo
traukų iš serijų “Lietuva iš paukščio 
skrydžio" ir “Tarybų Lietuvos žmo
nės". Seminare "Fotografija kaip 
mokslas ir menas” A. Sutkus skaitė 
pranešimą "Meninė Lietuvos foto
grafija”.

KOMPOZ. VIKTORAS BUDREVI- 
ČIUS sidabrinę savo kūrybinio dar
bo sukaktį paminėjo specialiu kon
certu Vilniuje. Jame dalyvavo net 
keturi chorai: vyrų “Varpas" su va
dovu A. Arminu, A. Lopo vadovau
jamas “Aidas”, mergaičių choras 
“Liepaitės”, kuriam vadovauja L. 
Palinauskaitė su P. Vailioniu, ir Vil
niun atvykęs Varėnos kultūros namų 
mišrus choras. Jo vadovas — A. Ber
natavičius. Chorams, atliekantiems 
jo dainas, dirigavo pats sukaktuvi
ninkas. Koncerto programos atlikėjų 
eilėse taipgi buvo Vilniaus operos 
solistai M. Aleškevičiūtė, V. Bakas, 
smuikininkas A. Stulgys, fagotistas 
J. Ančerevičius, birbynininkas A. 
Smolskus, kanklininkės L. Naikelie- 
nė, N. Karčiauskienė, D. Šimakaus- 
kaitė, pianistės H. Znaidzilauskaitė, 
L. Bakienė, L. Orlauskaitė, vargoni
ninkas B. Vasiliauskas ir Vilniaus 
filharmonijos orkestro mušamųjų 
grupė. Ilgas atlikėjų sąrašas rodo 
plačius kompoz. V. Budrevičiaus kū
rybos barus. Sukaktuvininkas profe
soriauja Vilniaus konservatorijoje, 
ruošdamas naują chorvedžių kartą.

VILNIAUS DAILĖS PARODŲ 
SALONE pirmąją savo tapybos dar
bų parodą surengė dail. Edmundas 
Žiauberis, vilniečiams daugiau pažįs
tamas kaip grafikas, dirbantis “Ge
nio” žurnale. Parodai jis pateikė 
temperos, pastelės ir akvarelės dar
bus. Tarp jų buvo rašytojos I. Simo
naitytės portretas, P. Cvirkos gimti
nė Klangiuose. Vyravo peizažai — 
"Vilniaus senamiestis žiemą”, “Ry
tas Vilniuje”, Rusnei skirtas paste
lių ciklas — "Gluosniai Rusnėje”, 
"Žvejų kaimelis Rusnėje” ir kt. ■

TOBULINTIS I MILANO LA 
SCALLOS TEATRĄ išvyko jaunoji 
Vilniaus operos teatro sol. Irena Mil
kevičiūtė, lyrinis sopranas. Ji yra 
sąjunginio M. Glinkos dainininkų 
konkurso laureatė, tarptautinio P. 
Čaikovskio konkurso diplomantė. Į 
grupę Milanan siunčiamų daininin
kų pateko atrankiniame konkurse 
Maskvoje. Milane jau tobulinosi ke
turi Vilniaus operos atstovai — te
noras Virgilijus Noreika, bosas Va
cys Daunoras, sopranas Giedrė Kau- 
kaitė-žebriūnienė ir mezzo-sopranas 
Aušra Stasiūnaitė. I. Milkevičiūtė at
lieka pagrindinį soprano vaidmenį 
G. Puccini operoje “Madame Butter
fly”, dainuoja Violetą G. Verdi “Tra
viatoje”. Ruošiasi dainuoti Eglę at
naujintoje V. Klovos operoje “Pilė
nai”.

TRADICINIS KAIMIŠKU KAPE
LŲ konkursas "Grok, Jurgeli” įvyko 
Kauno profsąjungų kultūros rūmuo
se. Pagrindinį prizą laimėjo Kauno 
taksistų "Santaka”, II vietą — “Liet- 
kelprojekto”, III — "Litekso” kape
los. V. Kst.
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Tai, ko jau nebežinojom
A. KALNIUS

Pripuolamai užsukus į “Tė
viškės Žiburius”, redaktorius 
pasveikino:

— Tau atsiuntė knygą.
— Kas man ją galėtų siųsti 

per laikraščio redakciją, — pa
maniau. Bet kai redaktorius ją 
ištraukė iš spintos, ir ji mano 
akysna įstrigo graži, tarytum 
kokia nuotaka, prisiminiau, kad 
tokių jau esu matęs. Tai buvo 
“Lietuvių šeimos tradicijos”. 
Vadinasi, knyga, kokią gali pa
rašyti tik kun. Stasys Yla ir iš
leisti Amerikos Lietuvių Bib
liotekos Leidykla. O man su jos 
visais leidiniais jau teko susitik
ti.

* * ♦
Ak, kokių gražių, turiningų ir 

įdomių būta mūsų senolių šei
mose tradicijų! Jau nedaugelis 
net iš mūsų senosios kartos iš 
jų dar kaiką beatsimena. O mū
sų dabartinės išeivijos kartoms 
susipažinti su mūsų protėvių 
šeimų kultūra bus tikrai maloni 
staigmena.

Knyga yra gražaus albuminio 
formato, dailiai įrišta į kietus 
viršelius, kurie yra įvilkti dar į 
dailesnį menišką aplanką. Teks
tai atspausdinti stambiomis rai
dėmis ant kreidinio popieriaus. 
Tai teikia knygai ne tik iškil
mingumo, bet ir palengvina 
skaitymą tiek jauniems, tiek 
seniems. Drįstu sakyti, kad ši 
knyga ir menišku savo apipavi
dalinimu, ir neeiline tekstų 
struktūra nė puse žingsnio ne
atsilieka nuo modernių leidinių 
svetimomis kalbomis. Išeivija 
už šį didelį indėlį į lietuvių tau
tos kultūrinius klodus gali tarti 
ačiū visiems, kurie prisidėjo 
prie šio didžio darbo: autoriui 
kun. St. Ylai, dailininkėms Zi
tai Sodiekienei ir Irenai Mitku
tei, redakcijos bendradarbiams 
— A. Tamošaičiui, SJ, Sauliui ir 
Kęstučiui Girniams, N. Gražu- 
lienei, A. Pakalniškiui, jn., Pet
rui Aleksai, V. Lukui, leidyklai 
ir jos rėmėjams, o ypatingai pa
grindiniams šios knygos mece
natams Petronėlei ir Motiejui 
Strumskiams.

Gal reiktų ką nors įdomaus iš 
šios knygos pacituoti, bet nesi
nori pratęsti šio rašinio. Tačiau 
įspūdžio dėlei štai trumputis at
pasakojimas: per vakarynas, 
kurios vyksta vestuvių išvakarė
se, kai jaunieji atsisveikina su 
tėvais, draugais ir kaimynais, 
jaunoji vyresniesiems bučiuoja 
ranką, o jaunimui — į lūpas, 
šituo metu kildavo didelė pro
blema paaugliams. Jie vengė, 
kad kartais ir jų nepabučiuotų į 
lūpas. Mat, jie bijojo, kad gali 
neišdygti ūsai...

Kas dar šioje knygoje yra

Tarp abstrakto ir svajonės
(Atkelta iš 5-to psl.)

dienomis Lietuvių Namuose su
rengė R. Laniausko kūrinių, pa
rodą. Į parodos atidarymą susi
rinko didelis būrys meno mylė
tojų, kurių tarpe buvo daug jau
nimo ir amerikiečių. Giedrinin- 
kių vardu svečius šiltu žodžiu 
pasveikino Aldona Zorskienė, 
pakviesdama patį parodos kal
tininką pakalbėti apie save. 
Kuklus, simpatingas ir gerokai 
susijaudinęs Rimas pasveikino 
svečius, kreipdamasis paprastais 
žodžiais lietuviškai ir angliškai. 
“Apie save neturiu ko sakyti. 
Mano kūriniai turi kalbėti už 
mane.”

Prieš pat parodą į salę dar 
buvo atneštas vienas vandens 
dažais tapytas paveikslas, kuris 
Niujorke laimėjo premiją. 
“Sprendimas” dvelkia sunkia, 
įtampa paženklinta nuotaika, 
kurioje trys siluetai, palinkę po 

St. Petersburg Beach,
Florida, PARDUODAMAS GERAS NAMAS: 
3-jų miegamųjų, 2 prausyklų. Dengtos verandos ir daug 
kitų pagerinimų. Kaina — $67.000. Teirautis telefonu

(813) 367-1544

V >r sėdo oi, C»)uqoic
n.4 I f. p/n rii . I > N. ir J. VAZNELIU

Sifts International Jnc.
2501 W 7lrt STREET, 
CHICAGO, ILL. 60429 
Telefonas 471-1424

Du klausimai 
laikraščio skaitytojui
1. Ar esate KANADOS LIETUVIŲ FONDO nariu?
2. Ar žinote, kad Įnašai į KANADOS LIETUVIŲ 

FONDA atleidžiami nuo pajamų mokesčių 
(income tax)?

vertinga, tai tradicijų sąvokos 
aptarimas. Ir iš tikrųjų, mes 
tradicijas dažnai supainiodavo
me su papročiais. Pasirodo, kad 
taip nėra. Jos, kaip paaiškėjo, 
kuriasi tam tikra tvarka. Pir
miausia atsiranda įprotis įvai
riuose asmenyse, toliau gerieji 
įpročiai, susitelkę į krūvą, tam
pa papročiu, o kilnių papročių 
sutelktinė jau yra vadinama tra
dicija. Bet kaip visa vyksta, jau 
reiktų susipažinti su kun. St. 
Yla, beskaitant jo straipsnį 
“Kas yra tradicijos?”

Tiesa, autorius pateikia tik 
šeimos sukūrimo ir jos gyveni
mo tolimesnio tęsinio tradicijas, 
kurios baigiasi kūdikio gimimu 
ir jo auklėjimu. Betgi šeima ne 
tik susikuria, gimdo ir auklėja 
— ji pagaliau ir miršta. Dėlto 
man atrodo, kad knygą gal būtų 
buvę galima užbaigti mirties 
įvykiu. Nes juk viena šeima gy
venimą dar tik pradeda, o kita, 
davusi pradžią naujajai, jau 
baigia. Šios “pabaigtuvės” taip 
pat yra susijusios su nemažai 
tradicijų.

Dar vienas labai svarbus pliu
sas šioje knygoje tai vadinama
sis “portfolio” — et, geriau jį 
pavadinkime iliustracijų rinki
niu. Jas piešė dailininkės Zita 
Sodeikienė ir Irena Mitkutė. Jų 
piešiniai užima apie trečdalį 
šios knygos, dar labiau pabrėž
dami jos albuminį pobūdį ir pa
ryškindami tektų turinį.

Reikia pasakyti, kad šie pieši
niai kaikam atrodys neįprasti 
dėl savo giliaprasmės simboli
kos. Betgi prisiminus mūsų la
bai glaudų ryšį su žeme ir jos 
augintine gamta, jų simbolinė 
reikšmė aiškiai atsiskleidžia, 
žemė yra visos gamtos motina, 
maitintoja. Jos sultimis minta 
augmenija ir gyvūnija, o jų vi
sų duosnumu minta žmogus 
(“Aš karvelei žalio šieno, man 
karvelė balto pieno. . .”). Dėlto 
dailininkės taip surišę žmogų su 
žeme ir gamta, kaip brolį su se
serimi, kuriuose teka tų pačių 
tėvų kraujas. O kadangi žmogus 
pagal Augščiausiojo Tėvo valią 
yra žemės ir gamtos karalius, 
tai pritinka, kad jos abi jį neštų 
ant savo pečių. Man atrodo, kad 
dailininkės tokią jungtį ir norė
jo išreikšti savo puikiose ilius
tracijose.

Knyga parašyta rinktiniu žo
džiu ir lengvu stiliumi. Už ją ne
gali būti geresnės dovanos Kalė
dų švenčių ir kitomis progomis.

“LIETUVIŲ ŠEIMOS TRADICI
JOS”. Autorius — Stasys Yla, 
iliustratorės — dail. Z. Sodeikie
nė ir I. Mitkutė, leidėjas — Ame
rikos Lietuvių Bibliotekos Lei
dykla. M. Morkūno spaustuvė. 
Čikaga, 1978 m. Kaina $20.

sprendimo našta, tirpsta gelsvo
je nežinomos ateities atmosfe
roje. Čia, kaip ir visuose jo kūri
niuose, Rimo vardą sunku rasti. 
Jis kuklus ir savo parašą sulieja 
su paveikslų. Jo parašo kartais 
reikia gerokai pajieškoti, kol 
kur nors po laiveliu ar tarp lapų 
pastebimos smulkios, kuklios 
raidės “Rimas”.

Rimas Laniauskas savo spal
vinga asmenybe drobėje tampa 
įvairiaveidžiu žmogaus vidaus 
pasaulio atkūrėju ir nesiduoda 
klasifikuojamas i įprastines me
no kategorijas. Jo paties žo
džiais tariant, jis “kuria, žaidžia, 
kovoja ir jieško savęs”.

Mano nuomone, R. Laniaus
kas turėtų su savo kūryba pasi
rodyti ir kitose mūsų kolonijo
se, tiek Kanadoje tiek JAV, jas 
praturtindamas savo nuostabiu 
įvairumu, kūrybine išraiška, su
teikiančia gilų estetinį išgyveni
mą.

Dail. ADOMAS VARNAS, kuriam 1979 m. sausio 1 <1. sueina 100 metų

Modernioji dailė
VL. SALTMIRAS

Mūsų specializacijos amžiuje 
net ir dailininkai visumoje 
sprendžia tik su menu susijusias 
problemas. Universalus rene
sanso žmogus nepajėgtų aprėpti 

' įvairiausių greitai riedančios 
kultūros atšakų, kurių kiekvie
na atskirai pareikalautų viso 
žmogaus gyvenimo. Šių dienų 
dailė nėra atsijusi nuo bendros 
kultūros krypties, bet greičiau 
ją atspindi, todėl neatsitiktinai 
modernioji dailė yra bedaiktė, 
kaip bedaiktė (o drauge dirgi
nanti ir jaudinanti) yra astrofi
zika ar genetika.

Jei daiktiškumą dailėje su
prastume kaip visiems pažįsta
mų daiktų ar vaizdų savitą per
davimą, tai šią ar panašią funk
ciją dabar neblogai atlieka ir fo
tografijos menas.

Modernioji dailė nesprendžia 
nė literatūrinių problemų, t. y. 
ji nedėsto, kaip dėstė kitų epo
chų dailininkai, kokį epą kurti 
erdvėje ir laike. Grožinėje lite
ratūroje ar muzikoje mes per 
detales pagauname visumą (lai
ko sąvoka čia būtina), o bedaik- 
tės dailės kūrinyje, priešingai, 
pagauname visumą per sekundę 
ir tik iš visumos einame į deta
les. Modernioji dailė yra betgi 
tiek prasminga, kiek ji yra bū
tinybė, o ne mada, antraip ji pa
sidaro neįtikinama, lygiai kaip 
neįtikinamai skamba išimtinai 
daiktinio meno propoguotojai. 
Iš kitos pusės dailė turi vidinius 
savo dėsnius, kurie visais laikais 
buvo vienodi (nuo pat akmens 

Dail. JURGIS RAČKUS, abstraktinės dailės puoselėtojas aliuminyje

amžiaus), tik kiekviena spocha 
sprendžia savo laikotarpio pro
blemas kitoniškai.

Skaitytojas atleis už šią su
prastintą didaktiką, surašytą 
ryšium su gruodžio 16-17 dieno
mis matyta dailininko Račkaus 
abstrakčių darbų paroda, kurio
je buvo rodomi ir jo ankstyves
nieji tapybos darbai, ir dabarti
niai, atlikti aliuminyje.

Šiandieną dailininkas Račkus 
tepriklauso kanadiečių “Colour 
and Form Society”. Jis turi sa
vo dailės studiją Mississaugoje, 
taipgi dirba Paryžiuje ir Briu
selyje, o vasaros metu su šeima 
užsiima buriavimu. Praeityje jis 
priklausė daugeliui kanadiečių 
organizacijų, kaikurioms pats 
vadovavo ar buvo jų steigėju. 
Taigi, kanadiečių meno sferose 
jis gerai žinomas ir mums yra 
svarbus ryšininkas. Jau suminė
tai “Colour and Form Society” 
jis pirmininkavo trejus metus. 
Buvo vienas steigėjų ir pirmi
ninkų “Professional Artists of 
Canada” organizacijos, jun
giančios visus Kanados dailinin
kus; vėliau vienas organizatorių 
“Ontario Society of Artists”; 
priklausė “Canadian Conferen
ce of the Artists”, palaikiusiai 
ryšį su federacine valdžia meno 
reikalais; buvo Toronto miesto 
meno patarėjų komiteto nariu 
ir dar nevienos organizacijos, 
kurių čia visų nesuminėsime.

Taigi, dailininkas Račkus yra 
savo srities profesijonalas, todėl 
jo paroda susilaukė tinkamo dė
mesio.

Plataus užmojo veikalas
Ivinskio Lietuvos istorija iki Vytauto mirtiesZenono

J. JAKŠTAS
(Tęsinys iš praėjusio nr.)

6. Vytauto laikai
Paskutinis, t. y. trečias, sky

rius turi antraštę “Valstybės su
klestėjimas. Vytautas D. ir jo 
darbai.” Pradedama nuo antro 
Vytauto pabėgimo pas kryžiuo
čius (1389 m.) ir ryšium su tuo 
itin pabrėžiamas kunigaikščio 
suartėjimas su Žemaičiais. To
liau plačiai pasakojama apie vi
daus karą, kai kryžiuočiai, pasi
telkę kryžininkus, atvykusius iš 
Vakarų, su prie jų prisidėjusiu 
Vytautu įsibrovė į Lietuvą ir 
pasiekė Vilnių. Vaizdžiai ir 
smulkmeniškai aprašomos kau
tynės prie sostinės pilių 1390-91 
m. Aprašęs kovas, įgudęs mūsų 
istorikas geba pereiti į buvusių 
priešų tarpusavius pasitarimus 
ir iš jų išvesti antrą Vytauto “iš
davystę”, t. y. susitaikymą su 
Jogaila.

Seka Astravos sutartis, kur 
Vytautas priimamas Jogailos, 
Trakų ir Lucko kunigaikščių. 
Dėl Astravos vietovės Ivinskis 
skyrėsi nuo mūsų istorikų, lai
kiusių ja to vardo dvarą prie 
Lydos. Ivinskiui jis yra Ostravos 
miestas “dabar rytų Mozūrijo- 
je” (308 p., išn. 23.). Gal jis se
kė lenkų istorikais.

Pačių Astravos sutarties do
kumentų istorikas nesvarstė 
(jų yra išlikę trys). Aplamai, 
gilinimasis į dokumentus ir į 
kitokius šaltinius, jų analizė au
toriui perdaug nerūpėjo. Jam 
pakako pažinti jų turinį, kad ga
lima būtų juos panaudoti isto
riniam vyksmui vaizduoti. Iš 
bendro istorinio vyksmo spręs
damas, jis kartais net “papildi- 
nėjo” šaltinius, kai įnešdavo į 
juos tai, ko juose įsakmiai ne
minėta. Štai ir prie Astravos su
tarties jis pridūrė pastabą: 
“Nors 1392 metų dokumentuo
se niekur nepaminėta, bet Vy
tautas tada turėjo gauti ir Vil
nių” (309 p.). Ši pastaba toli
mesnio istorinio vyksmo patei
sinama.

Vytauto kaip faktinio didžio
jo Lietuvos kunigaikščio veikla 
pradedama aprašinėti nuo jo ry
tų politikos. Visai originalus pa
sirodė mūsų istorikas, Vytauto 
rytų politikoje įžiūrėdamas tre
jopą veiklą: 1. jungti prie cent
ro atsipalaidavusias dalines ku
nigaikštijas; 2. paimti į vasalinę 
priklausomybę “tarpines” sritis 
tolimame Maskvos pasienyje; 
3. bendraujant su totoriais ban
dyti įsitvirtinti rusų žemėse. 
Skaitytojas vedžiojamas po ru
sų miestus, kraštus, jam rodo
ma, kaip Vytautas jungė juos su 
didžiąja Lietuvos kunigaikštija 
ir varžėsi su Maskva dėl jų.

Po paskirų miestų ir vietovių 
apžvalgos imamasi pasakoti apie 
Vytauto santykius su totoriais, 
ypač apie nelaimingas Vorsklos 
kautynes. Jos tiesiog pavadintos 
Vorsklos nelaime. Apie totorius 
kalbant paminėtas ir Vytauto 
poslinkis į Juodąją jūrą, ir toto
rių su karaimais apgyvendini
mas Lietuvoje. Kalba apie kau
tynes pradedama nuo Vytauto 
sutarties su į Vilnių atbėgusiu 
priešo išvarytu kanu Tochtami- 
šu. Iš rusų metraščių cituojamas 
sutarties punktas, kur paliudy
tas Vytauto užmojis atsisėsti Į 
Maskvos kunigaikščio sostą, nu
galėjus Tochtamišo priešą. Ori
ginalus pasirodė šiuo atveju 
mūsų istorikas: atkreipęs dėme
sį Į Jogailos prašymu paskelbtą 
popiežiaus bulę, laiko Vytauto 
žygį prieš totorius lietuvių kry 
žiaus karu (316 p.). Ta proga 
jis užrašė mūsų istorijai itin 
taiklią mintį: “Lietuvių tauta, 
kuri — nuo XIII a. pradžios — 
pati buvo tiek daug iškentėjusi 
kryžiaus karų puolimų, pateko 
į skaičių kryžiaus karą vedančių 
tautų. O pats “kryžiaus karas” 
turėjo vykti kaip tik tuose plo
tuose, į kuriuos Algirdas per 
krikšto derybas buvo siūlęs išsi
kraustyti Vokiečių Ordinui” 
(316 p.).

Po Vorkslos nelaimės dar pa
liečiamos Vytauto tąsynės su 
Maskva, kur didžiuoju kuni
gaikščiu buvo jo žentas Vosylius 
I. Sumininimi 3 Vytauto ruošti 
išpuoliai prieš Maskvą, nors 
prie karo neprieita. Priešų su- 
susitikimai vis baigdavosi pa
liaubomis. Tąsynės truko iki 
1408 m., kol sutarta taika, išve
dant sieną tarp Lietuvos ir 
Maskvos kunigaikštijos Ungros 
upe, kairiuoju Okos prieupiu 
(apie 8 mylias nuo Maskvos). 
Tai buvo tolimiausia rytinė Lie
tuvos siena.

Apžvelgus Vytauto rytų poli
tiką, pasukama į vakarų. Vaka
rų politika gausi žymiais įvy

kiais ir sudaro Vytauto istorijos 
kamieną. Centrinė tema — san
tykiai su vokiečių ordinu. Ši te
ma autoriui labai gerai žinoma, 
jo pagrindinai studijuota.

Dalykas pradedamas dėstyti, 
taip sakant, ab ovo — nuo Min
daugo laikų, prabėgomis lie
čiant kaikuriuos įvykius iki Sa
lyno sutarties (1398). Toliau pa
teikiama nuodugni žemaičių ir 
Ordino santykių istorija. Pagal 
šaltinius vaizduojami žemaičių 
perleidimai Ordinui, šio mė
ginimai net su Vytauto pagalba 
prisijungti juos, jų sukilimai, 
išsivadavimai taip pat su Vytau
to pagalba. Labai permaininga 
istorija, turtinga lemiamais įvy
kiais, atkurta iš šaltinių ir dar 
pagrįsta gausiais istoriniais vei
kalais. Pagrindiniai autoriaus 
naudoti šaltiniai buvo Dlugošo 
Lenkijos istorija ir didelis Vy
tauto laikų dokumentų rinkinys 
— “Codex epistolaris Vitoldi”.

Pro labai pastabaus istoriko 
dėmesį neprasmuko Dlugošo 
istorijoje užrašyti žodžiai “Vak- 
kis Ahridlis”, taikyti kryžiuo
čiams vokiečiams (331 p., išn. 
35). Tai seniausias žinomas že
maitiškas vokiečių (vakkis) pa
vadinimas.

Iš Vytauto ir Jogailos kivirčų 
dėl žemaičių išvedamas ir Žal
girio mūšis. Apžvelgiamos ap
linkybės, vedusios į karą, ypač 
paskleisti skundai Vakaruose 
Vytauto ir kryžiuočių prieš vie
nas kitą. Kaip ruoštasi mūšiui, 
žygiuota į kovos lauką ir pati 
mūšio eiga aprašyta, pasire
miant Dlugošo istorija. Kalbant 
apie kautynių ruošą, istorikui 
pasimaišė viena klaida, kartota, 
tiesa, ir kitų istorikų. Klaida lie
čia garsų čekų husitų karo vadą 
Joną žižką, dalyvavusį Žalgirio 
kautynėse čekų samdinių tarpe. 
Dėl jo garso jis Ivinskio palai
kytas čekų dalinio, “vėliavos” 
vadu (337 p.). Iš tikrųjų čekų 
daliniui vadovavo Jonas Sakalas 
iš Lembergo. žižka net nemini
mas kaip kautynių dalyvis. Jo 
vardas pirmą kartą minimas 
Dlugošo, kai vienam pasidavu
siam Prūsijos miestui Jogaila 
paskyrė čekų įgulą.

Po kautynių sekusi Torno tai
kos sutartis, rodos, būtų buvusi 
reikalinga platesnio svarstymo. 
Ypač turėjo būti panagrinėtas 
Žemaičių klausimo sprendimas. 
Tuo tarpu jo apsiribota iš Dlu
gošo paimta citata, kur sutartis 
Kritikuojama lenkų požiūriu 
(343 p.). Turėjo būti paaiškintas 
ir Torno taikos sugretinimas su 
Raciąžo susitarimu, kur sako
ma: “Torno taika Ordino ir Len
kijos santykiuose vėl įgalino 
kryžiuočiams naudingus Racią
žo susitarimus” (343 p.). Posa
kis be paaiškinimų nesupranta
mas.

Po Torno taikos atpasakoja
ma istorija kivirčų dėl Žemaičių 
ir vakarų sienų. Pagrindinės 
dėstomosios temos šioje vietoje 
yra: imperatoriaus pasiuntinio 
Benedikto Makros misija, jo 
mėginimas išspręsti Vytauto ir 
Ordino ginčą dėl sienų, Žemai
čių krikštas, jų byla Konstan
cos susirinkime ir Medininkų 
vyskupijos įsteigimas. Visos te
mos tiko jo gero pasakoriaus 
menui, ir jis jas gan smulkme
niškai nušvietė. Maždaug dešim
ties metų (1410-1420) politinės 
ir bažnytinės Lietuvos istorija 
čia mokamai išdėstyta.

Dažnu atveju Ivinskis ką vaiz
duodamas turėjo tikslą ir dėsto
muosius įvykius kreipė į jį. Taip 
jis tęsė savo istoriją po Žemai
čių krikšto ir vyskupijos įsteigi
mo, kai ją kreipė Melno sutar
ties (1422) linkme. Tai įtemptų 
ginčų dėl sienų istorija, tęsta 
maždaug dvejus metus, kol pri
eita prie pačios Melno sutarties. 
Apie ją Ivinskis šitaip byloja: 
“Melno taika reiškė abipusį 
kompromisą. Abiejų pusių ilgai, 
užkietėjusiai gintame plane pa
siliko šis tas išbraukta, bet kai 
kas buvo ir palikta. Kryžiuočiai 
turėjo atiduoti Lietuvai beveik 
visus Žemaičius” (360 p.). Šiais 
žodžiais baigiama šimtmečius 
trukusi Lietuvos ir Ordino per
mainingų santykių istorija. Au
toriui teliko pagvildenti Vytau
to vidaus valstybinė politika 
paskutiniame jo gyvenimo de
šimtmetyje.

Pagal autorių, Vytautas poli
tikavo paskutiniame dešimtme
tyje, stiprindamas Lietuvos val
stybingumą. Teiginį jis grindė, 
perbėgdamas trumpu žvilgsniu 
Vytauto santykius su Lenkija 
nuo 1384 m. Aptarė Vilniaus — 
Radomo uniją (1401) ir jau pla
čiau gvildeno Horodlės uniją 
(1413). Vispusiškai apžvelgtos 
aplinkybės, vedusios Lietuvą ir 

Lenkiją prie tos unijos. Ivinskis 
buvo vienas nedaugelio istorikų, 
nurodęs svarbiausią unijos prie
žastį, būtent: “Jau pačiame Vy
tauto ir Jogailos akto įvade yra 
pasakyta, jog abi valstybės jun
giasi, norėdamos apsaugoti Lie
tuvos žemes nuo Vokiečių ordi
no ir jo sąjungininkų puolimų 
bei kėslų” (366 p.).

Vytauto laikotarpio epilogo 
turinys yra jo su Jogaila ir vie
no pavaizduota triumfališka ke
lionė po rytinės D. Lietuvos ku
nigaikštijos dalį, kur “jam len
kėsi rusų kunigaikščiai” (371 
p.). Autoriui būtų tikę panaudo
ti šioje vietoje šaltinį “Pochva- 
la Vitovta” (parašytą 1428), kur 
jo ta kelionė giriamai aprašoma 
ir suminimos jam sukrautos do
vanos.

Gyvu, giliai įsijaustu pasako
jimu apie Vytauto vainikavimo- 
si dramą, jo veiklą kultūrinėje- 
religinėje, socialinėje, ekonomi
nėje srityje ir jo asmenybės 
tiesiog entuziastišku apibūdini
mu užsklendžiamas šis kapitali
nis veikalas.

7. Baigiamosios pastabos
Kaip S. Daukantas savo su

trumpintą istoriją pavadino 
“Pasakojimai apie veikalus lie
tuvių tautos. . panašiai gali
ma būtų pavadinti ir Ivinskio 
istoriją. Kaip vieno, taip ir kito 
istorijoje vyrauja pasakojimas. 
Pasakojamų istorijų autoriai 
paprastai susilaiko nuo tyrinė
jimų, nuo šaltinių kritikos, jų 
analizės. Jie laiko sau uždaviniu 
vaizduoti patį istorinį vyksmą, 
kokį jie susidaro iš studijuotų 
šaltinių ir veikalų. Ir Daukantas, 
ir Ivinskis atpasakojo Lie
tuvos istoriją, pasiremdami šal
tiniais ir atitinkama literatūra.

Tačiau tarp jų labai didelis 
skirtumas. Daukantas rašė, kai 
Lietuvos istorijos mokslas buvo 
dar pradinėje stadijoje, mažai 
tyrinėtas, o ir pats istorikas ne
buvo susipažinęs su istoriniu ty
rinėjimo metodu. Kas kita 
Ivinskis. Jam buvo žinomi nau
jausi istoriniai tyrinėjimai ir jų 
išdavos. O ir pats mūsų istori
jos mokslas padarė didelę pa
žangą nuo Daukanto laikų. Tad 
Ivinskio istorijos negalima ly
ginti su Daukanto, nors abi yra 
pasakojamojo pobūdžio.

Ivinskio pasakojimas yra pla
taus užmojo, kuris gali būti aiš
kinamas jo dideliu žiningumu. 
Jis rašė turėdamas galvoje dau
gybę faktų ir kuo daugiausia jų 
spaudė į pasakojimo rėmus. To
dėl jo rėmai vietomis taip iš
plėsti, kad nukrypstama nuo te
mos (digresija). Kai temos 
griežtai nesilaikoma, tai pasi
taiko ir pasikartojimų dėstyme. 
Kartojama, žinoma, skirtingo
mis frazėmis ir skirtingame są
ryšyje. Pasikartojimai neistori- 
kui skaitytojui gali būti ir ne
pastebimi. Jie jam net ir nau
dingi — geriau atmenami ir 
Įsisavinami.

Ivinskio istorija, neapsunkin
ta tyrinėjimų, kurie tik specia
listui galėtų būti įdomūs, yra 
lengvas skaitinys lietuviui skai
tytojui, kuri domina Lietuvos 
praeitis. Velionis istorikas ir 
taikė ją eiliniam lietuviui skai
tytojui.

Baigiant išvadinęs pastabas, 
tinka priminti skaitytojams, 
kaip pats autorius galvojo apie 
rašomą didelę Lietuvos istoriją. 
Štai 1970. V. 1 laiške jis rašė: 
“Į tą darbą žiūriu kaip į savo
tišką mano testamentą (pabrau
kimas jo paties). I tomo manus
kriptas yra “staklėse”, pasiekęs 
XV a., kurio 1492 m. ne tik Ka
zimiero mirtis, bet ir karinis 
konfliktas (Ivano III) yra man 
riba epochos ir I tomo”. Taip 
rašė istorikas, tikėdamasis baig
ti 3 tomus jam Lietuvių Fondo 
pavestos istorijos. Negailestin
goji mirtis neleido jam net ir 
pirmo tomo baigti. Pakviestas 
redaktorius prel. P. Jatulis už
pildė rankraščio spragas ir jį 
suredagavo.

Tad mūsų garbingam istori
kui likimas lėmė parašyti tik 
dali testamento Lietuvos istori
jos pavidalu. Bet jis yra iški
liausias palikimas lietuviškos — 
tautiškos istoriografijos, pradė
tos nepriklausomos Lietuvos is
torikų, kuriuose pirmavo kūry
biškiausias narys profesorius 
dr. Z. Ivinskis. Visai teisingai 
atsiliepė apie jį prof. A. E. Sen
nas, rašydamas: “Mano nuomo
ne, Ivinskis yra vis dar pirmau
jantis lietuvių istorikas XX-ja- 
me amžiuje” (“Akiračiai” 8 nr., 
1978. IX). Todėl kiekvienam 
supratingam, apsišvietusiam lie
tuviui jo istorija skaitytina jau 
vien iš pagarbos šviesaus atmi
nimo autoriui.
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naujų metų-

KLF TARYBA

x\Wz

glėdinė palaima ir sėkmė 
telydi 1979 metais kiekviena 
geros valios sesę ir brolį lietuvį! 
Naujo ryžto tėvynės laisvinimo 
darbe, vienybės ir broliškos 
tarpusavio meilės Toronto 
lietuvių tarpe linki -

Aišku, JAV Lietuvių Bend
ruomenės tarybos suvažiavimo 
Vašingtone kulminacinis taškas 
buvo priėmimas prezidentūroje 
ponios R. Carter globoje. Ta
čiau nesmagu skaityti mūsų 
spaudoje palyginti kuklius ap
rašymus apie priėmimą Lietu
vos pasiuntinybėje 1978 m. lap
kričio 19 d.

Taip vadinamame “Embassy 
Row,” t.y. 16-oje gatvėje (N.W.), 
įsikūrusi savo nuosavame pasta
te, primenančiame europietišką 
pilaitę, Lietuvos Įstaiga nedaro 
apleistų ar nugyventų rūmų 
įspūdžio. Tiesa, išorės ir vidaus 
remontas nemažai padėtų repre
zentacijai ir pabrėžtų įstaigos 
orumą, bet dar nėra “ghost em
bassy”, kaip rašė kaikurie JAV 
žurnalistai.

Nepaslaptis, kad finansinė pa
dėtis yra ne tik aliarmuojanti, 
bet gal net ir tragiška, už poros 
metų laukianti gilių pasekmių, 
nes laikas lyg tie bibliniai “lie
sieji metai”, vis ryškiau palie
ka žymę tiek diplomatinės tar
nybos asmenyse, tiek pastato 
sienose, kilimuose ir bendroje 
aplinkoje.

Visdėlto minėto sekmadienio 
popietė pasiuntinybėje buvo 
šviesi. Įsivaizduokite pustrečio 
šimto svečių, “užėmusių” erd- 
vokas penkių augštų patalpas! 
Malonūs šeimininkai rūpestin
gai viską aprodė, aiškino ir vai
šino. Ypač įdomu buvo tiems, 
kurie pirmą kartą lankėsi pa
siuntinybėje ir galėjo jaustis 
Lietuvos respublikos teritorijo
je. Žinoma, likimo ironija šiuo 
metu yra tokia, kad tik retas at
silankiusiųjų galėjo jaustis esąs 
savojoje pasiuntinybėje, nes 
daugumą sudarė Jungtinių 
Amerikos Valstybių piliečiai.

Lankytoją žavi pasiuntinybėje 
turimi originalūs paveikslai, me
no dirbiniai, istorinės reikšmės 
nuotraukos, lėlių (lietuviškų 
vestuvių) rinkinys. Nemažą lan
kytojų būrį sudarė ir lietuviško
jo išeivijos jaunimo atstovai. 
Jiems itin imponavo pats faktas 
— lankymasis Lietuvos diplo
matinėje įstaigoje, pokalbiai su 
ministeriu dr. St. Bačkiu, kuris, 
kartu su ponia, visą laiką buvo 
nuoširdūs ir malonūs šeiminin
kai. Ar tik nepirmą kartą Va
šingtone toks gausus būrys tau
tiečių turėjo progą taip intymiai 
susipažinti su dar labai svarbia 
institucija, kurios išorę puošia

valstybinis Lietuvos ženklas, už
rašas ir vėliavos kotas, ant ku
rio reikiamomis progomis ple
vėsuoja lietuviškoji trispalvė. 
Namo priekyje — pasiuntinybės 
automobilis su lietuviškais ženk
lais ir diplomatinio korpuso re
gistracijos lentele.

Tą dieną visų ten viešėjusių
jų pokalbiuose vyravo tema — 
kas darytina, kad tos svarbios

įstaigos tęstinumas galėtų būti 
išlaikytas ilgesnį laiką. Kaiku
rie tautiečiai turi įdomių suma
nymų, pasiūlymų rimtoms svars- 
tyboms ir konkrečiam įsiparei
gojimui. Gaila tik, kad, bent iki 
šiol, nieko nesigirdi apie jokias 
pastangas visa tai koordinuoti 
ir laukti pozityvių sprendimų. 
Visi supranta, kad šiuo atveju 
laikas nėra mūsų pusėje. Dėlto 
nereikėtų delsti.
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KANADOS LIETUVIŲ KATALIKŲ 
į CENTRAS

ristaus 
Gimimo 
šventes ir 

flaųju

SVEIKINAME TAUTIEČIUS, ryžtingai kovojan

čius už tikėjimo laisvę, bendrąsias žmogaus 

teises, sąžinės laisvę pavergtoje Lietuvoje, juos 

remiančią išeiviją ir linkime visiems bendra 

ištverme bei ryžtu laimėti trokštamą Lietuvos 

laisvę, o kartu su ja ir tikėjimo laisvę —

KLB TORONTO 
APYLINKĖS VALDYBA
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KALAMI švenčių ir

**
*nauju Ū£rų. 
linkime sesėms bei broliams 
šauliams pavergtoje 
Tėvynėje ir laisvajame 
pasaulyje.

Visus 1979 metų šauliškus darbus skirkime :W
nepriklausomos Lietuvos atstatymui — A

Toronto VI. Pūtvio $

šaulių kuopos valdyba ®.

Lietuvis rusinimo tarnyboje
Naujoji vaikų subedievinimo ir nutautinimo akcija Lietuvoje. 

Mintys iš IV LTSR mokytojų suvažiavimo

LTSR švietimo ministras A. 
Rimkus savo kalboje, perskai
tytoje 1978 m. birželio 7 d. Lie
tuvos TSR mokytojų IV suva
žiavime, įvykusiame Vilniuje, 
kalbėdamas apie “taurių tarybi
nio patriotizmo, tautų draugys
tės ir proletarinio internaciona
lizmo jausmų” skiepijimą Lie
tuvos moksleivijai, džiaugėsi, 
kad jau “turime 98 (nelietuvių, 
Red.) mišrias mokyklas, kuriose 
mokosi 53,5 tūkstančio mokinių 
arba kas dešimtas bendrojo la
vinimo mokyklų moksleivis”. 
Toliau kalbėtojas pažymėjo, kad 
“reikšmingą poveikį auklėjant 
moksleiviją tautų draugystės, 
tarybinio patriotizmo dvasia da
ro Tarybų Lietuvos ir Tarybų 
Baltarusijos socialistinis lenkty
niavimas”.

Jeigu prisiminti, kaip Balta
rusijos teritorijoje jau 34 metai 
susidorojama su ten gyvenan
čių lietuvių vaikais, neleidžiant 
jiems net pradžios mokyklose 
mokytis savo gimtąja lietuvių 
kalba, jeigu paskaičiuoti, kiek 
per tą ilgą laikotarpį Baltarusi
joje atsirado naujų žmonių, jau 
nebemokančių savo gimtosios 
lietuvių kalbos ir jeigu visa tai 
skaityti, A. Rimkaus žodžiais ta
riant, “reikšmingu poveikiu”,— 
nesunku suprasti, kas yra sle
piama po skambiais tarybinio 
patriotizmo, tautų draugystės ir 
proletarinio internacionalizmo 
žodžiais, brutaliomis priemonė
mis skverbiantis į lietuvių vai
kų sielas, širdis ir protus.

Toliau savo kalboje A. Rim
kus dabartinius Lietuvos ekono
mikos ir kultūros kaikuriuos pa
siekimus priskyrė ne darbščiai 
ir sąžiningai lietuvių tautos pri
gimčiai, o pabrėžė, kad tai yra 
“pirmiausia didžiosios (? — 
aut.) rusų tautos nesavanaudiš-

JAV sostinėje Vašingtone. Lietuvos atstovas dr. S. Bačkis priėmimo metu 
pasiuntinybėje kalbasi su jaunimo atstove Birute Šontaite iš Akrono, Ohio. 
Žemiau — Baltuosiuose Rūmuose dr. A. Razma ir dr. G. Balukas su prezi
dento J. Carterio žmona Roslyn priėmimo metu

kos (? aut.) paramos rezultatas”. 
Už šią “paramą” A. Rimkus visų 
Lietuvos švietimo darbuotojų 
vardu įsipareigojo: “ir ateityje 
darysime viską, kad išauklėtu- 
me moksleivius karštais savo 
Tėvynės (TSRS — aut.) patrio
tais, nuosekliais internacionalis
tais (lietuvių tautos ir jos kul
tūros ignorantais — aut.), kad 
nė vieno moksleivio sąmonėje 
nerastu dirvos nacionalinio už- 
siskleidimo, atsiribojimo ar iš
skirtumo sėklos”. Iš to aiškėja, 
kodėl Lietuvos švietimo minist
ras džiaugiasi, kad grynai lietu
viškų mokyklų skaičius Lietu
voje mažėja, o mišrių — dau
gėja.

Kiek augščiau toje pačioje sa
vo kalboje A. Rimkus, prisimin
damas Lietuvos KP CK biuro 
neseniai priimtą nutarimą dėl 
rusų kalbos mokymo Lietuvoje, 
nasakė: “Naujos vadovėlių, mo
kymo priemonių laidos turi už
tikrinti, kad visi mokiniai dar 
vidurinės mokyklos suole gerai 
išmoktu rusų kalbą”. Tai “užtik
rinus”, savaime suprantama, 
nors to švietimo ministras nepa
sakė, vieną kartą bus nutarta, 
jog tose mišriose Lietuvos mo
kyklose bus nereikalinga moky
ti dviem kalbom. Tada užteks 
vienos rusų kalbos, nes ji dar 
labiau užtikrins “tarybinio pa
triotizmo, tautų draugystės ir 
proletarinio internacionalizmo” 
pragaištingus siekius Lietuvoje. 
Lietuvių tauta gali būti surusin
ta tiktai per mokyklas!

Po savo įsipareigojimo visus 
Lietuvos vaikus padaryti inter
nacionalistais A. Rimkus, rem
damasis kitu LKP CK biuro 
1977 m. balandžio 11 d. nutari
mu “Dėl Pabiržės vidurinės mo
kyklos darbo, skiepijant moks
linę ateistinę pasaulėžiūrą”, pa
žymėjo: “Vadovaujantis šiuo do
kumentu, kiekvienoje mokyklo
je būtina sudaryti darnią ir 
veiksmingą ateistinio auklėjimo 
sistemą (pasirodo, kad iki šiol 
toji sistema dar nebuvo tobula! 
— aut.). Atsidėjus, subtiliai rei
kia dirbti su tais mokiniais, ku
rie dar nevisiškai išsilaisvinę iš 
religininkų įtakos. Turime pa
dėti kiekvienam mokiniui dar 
mokykloje susiformuoti tvirtą 
materialistinę pasaulėžiūrą, ge
rai suvokti religijos žalą, tapti 
aktyviu ateistu”, štai kokiai sis
temai lietuviai tėvai yra privers
ti atiduoti auklėjimui ir moky
mui savo vaikus!

Kodėl LKP CK savo auka pa
sirinko Pabiržės, o ne kurią kitą 
Lietuvos mokyklą? Tai, be abe
jonės, turėjo ryšį su tuo, kad 
netrukus vyskupas — tremtinys 
J. E. Vincentas Sladkevičius iš 
savo ištrėmimo vietos Nemunė
lio Radviliškio buvo perkeltas į 
Pabiržę.
('“LKB Kronika” 1978 m. 34 nr.) 

<■»! !«»<>«»<>«»< >«»< >«■»< > «* < > >«»<>«■»< >«■»< >«*
• šv. Bernardas iš Clairvaux rašė 

apie popiežiaus rinkimus: "šis yra 
šventas? Tegu meldžiasi už mus. 
Anas mokytas? Tegu moko mus ir 
rašo mokslingas knygas. Trečiasis 
yra išmintingas? Tegu valdo mus. 
Rinkite jį popiežiumi”.

iai sveikiname
visus mūsų rėmėjus ir visą lietuvišką 
bendruomenę

P ir

2 AA UJLį'A/STLĮproga
Kristus nuolat su mumis! Tai tikint, mūsų 

iįįj šventės ir kasdienybė įgaus gilesnės reikšmės 
bei paguodos.

įjt Visus ypatingu būdu prisiminsime kalėdinės
novenos maldose. Kalėdinių sveikinimų išlaidas 

g?. skiriame lietuviškai labdarai —
y Nekaltai Pradėtosios Marijos

seserys Toronte

M- k .V.

Visus parapijiečius, 
Prisikėlimo bažnyčios ir vienuolyno 

geradarius bei rėmėjus, 
visus kolonijos lietuvius

su šv. Kalėdomis ir 
naujais metais sveikina

TĖVAI PRANCIŠKONAI j
Augustinas Simanavičius, OFM Antanas Prakapas, OFM į
Barnabas Mikalauskas, OFM Eugenijus Jurgutis, OFM 4

PRISIKĖLIMO PARAPIJA TORONTE į
KV.

t ” ’ ...................................... ■’...................

SVEIKINAME
visus mūsų rėmėjus, tėvus, 
mokytojus ir mokinius

šv. Kalėdų irv

Naujų Metų proga, 
kartu reikšdami padėką už 
jūsų paramą ir pasitikėjimą —

Toronto Maironio mokyklos 
tėvų komitetas

& %

Sv. Kalėdų ir Naujų Metų
-et 
-et 
-et 
-et 
-et 
-et 
-et 
-et 
-et 
-et

proga sveikiname 
medicinos srities 

darbuotojus, visus 
tautiečius Lietuvoje bei 

išeivijoje ir linkime 
išlikti stipriem kūnu ir 

dvasia —

g KANADOS LIETUVIŲ MEDIKŲ SĄJUNGOS VALDYBA S
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Ką man reiškia Kalėdos? 
Rašo Toronto Maironio mokyklos IX ir X skyriaus mokiniai

Kai buvau mažytė, labai lauk
davau Kalėdų. Tada man Kalė
dos reiškė, kad ateis senelis, at
neš dovanų. Galima buvo nueiti 
pas seneli ir paprašyti kokios 
nori dovanėlės. Reikėdavo būti 
labai gerai.

' Vėliau aš pamėgau Kalėdų 
papročius, Kūčias su šienu ant 
stalo, su kalėdine plotkele ir 
burtais. Kūčių vakarą stengėmės 
susirinkti visa šeima ir artimi 
žmonės. Kūčių vakarienė skiria
si nuo visų kitų vakarienių savo 
skirtingais valgiais. Aš visuo
met prašau mamą, kad neuž
mirštų padaryti prėskučių, ki
sieliaus ir barščių.

Kai paaugau, supratau, kad ir 
senelis, ir eglutė, ir dovanos, ir 
vakarienė yra svarbūs dalykai, 
bet yra dar svarbesnių. Aš su
pratau, jog Kalėdos reiškia, kad 
Jėzus atėjo ir atnešė mums išga
nymą. Todėl Kalėdos man reiš
kia didelį džiaugsmą, Jėzaus at
neštą gerą naujieną, kurią Bet- 
lėjaus piemenys girdėjo, kai 
angelai giedojo “Garbė Dievui 
augštybėse, o žemėje ramybė 
geros valios žmonėms.”

Aldona Sendžikaitė, X sk.

Man šv. Kalėdos reiškia taiką 
ir ramybę geros valios žmonėms 
pasaulyje, kiekviename krašte, 
kiekviename žmoguje.

Kalėdos 'yra šventė, kurioje 
vienas gali kitam padėti arba 
duoti dovaną. Ta dovana gali 
būti daiktas arba draugystė.

Daug žmonių pasaulyje yra be 
šeimų, vieniši. Tokiems žmo
nėms artimo meilė ir draugys
tė reiškia labai daug. Todėl dau
guma lietuviškų šeimų Kūčių 
vakarą prie paruošto stalo su
kalba maldą ir už visus tuos 
vargdienius, kurie dėl visokiau
sių priežasčių negali Kalėdų 
švęsti bei sėstis prie tradicinio 
Kūčių stalo.

Linas Banelis, X
Kalėdos yra Kristaus gimimo 

šventė. Žmonės laukė ilgus am
žius ateinant Į pasaulį Išgany
tojo. žydai manė, kad Išganyto
jas ateis į šį pasaulį ir bus ga
lingas valdovas, išvaduos žydus 
iš romėnų nelaisvės ir įsteigs 
galingą žydų valstybę. Bet Kris
tus atėjo į šį pasaulį ne kaip ga
lingas žemiškas karalius, o 
kaip silpnas vaikutis. Jis atėjo 
ne valdyti kaip karalius, bet 
kaip Dievas išlaisvinti žmones iš 
nuodėmės ir nuvesti į dangų. 
Tai buvo džiaugsmo įvykis 
tiems, kurie laukė Išganytojo. 
Todėl mes prisimename Kris
taus gimimo šventę — Kalėdas 
kaip džiaugsmo šventę.

Danutė Čepaitė, X
Kalėdos man reiškia Kristaus 

Kūdikio gimtadienį, kuris yra 
labai svarbus visiems krikščio
nims ir man. Kristus nusižemi
nęs atėjo į pasaulį paprastoje 
prakartėlėje ant šienelio, kaip 
pranašauta, atpirkti žmonijos. 
Jis atnešė pagoniškam pasauliui 
šviesą, rodydamas, kaip žmogus 
turėtų gyventi ir pasiekti amži
nąjį gyvenimą.

Per Kūčias mes valgome 12 
pasninkiškų valgių ir meldžia
mės už tuos, kurie negali švęsti 
Kalėdų. Vidurnaktį einame į 
Bernelių Mišias. Kalėdos yra 
dovanų laikas. Dievas davė žmo
nijai dovaną — savo Sūnų. Jis 
mirė už mūsų kaltes, mus at
pirkdamas ir duodamas pomirti
nį gyvenimą. Ir mes vienas ki
tam duodame dovanėles per Ka
lėdas, prisimindami Dievo dova
ną.

Bernadeta Abromaitytė, X
Vieną vakarą Marija ir Juo

zapas ėjo į Betlėjų. Jiedu įieš
ko jo nakvynės, bet niekur nebu
vo vietos. Jie nuėjo į gyvulių 
tvartą, kur ir gimė jų sūnus Jė
zus. Danguje ir žemėje buvo 
daug džiaugsmo. Piemenys iš 
angelų girdėjo apie Kristaus gi
mimą ir iš visur atėjo pažiūrėti 
Kūdikėlio.

Mes su tokiu pat džiaugsmu 
švenčiame Jėzaus Kristaus gi
mimą. Mes turime visokių pa
pročių. Dvyliktą vai. nakties 
žmonės iš visur ateina į Kalėdų 
Mišias. Vargonai pirmą kartą 
užgroja kalėdines giesmes. Visi 
jas gieda labai džiugiai.

Gailė Šaltmiraitė, X
Šių laikų žmonės prieš Kalė

das vaikščioja po krautuves, 
siunčia vienas kitam atvirukus, 
perka eglaites ir t. t. Kartais jie 

visiškai pamiršta tikrą Kalėdų 
mintį. Kalėdos yra Kristaus gi
mimo diena. Man ta diena reiš
kia daug džiaugsmo. Aš galiu 
visą dieną būti savo šeimoje, 
nueiti i Bernelių Mišias. Tai la
bai reikšmingos Mišios man.

Donatas Pažerūnas, X

Žmonės, kurie tikrai supran
ta Kalėdų prasmę, pasijunta 
dvasiškai apšviesti, žmonės pa
miršta savo piktumus ir priešus, 
pasidaro draugiški, vienas ki
tam ištiesia ranką padėti, pagel
bėti. šis laikas nėra skirtas tik
tai pirkti dovanoms draugams, 
bet ir atleisti nedraugams.

Zita Prakapaitė, X
Kalėdos yra daugiau, negu 

atostogos, Kalėdų senis ir eglu
tės. Kalėdos yra laikas dalinimo 
ne tik dovanų, bet ir minčių, ir 
meilės. Visi tomis dienomis bū
na daug malonesni su savo arti
mais bei draugais ir net nepa
žįstamais žmonėmis. Visur gali
ma girdėti linkėjimą “linksmų 
Kalėdų”.

Kalėdos neturi būti praleistos 
tik kaip laikas poilsiui nuo dar
bo ar mokyklos — žmogus turi 
pajusti Kalėdų dvasią ir kitiem 
skleisti.

Dovanos artimam žmogui yra 
meilės išraiška. Jieškojiinas do
vanos atrodo sunkus, bet kai 
duodi kam nors dovaną, tas dar
bas paliečia širdį ir pažadina 
jausmą sieloje. Kalėdos yra mei
lės, taikos ir gerų darbų laikas, 
kuris turėtų tęstis per visus me
tus.

Rimantas Budrys, X
Kalėdos man reiškia, kad 

Kristus gimė. Jis atėjo į pasaulį 
mūsų mokyti apie Dievą. Kara
liai atėjo pas Kristų į Betlėjų ir 
Jam atnešė dovanų. Todėl ir 
mes duodame kitiems žmonėms 
dovanas. Mes neturime užmirš
ti, kad Kalėdos nėra tik gauti ir 
duoti dovanas kitiems: žmonės 
turi atsiprašyti visus tuos, ku
riems ką nors blogo padarė. 
Mes turėtume padėti kitiems be 
jokio atlyginimo.

Paulius Karosas, X
Šiandieną žmonės žiūri į Ka

lėdas kaip į komercinį dalyką, 
bet aš savo širdyje žinau ką Ka
lėdos reiškia. Maždaug prieš 
2000 metų gimė didžiausias pa
saulio pranašas Jėzus Kristus 
— Dievo Sūnus. Dievas pasirin
ko Mariją, kuri pagimdė Sūnų. 
Jėzus Kristus, Išganytojas, atė
jo j pasaulį mūsų išgelbėti.

Alvydas Saplys, IXa
Man Kalėdos reiškia Jėzaus 

gimtadienį. Laikas prieš Kalė
das vadinasi adventas. Tada vi
si elgiasi geriau ir kitais dau
giau rūpinasi. Kristus gimė 
tvartelyje. Visi jam nešė dova
nas. Jis buvo Karalius visų žmo
nių — gyvųjų ir mirusiųjų. Jis 
yra mūsų Išganytojas. Per Jį 
mes gyvensime ir mirsime. Jis 
mirė, bet jis gyvena su mumis.

Paulius Bukauskas, IX

Šventei besiruošiant
Dienos trumpėja, ateina žie

ma. Broliukas, sesutė ir aš pra
dedame galvoti apie Kalėdas. 
Man labai patinka vaikščioti 
lauke ir paragauti balto sniego. 
Vakare mes visi trys keliaujame 
į parką slidinėti. Kaip gražu, 
kai miestas papuoštas spalvoto
mis šviesomis. Mama namuose 
ruošia Kūčias, o tėtė važiuoja j 
mišką parvežti eglutės.

Mes vaikai ruošiame dovanas 
slaptai. Miegoti yra labai sunku,, 
nes galvojame apie Kalėdas.

Dianė Simanavičiūtė, VII

Išmokstame daug 
dalykų

Kalėdos kiekvienais metais 
ateina ir praeina, bet visi jų la
bai laukia. Mes išmokstame 
daug dalykų apie Kalėdas ir pa
pročius lietuviškoje mokykloje 
ir šeimoje. Anksčiau ant Kūčių 
stalo būdavo dvylika pasninkiš
kų valgių ir po kiekviena lėkšte 
būdavo padėta šieno. Po Kūčių 
vakarienės visi miegodavo, nes 
tada, sakoma, gyvuliai kalbėda
vo. Kas girdėdavo jų kalbą, bu
vo sakoma, netrukus mirs. Da
bar Kūčių nebešvenčiame taip 
iškilmingai su visais papročiais, 
bet vistiek tą patį reiškia.

Rima Zavytė, VI

«į:

savo mielus artimuosius, gimines, draugus, bičiulius

pažįstamus bei jų seimas

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

Jonas ir Ona Ažubaliai 
Elena Aukštakalnienė 
Birutė ir Jonas Aukštaičiai 

ir šeima
V. V. Augėnai
Ada ir Balys Arūnai
J. O. Adomauskai,

Hamilton, Ontario
Marytė ir Jurgis Astrauskai
Marytė ir Antanas Aulinskai, 

Oakville, Ontario
Ada ir Eug. Abromaičiai
Jonas Araminas,

Montreal, P.Q.
A. J. Arštikaičiai, 

Brampton, Ontario

Jadvyga Barzdaitienė 
Rimantas, Nelė ir Jonas Budriai 
Marija ir Antanas Basalykai 
Genovaitė ir Petras Breichmanai,

Hamilton, Ontario
Joana Budnikienė,

Hamilton, Ontario /
Greta Buntinienė,

Elmvale, Ontario
J. K. Bartkai,

Hamilton, Ontario
Birutė, Vytautas Biretos ir dukros 

Aldona, Jūratė
Julius, Pranė ir Danutė
Barakauskai
Monika Antanas Bumbuliai

ir dukros
Teresė ir Vladas Bačėnai 
Apolinaras Čepaitis
Birutė, Kazimieras

ir Giedrė Čepaičiai 
Irena, Vidutė ir Petras Čiurliai 
Benas ir Vera Cvirkos,

Simcoe, Ontario
Linda ir Edm. Cicėnai, 

London, Ontario

K. ir J. Dervaičių šeima, 
Hamilton, Ontario

O. ir J. Dementavičiai
J. Z. Didžbaliai ir sūnūs
Albina ir Jonas Didžbaliai,

Hamilton, Ontario
K. Daunys
Stasys Dabkus
P. ir V. Dalindos

Lina ir Liudas Einikiai 
Vladas Eižinas
Marija, Antanas Elijošiai 

ir šeima
Marija Gečienė
Albinas Gačionis ir šeima
Vanda ir Petras Garneliai, 

Tillsonburg, Ontario
Ona ir Zigmas Girdauskai
K. EI. Gudinskai ir šeima, 

Hamilton, Ontario

Irena ir Povilas Girniai, 
Hamilton, Ontario

S. /.Girdzijauskai
K. S. Gečai
Petras Gaidelis
Vladas Geras su šeima 
Elena ir Juozas Girėnai

A. E. Heikiai,
Stayner, Ontario

J. ir V. Ignaičiai su šeima
Jonas ir Jadvyga Ignatavičiai

St. Jaseliūnas
A. D. Jankūnas,

Ancaster, Ontario
Gertruda ir Vladas Jocai
Ona ir Vytautas Juodišiai

Stayner, Ontario
Stasys Juknevičius
Marija ir Stasys Jokūbaičiai 

ir dukra
V. ir J. Jasinevičių šeima
M. Jasionytė
Elzbieta ir Emilis Jankai 
Vladas ir Petra Jankaičiai 
M. J. Jakaičiai,

London, Ontario
H. P. Juodvalkiai,

Oshawa, Ontario
Ona ir Antanas Jakimavičiai 
Aug. Juzeliūnas

J. ir D. Kaunaitės
Albina ir Stasys Kavaliauskai 
Olga ir Mykolas Krivickai,

Oakville, Ontario
K. Kaknevičius ir sūnus
V. P. Koveliai,

Hamilton, Ontario
Aldona ir Jonas Kutka,

Welland, Ontario 
Aleksandras Kalūza 
Elena ir Vytautas Krikščiūnai 
Elena ir Bronius Kišonai 
Dzeja Klibingaitienė ir šeima 
Vytas, Angelė, Rūta Kulniai 
V. S. K neitai,

Oshawa, Ontario
G. J. Kolakauskai,

Hamilton, Ontario

Stasė ir Vytautas Liuimos 
Gražina ir Haris Lapai 
B. E. Liškauskai ir šeima,

Oakville, Ontario
Irena ir Petras Lukoševičiai, 

Montreal, P.Q.

V. Matulaitis
Ina, Bronė ir Jonas Maziliauskai 
Bronius Mackevičius
Liudvika ir Vaclovas Morkūnai
Genovaitė Mockienė
Br. Mikšys
Stefa ir Marcelius Meškauskai
O. V. Marcinkevičiai
Kostas Meškauskas,

Hamilton, Ontario
M. ir V. Miceika,

Simcoe, Ontario

Stasė, Alfonsas Mazlaveckai 
ir Romas

R. J. Nacevičiai
Morta ir Bronius Norkai 
Sofija Pyževienė
J. J. Pilipavičiai ir šeima 
Irena ir Vytautas Pečiuliai
A. S. Petraičiai
Jonas ir Ona Paviloniai
Romualda, Jeronimas Piciniai 

ir dukros Aušra, Ramunė, 
Hamilton; Ontario

Ada ir Valius Poškaičiai,
Holland Centre, Ontario

Anelė ir Jonas Puteriai 
Pranas ir Marija Pranaičiai 
Sonia ir Vincas Paulioniai 
Jane ir Stasys Paketurai,

Rodney, Ontario
Joana ir Vladas Plečkaičiai 
Stasė ir Mikas Petruliai 
A. B. Parėščiai,

Hamilton, Ontario
Aldona,Juozas Petrauskai 

ir šeima
A. Paulius,

Hamilton, Ontario 
Sofija ir Stasys Rakščiai,

Fruitland, Ontario
Jurgis Račys
Danutė ir Mykolas Regina 
Aldona ir Jonas Ranoniai 
Monika ir Juozas Rimkai,

Vittoria, Ontario
Alvina ir Vladas Ramanauskai
O. L. Rimkevičiai 
Jonas Riauba
K. J. Rugiai
J. A. Ramonai,

Oakville, Ontario
A. P. Ščepavičiai
Genutė ir Augustinas Senkai 
Gražina, Petras, Antanas 

ir Paulius Stauskai
J. O. Staškevičiai,

Port Colborne, Ontario
A. T. Sekoniai,

Stayner, Ontario
Zosė, Kostas Simonaičiai ir šeima 
Viktoras, Ona ir Danutė 
Skukauskai 
Marija Švelnienė 
Kun. Ant. Sabas,

Sudbury, Ontario
P. Šiūlys,

Hamilton, Ontario
4. G. Stankui

Sofija ir Juozas Skučai,
Montreal, P.Q.

J. J. Šarūnai
Juozas, Zuzana ir Ramunė

Stravinskai
Marija Šenferienė
D. ir Br. Staškevičiai,

Montreal, P. Q.
Marija, Bronys, Audrius

Stundžiai

P. Trečiokienė,
Simcoe, Ontario

Juozas ir Balbi na Tamulioniai
G. B. Trinkai su šeima
A. ir St. Urbonavičių šeima

Hamilton, Ontario

Dr. Aleksas ir Aldona Valadkos 
Stepas V a ranka ir šeima 
Petronėlė ir Jonas Vegeliai 
E. ir Paulius Vindašiai,

Delhi, Ontario
Magdalena ir Povilas Vaitoniai 

Hamilton, Ontario
Marytė ir Vaclovas Vaitkai 

ir dukra Rūtelė
J. Valiukienė
Marija ir Juozas Vaseriai 
Bronius ir Elena Vyšniauskai,

Eden, Ontario
J. Vaitkus,

Rexdale, Ontario
Stasys ir Vanda Vaitkai 
Vladas, Aldona ir Violeta

Vaitoniai

Stasė ir Antanas Zimnickai
B. K. Žutautai 
Monika Žėkienė 
M. J. Zubrickai
D. Zulonienė
Bronė Žiobi e nė ir sūnūs 
Domas ir Juzė Žiogai,

Delhi, Ontario
4. O. Želviai,

Oshawa, Ontario
Anelė ir Tomas Žiliai
P. E. Žuliai ir šeima
Marija, Jonas - Bronius Žėkai 
Juzė ir Kęstas Žuliai 
Pranas, Juzė Žaliauskai



RISTAUS gimimo

ir NAUJŲ METŲ 
proga sveikiname visus 
lietuvius šiapus ir anapus, 
linkėdami džiaugsmo, 
ištvermės lietuviškame 
darbe ir viltingų 
1979 metų.

KANADOS LIETUVIŲ 
BENDRUOMENĖS 

HAMILTONO 
APYLINKĖS 
VALDYBA

NAUJU M.E7'J

ŠVJfALEDU

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 s

^=9®.

| LIETUVIŠKA NEKILNOJAMO TURTO f 
į pardavim'o HAMILTONE | 
& ĮSTAIGA

LTD
M REAL ESTATE BROKERS
§ 1127 MAIN STREET EAST, Telefonas 

Hamilton, Ontario L8M 1 P2 549-3594Ž LINKSMŲ SV KA!,ED! J
ir laimingų

savo klientams ir visiems 
tautiečiams linki —

s

«
ir lietuviai atstovai —

Savininkas Vį
Zigmas Didžbalis

Vincas Sakas K,
Eduardas Didžbalis

įį rstė^. ’^tė* •atė”. '’Sbė'- 'Oš*’’- fib*'- xjfeė». 'Qb^L'Qb^ xjb^t■esė’. - m

LINKSMU
švenčių lietuviams

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

linkime savo draugams ir klientams —

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

ir laimingu

S HAMILTON
SEKMADIENIAIS PO PAMALDŲ 

salėje platinami bilietai į Hamiltono 
N. Metų sutikimą, o savaitės dieno
mis pas M. Gudinską tel. 547-1967. 
Naujų Metų sutikimas įvyks gruo
džio 31 d.. 7.30 v. v.. Jaunimo Centre. 
Pasivaišinsite skania šilta vakariene 
ir šaltu bufetu. Šampanas, stiprieji 
gėrimai Įskaityta į $22.50 bilieto kai
ną. Gimnazistams — tik $15.

KLB Hamiltono valdyba
PAPILDOMOS ALKOS. Tautos 

Fondui aukojo $50: A. Povilauskas; 
$10: J. Miltenis, Hamiltono SLA kuo
pa.

St. Catharines, Ont.
NAUJĄ APYLINKĖS VALDYBĄ, 

senosios kadencijai pasibaigus, vėl 
pavesta susidaryti Adolfui Šetikui. 
Jis rūpinasi ir sudarymu komiteto 
Lietuvių Dienai, įvykstančiai kitais 
metais St. Catharines mieste. Visuo
tinis susirinkimas įvyko lapkričio 
26. Kor.

Sault Ste. Marie, Ont.
TAUTOS FONDUI 1978 m. auko

jo $40: Vytas Skaržinskas;
$20: J. Meškys, V. Mockus;
$10: V. Aukštikalnis, S. Druskis, 

J. Kvaščiauskas, A. Motuzas, H. Ma- 
tijošaitis, J. Malskis, A. Skardžius, 
J. Valas, J. Žebraitis, A. žemaitis.

$6: A. Skaržinskas, A. Vanagienė;
$5: A. Balčiūnas, B. Dabulskis, R. 

Gasperas, R. Galinienė, R. Galinytė, 
Ig. Girdzevičius, Ig. Genys, V. Gold- 
bergas, S. Grigelaitis, L. Jakumaitie- 
nė, V. Kramilius, A. Motiejūnas, M. 
Poškienė, J. Puteikis, P. Puteikis, V. 
Poderys, K. Sližys, J. Sendžikas, J. 
Skardis, P. Umbrasas, V. Vainutis.

$4: A. Trakinskas; $3: B. Švilpa.
$2: J. Duoba, B. Kaminskas, V. 

Liudavičius, J. Okmas, J. Poškus, J. 
Pareigienė, J. Skaržinskas, Vincas 
Skaržinskas, V. Žurauskas.

Iš viso surinkta $322. Ačiū vi
siems!

įgaliotinė J. Gasperienė

BUFFALO, N.Y.
DR. DENIS MAŽEIKA lapkričio 

pabaigoje viešėjo pas savo uošvius 
A. R. Masiulionius. Ta proga Padė
kos Dieną atvyko ir daugiau svečių. 
Dr. D. Mažeika, Amerikos kariuome
nės majoras, jau ketvirti metai gyve
na Vokietijoje, bet ateinančia vasara 
yra numatęs grįžti į Ameriką, išstoti 
iš kariuomenės ir pradėti savo prak
tiką Batavijos mieste. Jis speciali
zuojasi akių gydyme.

Prieš porą savaičių A. R. Masiu- 
lioniai ir dr. D. Mažeika su žmona 
Audrone aplankė Italiją, Graikiją, 
Jugoslaviją, Izraelį, Egiptą ir kurį 
laiką pabuvo pas žentą Vokietijoje.

A. R. Masiulioniai Buffalo mieste 
yra uolūs lietuvybės veikėjai. Dr. D. 
Mažeika, nors ir trečios kartos lietu
vis, gerai kalba lietuviškai; skautu 
būdamas darydavo lietuviškai prane
šimus, buvo aktyvus lietuvybės veik
loje kaip ir jo žmona Audronė Ma- 
siulionytė. Jiems sugrįžus į šį ame
rikiečių Niagaros kraštą, lietuvybės 
darbas susilauks gerų talkininkų, 
nes tiek Denis, tiek Audronė yra dar 
jauni ir daug žadantys žmonės. Buf
falo lietuviai ir šiais metais organi
zuoja bendras Kūčias. Kor.

Sudbury, Ontario
TAUTOS FONDUI aukojo $250 — 

Petrėnas Petras; $50 — Poderienė 
Saliomėja, Venskus Petras, Kibickas 
Jonas; $30 — L. J. a.a. J. Remeikio 
atminimui; $20 — Braškys Antanas, 
Rotkis Erikas, Remeikis Kęstutis; 
$15 — Tutinas Kostas, Remeikis Ge
diminas, Račinskas Romas, Dr.

$10 — Sabas Antanas, kun., Kul
nis Liudas, Kusinskis Aleksas, Juš
ka Vladas, Mazaitis Petras, Rimas 
Kazimieras, Jasinskas Jonas, Ragaus
kas Izidorius, Gudriūnas Viktoras, 
Poderis Kęstutis, Jutelis Povilas, 
Stankus Justinas, Šemogas Jonas, 
dr. Rukšys Andrius.

$5 — Bružas Valys, Gatautis Anta
nas, Stepšys Vaclovas, Danilevičius

Zenonas, Baltutis Leonas, Barkaus
kas Albinas, Kručas Juozas, Švieži- 
kas Kazimieras, Kriaučeliūnas Vla
das, Liutkus Povilas, Ramonas Kos
tas, Kriaučeliūnas Jurgis, Milčius 
Algis, Albrechtas Ferdinandas, Stra- 
kauskas Antanas, Raškevičienė Aida, 
Šleinius Jurgis, Juozapavičius Anta
nas, Gustas Pranas, Semežys Petras, 
Petrėnas Jonas, Grinius Vytautas, 
Griškonienė Liucija, Lencas Stasys, 
Staškus Juozas, Krivickas Stasys, 
Paulaitis Juozas, Staškevičius Alber
tas, Niekus Domas, Deveikis Vincas, 
Pranskus Jonas.

$3 — Martišius Juozas; $2 — Bu- 
tauskas Viktoras, Labuckas Zigmas, 
Jonikas Klemas, Bružas Ignas, Rup- 
kalvis Andrius, Nudgent Albinas; 
$1 — Kupris Martynas. Už ištiestą 
pagalbos ranką, atvertą širdį, ken
čiančiai priespaudą tėvynei, aukojant 
Tautos Fondui, nuoširdžiai dėkojame.

KLB Sudburio apylinkės valdyba
Delhi, Ontario

KLK MOTERŲ DR-JOS DELHI 
SKYRIAUS 20 METŲ SUKAKTIS 
atšvęsta spalio 21 d. parapijos salėje, 
išpuoštoje spalvingomis rudens gė
lėmis.

Šventę pradėjo /skyriaus pirm. A. 
Ratavičienė, pakviesdama kleboną J. 
Stašku sukalbėti maldą. Prisimintos 
sergančios narės ir pagerbtos tylos 
minute mirusios. M. Povilaitienė, šio 
skyriaus steigėja, įdomiai kalbėjo 
apie skyriaus įsteigimą ir apie dabar
tinius veiklos tikslus. Prisiminė dr- 
jos kelius nepriklausomoje Lietu
voje ir didžiąją sukaktį — 70 metų 
nuo įsteigimo Lietuvoje. Skyriaus 
dvasios vadas kun. dr. J. Gutauskas 
sveikino skyriaus nares ir paskaitė 
ištraukas iš savo raštų, nušviesdamas 
motinos-moters asmenį.

Sveikino: centro valdybos vardu 
— S. Laurušaitienė, Lietuvos Kanki
nių parapijos skyriaus vardu — V. 
Ottienė, Londono atstovė — Daniliū- 
nienė, Hamiltono skyriaus garbės na
rė — S. Rakštienė, kartu perduoda
ma prel. Tadarausko linkėjimus. S. 
Jakubickas sveikino šaulių kuopos ir 
Kanados Lietuvių Fondo vardu. 
Šventėje dalyvavo iš kitų skyrių vieš
nios: M. Tumaitienė, E. Kairienė, 
p. Jakaitienė ir p. Šimkienė.

(Nukelta į 19-tą psl.)
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proga sveikiname brolius 

bei seses šaulius ir linkime 

daug šventiško džiaugs

mo laimės 1979 metais, 

gražaus ir sėkmingo šau- 

liško darbo —
HAMILTONO DLK ALGIRDO 
ŠAULIŲ KUOPOS VALDYBA

1 o

SVEIKINAME 
visus mūsų mielus klientus, bičiulius bei 

pažįstamus ir linkime 

linksmu šv. Kalėdų ir v v

laimingų, sveikų naujų metų.

Sakas Parcel Service
620 Barton St. E.

Savininkai Hamilton, Ont.
E. V. Sakai -Sakavičiai Tel- 544-7239

3

Hamiltono Mergaičių Choras AIDAS”
vadovai bei tėvų komitetas sveikina visus geraširdžius rėmėjus, bičiulius, lietuviško jauni- S 
mo meninius vienetus bei organizacijas Kalėdų švenčių proga ir linki darbingų 1979 m. §

K

g

švenčių !&g
Friedrich’s Meat & Delicatessen Ltd.
232 -234 Ottawa St. N., Hamilton, Ont. Tel. 545-4563

S THE J. B. MARLATT
X 615 Main St. E/

Hamilton, Ont.
$ Tel. 528-6303

Visiems 
lietuviams linkime 
džiugių šv. KALĖDŲ 
ir laimingų NAUJŲ METŲ -

— KELIONIŲ BIURAS^
303 KING ST. EAST 
HAMILTON. ONT.

mėsos gaminiai, įvairūs skanėstai 
201 Ottawa St. N. 

Hamilton, Ont. 
Tel. 544-0533

“Jis — kūnas mirštąs ir prisikeliąs, 
Jis — siela amžiais gyva. Ir amžiais 
bus gyvas lietuviškos kūrybos rašytas 

žodis, gimęs kovoje dėl Dievo vardo ;W
ir augęs kovoje dėl mūs tautos prisikėlimo \£t:
ir brendęs didžiajai tautų kultūros garbei...” IA

(B. Brazdžionis) įf:

Sveikina visus rėmėjus, §
KALĖDŲ švenčių proga 
ir linki sveikatos bei 
laimės 1979 metais!

HLDT "AUKURAS"

® LINKSMŲ švenčių 
sį lietuviams linki -

HAMILTONO LIETUVIŲ ,
KREDITO KOOPERATYVAS 'TALKA

TRAVEL SERVICE
Įstaigos telefonas 525-3273 

telefonas 627-4456

ŠVENČIŲ ir

proga sveikina visus savo 
mielus narius ir linki 
sėkmės bei Dievo 
palaimos ateityje -

VALDYBA

ŠVENČIŲ 
LINKIME . 
LIETUVIAMS!
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Užuot siuntę šventinius 
atvirukus, Kalėdų proga 
nuoširdžiai sveikinam savo 

artimuosius, gimines, 
bičiulius, draugus ir 

pažjstamus, linkėdami 
malonių švenčių ir palaimos 

bei sėkmės pilnų 
naujų metų,
kartu aukodami Tautos Fondui:

30 dol. — A. F. Rimkai, Z. O. Stasiuliai; 25 dol. — Z. Pr. 
Sakalai, A. A. Patamsiai, E. Gr. Jasevičiai; 20 dol. — A. 
Kamaičiai, J. Liaugminas, M. V. Leparskai, St. Kačinskas 
su mama, Ei. Kairienė, J. Gimžauskas, A. J. Ašmena vičiai; 
15 dol. — D. M. Jonikai, I. M. Repečkos, A. J. Deksniai, L. 
K. Meškauskai. $25: F. A. Povilauskai. $15: J. G. Skaisčiai.

M

10 dol. — P. Pleinys, E. P. Gužai, I. Varnas, E. P. Braziai, 
E. K. Gudinskai, V. Saulis, M. A. Garkūnai, M. Juodis, P. La 
tauskas, O. Savickienė, E. J. Mažulalčiai, St. J. Pyragiai, Br. 
Grajauskas ir mama, St. P. Kanopos, J. E. Bubniai, A. A. 
Erit i kaičiai, Pr. Grimas, Juozas Stonkus, E. Br. Milašiai, M. 
L. Borusai, G. VI. Stabingiai, A. J. Mikšiai, Elv. J. Bajoraičiai, 
A. J. Gedrimai, A. J. Mačiukai, A. A. Kybartai, P.I.Zubai, A. G. 
Grajauskai, N. S. Senkai. 5 dol. — T. Pr. Enskaičiai, St. A. 
Sukaičiai, J. Naujokai, St. Brasienė, John Barons, St. Pilipavi
čius, SL Kalvaitienė, M. K. Kvedarai.

Už aukas mūsų laisvės kovai nuoširdus AČIŪ 
TAUTOS FONDO 
Hamiltono apylinkės atstovybė

Balta, balta — kur tik akys mato — 
Balta kloniuos ir laukuos.
Švelniu pūko patalu užklota
Kiekviena šakelė blizga saulės spinduliuos . . .

proga sveikiname

visame pasaulyje išsiblaškiusius 
lietuvius, šokėjų tėvelius ir rėmėjus, 
linkėdami

Kristaus gimimo šventė teįungia mus 
visus, skleisdama taikų ir ramybę 
mūsų širdyse —

CALGARY,
Ąk

Sveikiname
ijy N* mielus savo gimines, bičiulius,
V, pažjstamus
| ŠVKAfyfjDV proga
jf- ir linkime laimingų 1979

Elena ir Vytautas Bilevičiai
Hamilton, Ont.

gv: KALSW (R i

B

M

švenčių proga sveik 

gimines, draugus ir 

pažįstamus —tarnus —
Juozas Andriukaitis ir (k 
Adelė Andriukaitienė

SVEIKINAME

mielus savo 
gimines, 
bičiulius ir 
pažįstamus, 
linkėdami 
malonių bei 
džiaugsmingų

»ir sėkmingų

| NAIJJŲ 1979 MW -
w. O. V. Kudžmienė ir šeima

Hamilton, Ont.

švenčių /
The Olympia Beauty Centre §•

v-

93 King St. E., Hamilton, Ont.

Savininkas lietuvis Tel. 529-3109
Jonas Norkus 528-6206 #•

Linksmų šv. Kalėdų 
ir laimingų naujų metų 

lietuviams klientams linki —

'enruncjcr 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

GAMTOS MOKSLŲ MAGISTRO 
laipsnį gavo Arvydas Krausas, bai
gęs šiais metais Kalgario universite
te studijas. Jo mokslinis darbas 
“Noise characteristic of current mir
rors” yra iš elektros srities, parašy
tas inžinerijos fakultete pas prof. dr. 
I. W. Haslett.

ŠEŠTADIENINE LIETUVIŲ MO
KYKLA ir šiais metais tęsia darbą. 
Pas V. Dubauskienę patalpos yra 
erdvios. Mokyklos patalpose vyksta 
ir KLB Kalgario apylinkės valdybos 
posėdžiai, spausdinamas biuletenis 
“Kalgario Lietuvių Žinios”.

MUZIKOS IR TRANSLIACIJŲ 
APARATĄ Įsigijo KLB valdyba. Šo
kiuose. susirinkimuose, mokykloje 
bus paranku naudotis ir nereikės 
kitur jieškoti.

GAUTA SIUNTA KNYGŲ lietu 
vių rašytoju anglu kalba. Gera pro
ga įsigyti knygų. Kreiptis pas V. Du
bauską. Kor.

ALBERTA
KARIUOMENES ŠVENTES MI

NĖJIMĄ surengė KLB Kalgario apy
linkė Stanley Park Com. salėje lap
kričio 25 d. Salės scena buvo pa
puošta natūralaus dydžio kritusiems 
už Lietuvos laisvę paminklu (K. Du
bausko improvizacija) ir šonine de
koracija (B. Simonėlienės). A. Vyš
niauskas vadovavo minėjimo pro
gramai. Kanados ir Lietuvos vėlia
vas įnešė P. Balsaitis ir P. Gluoks- 
nys palydimi jaunimo atstovų. Buvo 
sugiedoti Lietuvos ir Kanados him
nai. Apie kariuomenės organiza
vimo sunkumus, kovas su bolševi
kais, bermontininkais, lenkais ir 
Klaipėdos krašto atvadavimą kalbėjo 
A. Nevada, kuris Lietuvon atvyko 
tuo laiku iš Amerikos ir pats matė 
žygiuojančius bei pasiruošusius ginti 
tėvynę lietuvių karius. Kariuomenės 
drąsa, drausmė, pasitikėjimas vado
vybe yra lietuvių karių istorinis po
žymis. Dėl riboto laiko A. Nevada 
gerai paruoštą kalbą sutrumpino. Iš
vardinęs Albertos provincijoj gyve-

Sv. Kalėdų ir
Naujų Metų proga

S SVEIKINAME

visus okviliečius —

Pranas ir Zita
Linkevičiai

nančius karius, A. Nevada paprašė 
minutės susikaupimu pagerbti kritu
sius kovose už laisvę.

K. Dubauskas ir Julija Vyšniaus
kienė padeklamavo J. Aisčio eilė
raštį — "Partizanų mirtis", Verutė 
Krausaitė paskambino pianinu “Leis
kit į tėvynę”, Aldona Lederytė pa
dainavo "Tykiai, tykiai Nemunėlis 
teka . . ir “Where are all flowers 
gone”. D. Šukys pagrojo armonikėle 
karių mėgstamų angliškų dainų. Lie
tuvių šeštadieninė mokykla (moky
toja Elv. Krausienė ir Audrutė Sal- 
kauskaitė. Veronika Krausaitė ir Al
dona Dubauskaitė) paruošė pritaiky
tą minėjimo dienai montažą iš K. In- 
čiūros lietuviškų eilėraščių “Už tave, 
brangi tėvyne . . ." ir anglų kalba 
"Why wear a Poppy . . .”

Į minėjimą atvyko Albertos pro
vincijos parlamento atstovas J. Kush
ner, kuris perdavė Albertos lietu
viams sveikinimus ir pagyrė rengė
jus už pagerbimą tų, kurie paauko
jo gyvybę, kad mes ir mūsų jauni
mas gyventu laisvėje bei taikoje. 
Apyl. pirm. Al. Šukys, pasveikinęs 
visus atvykusius, supažindino su 
svečiais ir priminė savo kalboje, kad 
karių pasišventimas ir aukos turi 
rasti atgarsį jaunimo širdyse. Tada 
ir Lietuvos laisvės žiburys neužges.

Po kalbų ir meninės programos 
buvo vakarienė ir šokiai. Prie knygų 
stalo buvo galima gauti lietuviškų 
knygų, ženkliukų, apžiūrėti įdomų 
partizanų nuotraukų montažą (K. 
Dubausko paruoštą).

Siu metų kariuomenės minėjimui 
buvo rimtai pasiruošta. Scenos pa
puošimas buvo įspūdingas ir nepa
mirštamas. Kol gerbiame ir prisime
name žuvusius už Lietuvos laisvę, 
išliekame lietuviais ir savo tėvynės 
gyvaisiais liudininkai bei atstovais.

Kor.

Wawa, Ontario
ANTANAS BEKINT1S, dirbęs 31 

metus Alg. Ore Division bendrovėje, 
išėjo pensijon. Penkiolika metų dir
bo kalviu, 16 metų prižiūrėtoju. Ben
drovės vadovybė suruošė šaunias iš
leistuves, kuriose dalyvavo 135 as
menys. Ištvermingasis pensininkas 
buvo gražiai pasveikintas ir apdova
notas. Unija taip pat suruošė gražias 
išleistuves. Svečias

London, Ontario
LIETUVIŠKI DRABUŽIAI MU- 

ZĖJUJE. Šimtmečio muzėjuje, 325 
Queen's Avenue, vyksta daugiakul- 
tūrė paroda nuo š. m. lapkričio 20 
ligi sausio 14 d. Joje dalyvauja 17 
tautybių, ju tarpe ir lietuviai. Dalis 
lietuvių rodinių yra atvežta iš Mu
seum of Man, Otavoje, dalis jų pa
rūpinta Londone (ju tarpe yra gra
žūs tautiniai drabužiai, šiaudinukų 
eglutė ir t. t.). Didesnis lankytojų 
skaičius paskatintų surengimą dau
giau panašių parodų. Muzėjus atida
rąs penkias darbo dienas nuo 9 v. r. 
ligi 9 v. v.; šeštadieniais — nuo 9 
v. r. ligi 5 v. p. p., sekmadieniais — 
nuo 2 v. p. p. ligi 5 v. p. p. Įėjimas 
nemokamas. D. E.

NUOŠIRDI PADĖKA DIRBU
SIEMS. Rudenį įvykęs spaudos ba
lius mūsų bus ilgai prisimintas. Jo 
rezultatai ($2685.28 pajamų ir 676.64 
gryno pelno, o taip pat pilna salė 
svečiu) prašoko net mūsų pačių vil
tis. Tai buvo malonus atlyginimas už 
mūsų visų pastangas. Nuoširdus ačiū 
visiems talkinusiems, ypač klebonui 
kun. J. Staškui, O. Svilpienei, L. Za- 
bulionienei, L Daniliūnienei, O. Ku- 
dukienei, M. Svilpienei, E. Paulio- 
nienei, J. Launikaičiui, L. Eimantui, 
V. Vaitkui. S. žulpai, o taip pat — 
G. Petrauskienei, J. Launikaitienei, 
J. Eimantienei, V. Gudeliui, J. Ce- 
giui, Sakiniui, P. Jokšai ir jaunosios 
kartos atstovams — E. Petrauskaitei, 
R. Miškinytei ir J. Butkui bei visai 
eilei kitų, mums talkinusių.

Ačiū labai ir linksmų švenčių 
jums visiems!

Jums dėkingas E. Daniliūnas
• Būti 70 metų jaunu yra kartais 

daug linksmiau, kaip būti 40 metų 
seniu (Oliver Wendell Holmes).

s Sveikiname
draugus ir pažįstamus

I ^KAWV'rNAipV
S MEW proga — Vytautas ir Genutė 

f Agurkiai Hamilton, Ontario^

I Hamilton, Ont.

-4?iZ «Z «Z ^Z^SZ >*įZ i«Z a^Z ^Z «5Z WiZagjZ-igiZ W

švenčiu%
lietuviams linki

Hamilton, Ont.

| LINKSMŲ SVKALEDU
| ir laimingu

& giminėms, draugams ir 
pažįstamiems linki —

Teklė, Petras
Kareckai ir šeima

* Fanny Nadel Tel. 549-3015

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje
įsikūręs nuosavuose namuose —

Hamiltono Lietuvių Kredito Kooperatyvas
830 Main Street E., tel. 544-7125 L8M 1L6

Darbo valandos: pirmadieniais - ketvirtadie
niais nuo 10 iki 5 vai., penktadieniais nuo 
10 iki 7 vai., šeštadieniais nuo 9 iki 12 vai. 
Liepos - rugpjūčio mėn. ir prieš ilgus savait
galius šeštadieniais uždaryta.
Nemokama gyvybės ir asm. paskolų drauda. 
Nemokamas pilnas čekių patarnavimas.

Kapitalas — viri $12,000,000.

TALKA
MOKAME UŽ:
depozitus (P.C.A.) 6%
santaupas 9 %
term, depozitus 1 m. 10% 
term, depozitus 3 m. 9*/ą % 
pensijų fondas 9J/i %

IMAME UŽ: 
asmenines paskolas 
nckiln. turto pask.

11 %
11 %

NADEL FUR Company Limited
MANUFACTURERS OF FINE FURS

281 Ottawa St. N., Hamilton, Canada L8H 3Z8

Linksmu Kalėdų švenčiuc. v

turtingų ir laimingų 
naujų metų linki 
savo klientams -

PIGIOS ATOSTOGOS
• Bilietai, rezervacijos, kainos į Lietuvą ir visas 
kitas šalis • Grupiniai skrydžiai bei ekskursijos
• Kelionės laivais ir autobusais • Jau per 50 
metų patarnaujame Hamiltono ir apylinkės

keleiviams
1922 - 55 metai - 1977

• Greitas, mandagus, žinoviškas patarnavimas
• Visais kelionių reikalais kreipkitės į

Floridoje, 
Meksikoje, 
Havajuose, 
Barbadoje, 
Ispanijoje, 
Karibuose, 
Pietų 
Amerikoje

lllll"!

TRAVEL 58 JAMES ST. N. Travel
HAMILTON EXCESS Service

SERVICE 525-8686
REPRESENTATIVE

nigfjt
AND APPLIANCES LTD.

SALES & SERVICE
168 Locke St. S., Hamilton, Ont. 
Telefonai: 522-5028 522-5652

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

visuomenę, pavergtuosius tautiečius ir linki visiems ištvermės, jaunatviško džiaugsmo bei laimingos ateities
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Toronto Lietuvių Moterų
St Šalpos Grupė “Daina” «£
St
«; sveikina visus šalpos rėmėjus, linkėdama •fg-
| Į

f ŠVJfALĖDCĮ 1
j? St
?X; Prisiminkime tautiečius, kurie negali savimi apsirūpinti.

Toronto Lietuvių Moterų Šalpos Grupė "Daina“

Nuoširdūs sveikinimai
bei linkėjimai nariams, 
bičiuliams ir pažįstamiems

Sv. Kalėdų ir
Naujų Metų 
proga-

PASAULIO LIETUVIŲ 
INŽINIERIŲ IR ARCHITEKTŲ 
SĄJUNGOS VALDYBA

B £ $
5 jy. Kalėdų ir Naujųjų Metų
M proga savo gimines, draugus ir pažįstamus
6 i sveikina— ■£%

Kaip buvo išgelbėtas Lemchenas
Pora epizodų būtovės nuotrupoms paryškinti

Regina ir Petras Bražukai

&

Džiugių Kalėdų 
švenčių ir sėkmės 
kupinų naujų metų

bičiuliams ir artimiesiems 

nuoširdžiai linki —

n: Sofija ir Jonas Tumosa jį
£ I

| Sveikajame
mielus savo gimines, bičiulius ir 

pažįstamus, linkėdami maloni

bei džiugių KATĮ 

ir sėkmingų

NAUJU" MWT-

'4

ANGELĖ ir SIGITAS KAZLAUSKAI

ONUTĖ ir ALFONSAS 
SKREBŪNAI

švenčių ir sėkmės pilnų 

'liauju Jfluhj, 
giminėms, draugams ir pažįstamiems 
linki —

LINKSMŲ 
ŠV. KALĖDŲ 
BEI PILNŲ 
SĖKMĖS IR 
SVEIKATOS 
1979 
metų 
visiems savo 
giminėms, 
draugams, 
bendra
darbiams bei 
pažįstamiems 
linki —

VACLOVAS ir JULIJA SKRE BUTĖNAI

TH

LIUDAS BALVOČIUS

Negalėčiau dabar tiksliai nu
statyti datos, kada II D. karo 
metu j Lietuvos valstybinę lei
dyklą atėjo dirbti keli žydai. 
Galėjo tai būti 1942 m. pradžia. 
Jiems tokia “pramoga” buvo 
leista todėl, kad čia oficialiai 
trūko keliolikos specialistų.

Ką dirbo vienas antras iš jų
— nebepasakyčiau, bet dviejų 
gerai atsimenu. Pirmasis buvo 
popieriaus pjaustymo specialis
tas ir jam buvo pavesta operuo
ti didžioji popieriaus pjausty
mo mašina. Antrasis buvo žino
mas kalbų mokovas, geras litua
nistas (savo laiku net Jono Jab
lonskio daugeliui statomas pa
vyzdžiu, kad galima padoriai 
mokėti lietuviškai), o čia dabar 
gavęs korektoriaus darbą. Tas 
antrasis buvo ir mano senas pa
žįstamas dar iš studijų dienų ir 
jo vardą bei pavardę galiu užra
šyti be klaidos — tai Chacke- 
lis Lemchenas. Jo trumpa bio
grafija yra Lietuvių Enciklope
dijos papildymų tome. Kiek pla
tesnę esu užtikęs ir Mažojoje 
lietuviškoje tarybinėje enciklo
pedijoje. Čia tik pažymėsiu, kad 
jis yra gimęs 1904 m. Papilėje, 
vos metais vyresnis už šio raši
nio autorių, bet jau tokio am
žiaus, kada apie jį rašyti šioje 
pusėje gal jau ir nebepavojin
ga, nes vargu, ar jis begali bū
ti kandidatas Į Sibirą ar į kitą 
“poilsio” vietą.

Taigi, tais metais — 1942, 
1943 ir 1944 m. pradžioje, jei 
neklystu, Ch. Lemchenui buvo 
leista dirbti Valstybinėje lei
dykloje. Nors oficialiai jie bu
vo leisti čia ateiti kaip specia
listai, bet tikroji priežastis bu
vo kita. Greičiausiai tai buvo 
savotiškas jo — ir kitu tautie
čių — gelbėjimas iš žydus išti
kusios nelaimės arba net ir pra
žūties.

Tuo metu Valstybinė leidyk
la leido — ar tik ruošėsi leisti
— vieną žodyną. Tai Fulsto, 
Šulco ir Talmanto lietuviškai- 
vokišką žodyną. Tarp autorių 
matome du vokiečius, kurių pa
vardės dabar ten Lietuvoje yra 
virtusios keiksmažodžiais. Kaip 
žinome, Tėvas jėzuitas Fulstas 
buvo Įtakingas žmogus jau ne
priklausomos Lietuvos laikais, 
turėjęs plačių ryšių su vietos 
katalikų veikėjais. Dabar vėl at
siradęs Lietuvoje irgi buvo 
veiklus. O Valstybinės leidyklos 
priekyje — aišku, šalia patikė
tinio Eisentrauto — stovėjo 
Antanas Kniukšta, katalikų žmo
gus.

Taigi, tas pasaulėžiūrinis su
tapimas ir kaikieno noras būti 
tarp žodyno autorių (turiu gal
voje dr. A. šolcą, tuo metu ge
stapininką) ir galėjo būti tik
roji priedanga ar proga Ch. 
Lemcbenui gelbėti. O kaip anks
čiau minėjau, jis mokėjo daug 
kalbų, tad ir buvo puikus kan
didatas Į žodynų korektorius.

Ar mano kaikurie čia išve
džiojimai su pagrindu, gal pa
ryškins kiti, kuriems anas lai
kotarpis yra geriau užsilikęs at
mintyje arba arčiau prieinamas 
iš rašytinių duomenų.

:[s $

Dirbant vienoje įstaigoje ir, 
be to, iš seniau buvus gana ge

rais pažįstamais, nekartą teko 
su Ch. Lemchenu pasikalbėti. Sa
vaime aišku, kalbos sukosi apie 
nelemtąjį to meto gyvenimą . .. 
ir politiką. Nė karto neteko iš 
jo išgirsti priekaišto lietuviams. 
Priekaištingesnis gal buvau aš 
pats, kai prasidėjo vokiečių ar
mijos nesėkmės, nes Ch. Lem
chenas ėmė pastebimai džiūgau
ti. Ir ypač jo nuotaika kilo, kai 
paaiškėjo sovietų karinė per
svara, o vokiečiai ėmė vis daž
niau kalbėti apie fronto “ištie- 
sinimus”. Jis mito radijo pra
nešimais iš Maskvos ir išsigel
bėjimą matė bolševikų grįžime.

— Klausyk, — kartą tariau 
jam, — ar pagalvoji, jei bolše
vikai grįš, koks bus mūsų liki
mas. Ar negeriau būtų, kad pa
sikartotų I Didžiojo karo istori
ja: vokiečiai žlunga, bet ir bol
ševikai neatsikelia,, o mes galė
tume atsistatyti bei apsisaugo
ti nuo jų, kartu apsaugodami ir 
jus? (Kokia palaiminta svajonė 
bei tikėjimas analogijomis!). At
sitraukdami vokiečiai gali jus 
visiškai sunaikinti.

Kitą kartą kalba sukosi apie 
pokarį. Ir tai bene dviem aspek
tais.

— Ar manai, kad pokaryje 
liksi gyventi Lietuvoje?

— Perdaug kapų, — aiškino 
jis. — Be to, turiu brolį Pietų 
Afrikoje, bene būtų geriausiai 
ten iškeliauti.

Kitas aspektas — tai atsiskai
tymas su vokiečiais. Jis tarė, 
kad nepakaksią nusikaltėlių su
šaudymo, jie užsitarnavę kažko 
daugiau, kad verti ir pakanki- 
nimo, jis to neminėjo.

Be korektoriaus darbo, jis pas 
mus dirbo ir kaip vertėjas — 
grožinės literatūros redakcijo
je ir politinės. Aišku savaime, 
apie tai vokiečiai nežinojo. Ne
atsirado nė skundėjų. Jei vokie
čiai būtų sužinoję, būtų buvę 
kaikam striuka. Paskutinis jo į 
lietuviu kalbą verčiamas politi
nis veikalas buvo — Wernerio 
Beumelburgo “Bismarck gruen- 
det das Reich” (Bismarkas ku
ria reichą), labai egzeltuotas ir 
vokiškai patriotiškas veikalas. O 
dabar jis buvo atiduotas versti 
žydui! Juk tai “šventvagystė”. 
(Tarp kitko, veikalas parašytas 
1932 m., puslapių skaičius — 
apie 450).

Kartą pasidomėjau, kaip jis 
pajėgia tą darbą dirbti, nes ži
nojau, kad gyvena perpildyta
me kambaryje — apie 16 žmo
nių.

— Dirbu, nes turiu išlaikyti 
šeimą ir noriu išlikti. Sėduos 
kur į kampą ir prie užsižiebtos 
lempos verčiu, kol galutinai pa
vargstu.

Tą knygą beverčiant, Ch. 
Lemchinas iš leidyklos buvo at

imtas. Davė jam< “pečkurio” 
darba kažkur Putvinskio gatvė
je vokiečių užimtame name. Ta
čiau išverstus lankus ir dabar 
reguliariai pristatinėjo man į 
namus, kiekvieną kartą sargy
binio palydimas.

Tuo pat metu, t.y. 1944 m. 
pavasarį, jis pergyveno labai di
deli sukrėtimą. Šančių gete bu
vo kabliais pagauti abu jo sū
nūs, ir jis nežinojo, kur jiedu 
išvežti. Kai 1945 m. jis pats iš
ėjo gyvas iš Dachau mirties la
gerio Vokietijoj, sako vykęs 
Lietuvon tuo sumetimu, kad gal 
ten grįšią ir jo vaikai. Taigi, jis 
neišvyko Pietų Afrikon, o grį
žo ten, “kur perdaug kapų”.

Išvykdamas iš Kauno, aš no
rėjau dar perduoti kelis šimtus 
markių honoraro už minėtąjį 
vertimą. Jo negalėjau besuras
ti, bet užtikau jį pažįstančius,, 
tada atvarytus Nepriklausomy
bės aikštės vieno namo kieman. 
Tarp kitko, jie nenorėjo imti 
pinigų, o prašė produktų. Lai
mingu sutapimu buvau pirkęsis 
galvijinių taukų, tad porą kilo
gramu jam perdaviau. Ar gavo 
— nežinau.

Šiandien tik tiek težinau, kad 
Ch. Lemchenas, grįžęs Lietu
von, ypač būdamas “Minties” 
redaktorium, yra atlikęs daug 
darbo, kurį turėjo atlikti litua
nistai, nublokšti į Vakarus.

s’s Jjs

Antras epizodas. 1915 m. ba
landžio mėnesį mano tėvą mū
sų bažnytkaimyje pasitiko vie
tos gyventojas Morkis ir links
mai tarė:

— Pons Balaboševičiau (taip 
jis ištardavo subajorintą mano 
tėvo Balvočiaus pavardę, nors 
to mano tėvas labai nemėgo), 
jau greitai ateina mūsų broliai. 
Pamatysi, kas bus.

Po mėnesio, rusų frontui ga
lutinai sugriuvus, pasirodė tų 
“brolių” pirmieji kariniai dali
niai, ir Morkis buvo patenkin
tas. To pat bažnytkaimio kitas 
gyventojas Benskis buvo santū
resnis, ir kai kartą pro frontą 
prasiveržę rusų kazokai čia pa
sipylė, jie daugiausia ir lankė 
Benskį. O mano tėvui anksčiau 
minėtasis “pamatysi” nekartą 
brangiai kainavo. Vokiečių rek- 
vizicinėse ir kitokiose įstaigose 
tarnavo ne vienas iš Morkio tau
tiečių ir jie rodydavo savo ga
lią, nesivaržydami nė smurto 
veiksmų.

Tačiau čia reikia pritilti, nes 
koks atviro žodžio mėnraštis ga
li čia jau įžiūrėti antisemitizmą, 
kaip įžiūrėjo nesenoje vysk. 
Brizgio knygoje.

“Nukankintieji kovoja drauge su 
mumis... Jie stiprina mūsų gre
tas ... Tebus pašlovinti nenusilenkę 
prieš netiesą.” ARKIV. M. REINYS

Vladimiro kalėjime

PARIS TEXTILES
SiVEIKINA visus lietuvius švenčių proga ir praneša 

kad sausio 5 d. turės didelį išpardavimų 
įvairių medžiagų

švenčiu
proga

sveikiname visus ŠALFASS 
M darbuotojus ir visus mielus 

eilinius narius, linkėdami 
stiprios sveikatos, dvasinio 

® ryžto, taikaus sugyvenimo i
drausmingos veiklos 
didesniems ateities 
sportiniams laimėjimams.

Šiuo sveikinimu mes dėkingai prisimename 
ir visus buvusių PLS Žaidynių pareigūnus, 
finansinius mūsų žaidynių rėmėjus, 
atsakingus teisėjus, garbingas šeimas, 
priėmusias iš svetur atvykusius sportininkus, 
ir visus kuo nors prisidėjusius prie šių 
žaidynių įvykdymo.

ŠALFASS centro valdyba ir 
PLSŽ organizacinis komitetas

s i

M Linksmų šv. Kalėdų %
bei laimingų ir sveikų NAUJŲ METŲ

Jjj. LINKIU GERB. DVASIŠKIAMS, GIMINĖMS, įS
& BIČIULIAMS BEI VISIEMS LIETUVIAMS. >
® NUOŠIRDŽIAI - jK

Marija F. Yokubynienė

| Jlaų/u
r proga sveikina gimines, bičiulius, 

draugus bei pažįstamus —
| EMILIJA ir POVILAS
f JARAŠIŪNAI

laimingų ir džiugių

NAUJŲ METŲ 
giminėms, draugams ir 
pažįstamiems linki —

UNKSMĘ 
SVSWU.

M VINCAS, LORETA ir ANTANAS

S RUTKAUSKAI <



$
S SVEIKINAME

LINKIME
linksmų

jį
visiems pažįstamiems

ir laimingų naujų
1979 metų -

Ona ir Alfonsas Biveiniai

Džiugių K

ir laimingų

linkiu visai giminei bei 
artimiesiems —

JURGIS JUODIKIS ’

Linksmų 
šv. KALĖDŲ 

ir laimingų 
NAUJŲ METŲ 
linki savo klientams, 

draugams ir 
pažįstamiems —

HENRIKAS, DALIA STEPONAIČIAI 
<* DUKRA KRISTINA ir SŪNUS PETRAS £

SKKAL£DU<r

NAUJU ANNJ 
linkim savo draugams, 

pažįstamiems ir 
giminėms — A. J. BIRGIOLAI ir 

sūnus EIMUTIS

"’fc ’’’^k •**«> ’’Tftpnoįp’TJV'Tfck

Sveikiname
RISTAUS

GIMIMO
ŠVENČIŲ

proga, 
laimės ir džiaugsmo 

NAUJAIS METAIS-

linkėdami

R. A. GRIGONIAI 
ir i

SONOS
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Lletuvos kariuomenės šešiasdešimtmečio minėjime Toronte: vėliavos su palydovais, “Estonia” orkestras ir kun. P.
Ažubalis, skaitantis invokaciją Nuotr. St. Dabkaus

PRANEŠIMAS 1$ BRAZILIJOS

Spaudos šventė ir kunigų sueiga
PR. GAVĖNAS

Lietuvių spaudos diena
1978 m. lapkričio 19 d. Sao 

Paulo lietuviai, minėdami vieti
nio savaitraščio “Mūsų Lietuva” 
gyvavimo 30-meti, atšventė Bra
zilijos lietuvių spaudos dieną.

Šventė po nemažos propagan
dos buvo pradėta Mišiomis, ku
rias laikė pagrindinis “ML” 
steigėjas ir ilgametis jos redak
torius prel. Pijus Ragažinskas 
kartu su dabartiniu jos redakto
rium kun. Pr. Gavėnu. Šventovė 
buvo pilnutėlė tautiečių, atvy
kusių net ir iš tolimų apylinkių. 
BLK B-nės choras giedojo litur
gines giesmes. Po Evangelijos 
atsakingasis “ML” redaktorius 
Vyt. Bacevičius priminė lietu
viško laikraščio svarbą koloni
jos gyvenime ir reikalą jį remti, 
o kun. Pr. Gavėnas iškėlė lie
tuvių kalbos įvertinimą pasauli
nio masto mokslininkų pareiški
muose.

Per aukojimą, kartu su litur
ginėmis aukos dovanomis, mer
gaitė ir berniukas, vaizduodami 
senus lietuviškos spaudos pla
tintojus, atnešė paskutinį “ML” 
numerį kaip simbolį ilgamečio 
tautiečių darbo ir aukos savo 
spaudai išlaikyti.

Pietums svečiai užėmė visas 
tris Jaunimo Namų sales — per 
300 svečių. Grojo lietuviška mu
zika, vietiniai Palangos tunto 
skautai linksmino svečius savo 
skautiškom dainom. Vyko maža 
loterija ir įvairi laisva progra
ma.

Gerai nusiteikusiem svečiam 
dar kalbėjo klebonas kun. J. Šeš
kevičius, kviesdamas paremti 
savo laikraštį. Surado apie 50 
garbės leidėjų, įsipareigojančių 
prisidėti prie vieno “ML” nu
merio išleidimo 1.000 kruzeirų 
(40 dol.) auka.

Spaudos diena praėjo paki
lioj nuotaikoj ir paliko malonius 
įspūdžius. “ML” savaitraštis iš
ėjo specialiu numeriu, su beveik 
dvigubu puslapių skaičiumi, ant 
geresnio popieriaus, suburda
mas daug senų ir naujų ben
dradarbių.

Kunigų susirinkimas
Lapkričio 20-21 d. d. didžio

sios seminarijos (Ipiranga) pa
talpose, Sao Paule, įvyko etni
nių parapijų bei misijų atstovų 
sueiga, sušaukta Brazilijos vys
kupų konferencijos misijų sky
riaus iniciatyva. Dalyvavo len
kų, lietuvių, vengrų, japonų, ki
niečių, vokiečių, korėjiečių, uk
rainiečių, italų tautiniai delega
tai, melachitų bei maronitų 
eparkų (vyskupų) atstovai. Bra
zilijos vyskupų konferencijai 
atstovavo jos sekretorius kard. 
Ivo Lorscheiter ir kiti v'eikėjai 
iš Brazilijos sostinės.

Buvo norima geriau susipa
žinti su įvairių grupių imigran
tų sielovadine veikla, jos pro
blemom ir siūlymais — pagei
davimais vyskupų konferencijai, 
kuri ruošia sekančiai dvejų me
tų kadencijai projektą etninių 
grupių sielovadai.

Dauguma dalyvių kalbėjo už 
kiek galint greitesnę imigrantų 
integraciją į vietinę sielovadą 
(tai sumažintų daug problemų). 
Lenkų tautinis delegatas paste
bėjo, kad lenkai, ypač nuošales
nėse vietovėse, net ketvirtos ir 
penktos kartos, dar yra reika
lingi lenkų kunigo. Kun. Pr. Ga
vėnas gynė net daugumai prie
šingą poziciją: Lietuva — maža 
valstybė, engiama bei marina
ma, tačiau lietuviai nori išlikti 
gyvi — tiek Tėvynėj, tiek išeivi
joj, todėl ir lietuvių sielovados 
užduotis — padėti lietuvybei 
kiek galint ilgiau išsilaikyti. Bet 
ir čia iškyla nemaža problemų.

Lietuviai išėjo ir su kitu pa

siūlymu. Popiežius išleido doku
mentą apie Evangelijos skelbi
mą — “Evangelii nuhtiandi”. 
Tačiau Lietuvoj sunku rasti net 
Evangelijos tekstą — leidinį. 
Tiesa, 1972 m. buvo išleistas 
Lietuvoj Naujasis Testamentas, 
tačiau tokiu mažu kiekiu, kad 
kiekvienam tikinčiajam jo ten
ka tik po 3 puslapius (cfr. “LKB 
Kronika” nr. 7, nr. 22 ir kt.). 
Ar Brazilijos vyskupai negalė
tų, kaip ženklą, kad ir jie rūpi
nasi Lietuvos Katalikų Bendri
ja (kaip kad jiems įsakoma Va
tikano II dokumentuose), nu
siųsti Lietuvos katalikams tam 
tikrą kiekį NT, kaip Brazilijos 
vyskupų dovaną? — Kardinolas

Lorscheiter prašė tokį pasiūly
mą pristatyti raštu — Brazilijos 
vyskupų konferencija jį svars
tysianti savo posėdyje.

Red. pasaba. Toks Naujasis 
Testamentas, kišeninio formato, 
yra išleistas išeivijoje 1972 m., 
aprobuotas Tijuanos (Meksiko
je) vyskupo Juan Jesus Posadas 
Ocampo, šiam leidiniui panau
dotas kun. C. Kavaliausko verti
mas iš graikų kalbos. Atspaus
dintas gana didelis kiekis. Tin
ka išeivijos ir ypač Lietuvos lie
tuviams. Problemą sudaro per
siuntimas į okupuotą Lietuvą. 
Leidinys gaunamas JAV-se, Ka
nadoje ir kitose šalyse.

PRANEŠIMAS IŠ V. VOKIETIJOS

Pirmininkų suvažiavimas
Europos Lietuvių Bendruomenių pirmininkų susitikimas

STASYS KASPARAS
1978 m. lapkričio 24-26 d. d. 

Vasario 16 gimnazijos patalpo
se įvyko du neeiliniai posėdžiai, 
būtent, pirmasis IV-tojo Pasau
lio Lietuvių Jaunimo Kongreso 
rengėjų komiteto ir PLB valdy
bos sukviestas Europos kraštų 
LB valdybų pirmininkų posėdis 
(paskutinis toks posėdis buvo 
1957 m. rugsėjo 13-15 d. d. Ro
moje).

Tai buvo gera proga visiems 
susirinkti ir panagrinėti Euro
pos LB veiklos problemas kar
tu su Europon atvykusiu PLB 
valdybos vykdomuoju vicepir
mininku Vaclovu Kleiza.

Suvažiavime dalyvavo: Stasė 
Baltus iŠ Belgijos, dr. A. Kušlys 
iš Šveicarijos, kun. J. Petrošius 
iš Prancūzijos (atvyko pavėla
vęs. nes Strassburge turėjo at
likti Krikšto apeigas savo padi
dėjusiai bendruomenei net dvy
nukais), inž. Juozas Sabas iš V. 
Vokietijos, Stasys Kasparas iš 
D. Britanijos.

Pradiniame posėdyje daly
vavo V. Vokietijos LB tarybos 
ir krašto valdybos nariai — R. 
Tendzegolskis, V. Svilas, A. Lip- 
šys, J. Lukošius. Posėdžiui pir
mininkavo V. Kleiza. Jis prane
šė apie PLB numatytus valdy
bos darbus netolimoje ateityje 
ir kartu pateikė Europos Lietu
vių Bendruomenėms savo pagei
davimus. Po šio pranešimo pir
mininkai dalyvavo viename IV- 
tojo PLJ Kongreso komiteto 
rengėjų posėdyje, kad galėtų 
geriau informuotis. Po to abu 
vienetai vėl posėdžiavo atskirai. 
Buvo svarstomas V. Kleizos pra
nešimas, lietęs Europos LB-nių 
glaudesnį bendradarbiavimą, 
keičiantis informacija apie sa
vo veiklą, talkininkaujant vieni 
kitiems meninėmis pajėgomis.

Siūlyta šalia Europoje vykstan
čių lietuviškų studijų savaičių 
rengti LB pirmininkų posė
džius. Aptarti lietuviškos spau
dos platinimo reikalai: “Pasau
lio Lietuvio”, “Europos Lietu
vio”, “Šaltinio”. Pareikšti pagei
davimai, būtent, kad raidės bū
tų didesnės, plačiau apimtų lie
tuviškos veiklos kronikas. “Pa
saulio Lietuviui” priminta, kad, 
aprašant V PLB seimo eigą, nu
tylėtos Vasario 16 gimnazijos iš
kilusios problemos, šiame posė
dyje vėl svarstytos gimnazi
jos mokinių kelionės Lietuvon, 
globojant vilniškės “Tėviškės” 
draugijai, mokinių mažėjimas 
bei kiti nesklandumai. Galutinai 
nustatyta, kad visos lietuviškos 
bendruomenės turėtų remti 
gimnaziją lėšomis ir iš kitų 
kraštų, o š i u o momentu esan
tieji nesklandumai bus ilgainiui 
sutvarkyyti. Buvo mestas žvilgs
nis ateitin: jeigu kada nors pri
trūktų mokinių, kas darytina su 
jos patalpomis? Ar nevertėtų 
jas paversti visos Europos lie
tuvių kultūros centru? Mano
ma, kad PLJ Kongresas Euro
poje gali pritraukti daugiau 
mokinių iš JAV ir Kanados. Ga
na gyvai buvo pasikeista nuo
monėmis dėl lankymosi Lietu
voje.

Po posėdžio V. Vokietijos LB 
krašto valdybos pirm. inž. Juo
zas Sabas su ponia Vida pakvie
tė dalyvius pas save vaišėms. Jų 
metu lyg ir tęsėsi posėdis jau
kioje atmosferoje.

Buvo gera proga pamatyti 
Vasario 16 gimnaziją darbo me
tu, valgyti su mūsų jaunimu, 
besimokančiu savoje gimnazijo
je, apžiūrėti jų bendrabučius, 
pasikalbėti, kaip jie jaučiasi.

Atrodo, kad sekantis Europos 
LB pirmininkų susirinkimas 
įvyks PLJ Kongreso metu.

Nuoširdžiausi linkėjimai

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

i GIFTS INTERNATIONAL INC.
Į N.irJ. VAZNELIAI

2501 W. 71 st Street, Chicago, III. 60629
[ Telefonas 471-1424
į- Čia gausite lietuviškų knygų, plokštelių, odos, medžio

Mielus savo klientus, 
draugus bei 
pažįstamus 

a Kalėdų ir v
Nauju Metu proga

SVEIKINA

WALTER DAUGINIS 
amų gyvybės — automobilių — komerciniai 

įvairių draudos bendrovių atstovybė

1613 Bloor St. W., Toronto, Ont. 
Tel. 533-1121, namų 822-8480kT

Džiugių šv. Kalėdų 
ir sėkmingų 
naujų metų 

visiems klientams ir 
pažįstamiems linki —

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

LINKSMU KALĖDŲ.
"'""""kmLw NAlįlVMBTlT

giminėms, draugams ir pažįstamiemsklientams, 
linki —

Tel. 537-9070
namų 763-6256

Lietuviška gėlių krautuvė "Petals'' — 
savininkė V. Siminkevičienė

^vei kl nu visus bičiulius, 
draugus bei pažįstamus, 
gyvenančius Toronte ir kitur,

bei

Naujų Metų proga —
Jonas Maniuška

I SVKV/ĘDV

&

švenčių proga sveikinu visus 
savo <
tarnus ir linkiu džiugių bei 
laimingų NAUJŲ METŲ —

Juozas Birgelis

gimines, draugus, pažįs- pS 
> ir linkiu džiugių bei

Kalėdų švenčių ir
Naujų Metų proga

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

V. BAČĖNAS 
All Seasons Travel Agency 
1551 Bloor St. W., Toronto, Ont.
Telefonas 533-3531
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LAIMĖS ir 
SĖKMĖS 

nuoširdžiai 
linkime 
mieliems
kooperatyvo nariams ir visiems 
tautiečiams ŠVENTŲ KALĖDŲ 

ir NAUJŲ METŲ proga-

TORONTO PRISIKĖLIMO PARAPIJOS 
KREDITO KOOPERATYVAS

įname

rtf »?SCk *?*» ’•<*»■ *?*» »>*5^ *>*» *?’•-?^» -aA

gimines, draugus ir pažįstamus

ŠK/fAL£DlĮ -ėr i
Naujų 1979 Metų

proga — PŠi
Benigna ir Alfonsas Jonušai (N

Rūta ir Vytautas Žilinskai, Montrcalis

$
Geriausi linkėjimai

ir
Naujų Metų proga

visiems klientams, draugams bei pažįstamiems —

DUFFERIN RADIO a. TV. 1000 COLLEGE ST.

Savininkas P. Užbalis

M Sič 5SČ &Š. & ŽZ ZZ ZK &£ £&įį£ %
K

5?
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. CZANIECKIm »

SVEIKINA VISUS LIETUVIUS PLAČIAJAME 

PASAULYJE, DRAUGUS, GIMINES IR 

PAŽĮSTAMUS, LINKĖDAMI DAUG 

DŽIAUGSMO IR LAIMĖS.

LIETUVIŠKŲ SŪRIŲ GAMINTOJAI
Stouffville Creamery savininkai

Stasė ir Aloyzas VISKONTAI 
šv. Kalėdų ir Naujų Metųproga

S fl
Mieliems lietuviams linkiu

i UNKW SWALBDU |
i «r R
& LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ R
M W. A. LENCKI, B.A., LLB. jj
įj 100 Adelaide St.-W. Tel. 366-4182

Suite 107

DR. JUOZAS KRIAUČIŪNAS

Daugeliui yra girdėtas Putna- 
nio vardas, ypač dėl lietuvaičių 
Nekaltai Pradėtosios Marijos 
seselių vienuolyno, jų veiklos 
jaunimo vasaros stovyklose, jų 
išlaikomų globos reikalingiems 
tautiečiams Matulaičio ir “Villa 
Maria“ namų, jų vienuolynų 
Toronte ir Montrealyje. Bet tai 
neviskas. Putname yra ir kitų 
labai vertingų dalykų: 1. vie
nuolyno svečių namo salėje nuo
latinė Galdiko paveikslų paro
da; 2. kun. S. Ylos statyta Min
daugo pilis su dail. Kašubienės 
mozaikomis; 3. Amerikos Lietu
vių Kultūros Archyvas — trum
pai ALKA. Apie pastarąjį čia 
pateiksiu šiek tiek žinių skaity
tojams ir besidomintiems.

ALKOS steigėjas
ALKOS archyvo — muzėjaus 

pastatas yra greta seselių vie
nuolyno. Archyvo įsteigėjas yra 
prel. Pranciškus Juras, gyvenąs 
netolimuose Matulaičio namuo
se. Jis rinko tam muzėjui me
džiagą visą savo kunigo gyneni- 
mą — virš 55 metų. Prieš kelio
lika metų pastatė jis ir dabarti
nes muzėjaus patalpas, bet dėl 
gausos lietuviškos kultūros ver
tybių, kurių ir dabar kas dieną 
ateina iš mūsų amžiaus naštos 
slegiamų ar amžinybėn iškelia
vusių visuomenininkų, kultūri
ninkų, mokslo žmonių bei kitų 
lietuvių, jos pasidarė permažos. 
Dėlto kaikurie dalykai ir gesti 
pradėjo.

Sveikatai silpnėjant, prel. Ju
ras muzėjų prieš kelerius metus 
perleido Lietuvių Katalikų 
Mokslų Akademijai. Gavusi to
kią brangią dovaną, bet ir sun
kiai išsprendžiamą uždavinį, 
kaip tas vertybes išsaugoti, Aka
demija keletą metų tarėsi su vi
suomenininkais. inžinieriais, ar
chitektais ir kitais lietuviais vei
kėjais apie muzėjaus ateitį ir ja
me esančių lietuviu kultūros 
turtų likimą. Paaiškėjo, kad bū
tinai reikia erdvesnių ir labiau 
pritaikintų patalpų muzėjui — 
archyvui.

Praplėtimo reikalai
1978 m. Akademija ėmėsi ri

zikos ir, daugelio patariama, 
pradėjo esamos muzėjaus patal
pos padidinimą nauju priestatu, 
kuris bus daugiau negu du kar
tus didesnis už esamas patalpas. 
Priestatas bus labiau tinkamas 
kultūros turtams laikyti bei 
duos galimybę juos išstatyti.

Užsimotam darbui vykdyti su
darytas globos komitetas, kurin 
ieina apie 70 asmenų, žinomų 
daugumai lietuvių, kaip pvz. 
Lietuvos konsulai, liet, laikraš
čiu redaktoriai, jau pastatytų 
lietuvių visuomenei tarnaujan
čių pastatų organizatoriai ir 
pan. Komitetui vadovauja Juo
zas Kapočius, lietuvių enciklo
pedijų leidėjas. Artimiausia ko
miteto veikla — telkti ALKOS 
praplėtimui lėšas.

Darbo vykdymui ir adminis
travimui sudarytas 12-kos asme
nų direktoriatas, kuriam vado
vauja dr. Alf. Stankaitis. Staty
ba pradėta 1978 m. rudenį. Da
bar priestatas jau po stogu. 
Rengiamasi pradėti vidaus dar
bus.

Dabartinė vieta parinkta AL
KAI, nes galima panaudoti esa
mas patalpas ir turimą sklypą, 
nereikia įrengti automobiliams 
statyti aikštės; saugi aplinka, o 
ir apsistoti, ypač mokslo žinias 
muzėjuje renkantiems, galima 
vienuolijos svečių kambariuose. 
Tai atpigino statybą, bet ir tai 
reikia apie 200,000 — 250.000 
dolerių.

ALKOS lobiai
Įėjęs dabartinio pastato vi

dun, pamatai, kad vieną pusę 
užima medinės ir metalinės 
spintos. Medinės — prikimštos 
knygų dviem eilėm. Antrosios 
eilės nesimato, kol neišimi pir
mosios eilės knygų. Spintų tar
puose staliukai taip pat apkrau
ti knygomis, už jų ant sienų 
portretai, paveikslai, iš dalies 
pridengti knygomis, plakatais 
ar kitais paveikslais.

Arčiau pažiūrėjęs, matai, kad 
daugybė knygų yra mokslinės
— enciklopedijos, neišskiriant 
ir sovietinės, Lenkijos istorijos 
šaltiniai, Ukrainos tikinčiųjų is
torijos šaltiniai, seni ir dabar 
Lietuvoje išleisti žodynai, gra
matikos, archeologinės knygos 
bei kitų mokslo šakų veikalai.

Dailiosios literatūros knygų
— nesuskaitoma daugybė. Taip 
pat yra ir senų, retų knygų. Iš 
senųjų knygų paminėsiu kelias: 
“Lietuviška Biblija”, išl. 1567, 
"Gyvenimas šventųjų”, išl. 1850 
ir kt. Iš viso knygų gali būti 
apie 50,000 ar daugiau. Knygų 

ateina kasdien ir dabar, nema
žai iš Lietuvos.

Metalinės spintos talpina vi
sus ar dalis archyvų buvusių 
mūsų visuomenininkų, rašytojų, 
veikėjų ir žurnalistų — Antano 
Giedriaus, kun. M. Krupavi
čiaus, V. Sirvydo ir kitų. O ant 
spintų viršaus vėl paveikslai, 
biustai Lietuvos kunigaikščių ir 
žinomų veikėjų. Jiems kitur nė
ra vietos.

Lentynose matyti buvusių ir 
esamų periodinių leidinių kom
plektai. Keli pavyzdžiai: “Auš
ros”, "Varpo”, “Tėvynės Sargo", 
"Dirvos" — nuo 1898. “Šalti
nio” — nuo 1906. “Lietuvos 
Mokyklos” — nuo 1919 m. ir t. 
toliau.

Muzikos skyriuje randame 
daugybę lietuvišku plokšteliu, 
gaidų ir kaikurių kitų muziki
nių dalykų. Tvirtinama, kad šis 
skyrius yra antras savo didumu 
no muz. Žilevičiaus vedamo Jau
nimo Centre Čikagoje. Paliki
mas kaikurių lietuvių vargoni
ninkų, muzikų.

Dailės darbų skyrius
Kitoje patalpos pusėje mato

ma daugybė dailės kūrinių. 
Daugiausia paveikslai, bet yra 
ir kilimų, skulptūrų, medžio, ak
mens, metalo ir liejinių. Trys 
kambario sienos didumo pa
veikslai puošia sienas. Tie trys 
yra lietuvių dailininkų kūriniai 
iš pasaulinės parodos Niujorke 
1939 m. Vienas jų tapytas dail. 
Adomo Smetonos ir vaizduoja 
D. Lietuvos kunigaikštį Stepo
ną Batorą, įteikiantį raštus dig
nitoriams, įsteigiant Vilniaus 
universitetą. Antras — P. Kal
poko vaizduoja Napoleoną Vil
niuje. Trečias — A. Galdiko ro
do kryžiuočių karius, klojančius 
vėliavas po Vytauto Didžiojo 
ž'rgo kojomis, Žalgirio mūšiui 
pasibaigus. Tie paveikslai gal 
nėra labai didelės meno verty
bės, bet mums, lietuviams, jie 
yra unikumai. Tikras perlas yra 
dail. A. Tamošaitienės austas ki
limas, vaizduojąs Mortos (Min
daugo žmonos) krikštą.

Meno kūrinių yra per 200, 
sukurtų daugiau kaip 60 daili
ninkų. Didžiųjų paveikslų že
mutinės dalys ir daug kitų dai
lės darbų visai ar iš dalies pa
dengti kitokiais lietuviškos kul
tūros rodiniais. Daug paveikslų 
pakabinti virš spintų, nes nėra 
vietos. Turimais dailės darbais 
galima pripildyti erdvų meno 
muzėjų.

Tautodailė
Čia įeina audiniai, mezginiai, 

medžio ir gintaro pjaustiniai, 
namų ir ūkio apyvokos reikme
nys, gintaro, medžio ir kitokie 
papuošalai, margučiai ir pan. 
Jie nėra išskirstyti, o suversti 
net su kitos rūšies rodiniais. 
Juostos, staltiesės, lovatiesės, 
pagalvėlės, lėlės, pirštinės, mez
giniai, nėriniai randami keliose 
vietose spintose ant lentynų. 
Normalaus žmogaus dydžio su
valkietiškais tautiniais drabu
žiais manekenas, apdengtas per
matomu popieriumi, įspraustas 
kertėje už stalo. 300 meti} senu
mo prijuostė, dovanota p. Shall- 
nienės, kabo ant vagio už durų, 
vedančių į kitą kambarį. Margu
čiu spintelė sfl keliomis dešimti
mis margučių nustumta į kertę 
ir apdengta kitais tautodailės 
dirbiniais. O kokiu raštų įvairu
mu pasižymi margučiai!

Nepaprastai gausūs medžio 
drožiniai ir pjaustiniai, net ke
lių menininkų, sukrauti vienas 
ant kito ir vienas už kito spintų 
lentynose ar ant spintelių vir
šaus. Tarp jų daug koplytėlių, 

Rūpintojėlis (medžio drožinys) ir velnias (medžio drožinys) ALKOS muzė
juje Putname, JAV-se Nuotr. J. Kriaučiūno

kryžių, "vargo mokyklos” repli
kų, Vilniaus pilies, Trijų Kry
žių kalno ir kitų miniatūrų. Čia 
matyti ir šio straipsnio antraš
tėje minėti Rūpintojėlis ir vel
nias. Abu toje pačioje spintoje, 
tik velnias viena lentyna žemiau. 
Abu gauti iš Lietuvos; Rūpinto
jėlis — iš Kaišiadorių, labai ver
tingo darbo.

Daug gintaro, papuošalų ir ki
tokių tautiniais motyvais dirbi
nių. Neįmanoma jų suminėti. 
Yra ir gintarinis Rūpintojėlis, 
lygiai toks, kokį Lietuvos tikin
tieji padovanojo popiežiui, tik 
be vienos rankos. Jis gautas iš 
Lietuvos siuntiniu ir rastas su
laužytas į 20 gabalų, bet rankos 
nepasisekė surasti. Siuntinio 
gavėjas savo laiške ALKAI, ku
riai atidavė šį ir kitus rodinius, 
pasijuokė, kad Rūpintojėlį ko
munistai sulaužė, o velnią nesu
žalotą atsiuntė.

Reikmenys bei padargai
Muzėjuje yra du tikri rateliai, 

dvi kraitinės skrynios, kelios 
kultuvės, kočėlai ir kita, čia yra 
ir kelios sumažinto dydžio (mo
deliai) ūkio sodybos su šulinių 
svirtimis, pakelės kryžiais, gė
lių darželiais. Viena jų labai na
tūraliai padaryta Elizabetho 
skautų. Tarp kitų ūkio ir apyvo
kos sumažinto dydžio daiktų su- 
minėtini: sviesto muštuvės, 
staklės, mestuvai, reketas, ve
žimai, girnos, arpas, grėbliai ir 
daug kitų.

Kitos inuzėjinės vertybės
Rinkiniai lietuviškų pinigų, 

pašto ženklų, kaikurių jau nu
stojusių gyvuoti organizacijų 
vėliavos ir archyvai, sukrauti 
spintose ar ant lentynų. Be to 
— organizacijų kvietimai, minė
jimų, švenčių programos ir pan. 
sudaro dalį rinkinių. Yra daug 
paveikslų ir diagramų iš laisvos 
Lietuvos gyvenimo. Daug žemė
lapių iš Lietuvos istorijos, mies
tų herbų ir pan. Yra net Vaiž
ganto — kan. J. Tumo nešioti 
kailiniai.

Tai tik paviršutiniškas lietu
viškos kultūros vertybių, esan
čių ALKOJE, aprašymas. Dau
gelio net ir didelės etninės ver
tės dalykų negalima pastebėti 
dėl dabartinių patalpų perkrovi
mo, o aprašyti — dėl vietos sto
kos laikraštyje.

Padėkime ALKAI
Iš šių aprašymų matome, kad 

ALKAI reikia didesnių ir labiau 
pritaikytų patalpų bei įrengimų. 
Patalpos jau praplečiamos, bet 
jų užbaigimui reikia nemažai pi
nigų. Visi lietuviai, kuriems 
brangi lietuvių kultūros apsau
ga, kuriems rūpi, kad mes čia 
paliktume savo buvimo pėdsa
kus, — turėtų jausti pareigą 
prisidėti aukomis.

Aukas JAV-se galima nurašy
ti nuo pajamų mokesčių. Auko
tojas gali rinktis ir kategoriją, 
priklausomą nuo aukos dydžio: 
garbės mecenatas — $10,000, 
mecenatas — $5,000, garbės 
fundatorius — $1,000, fundato
rius — $500, rėmėjas — $100, 
aukotojas — betkokia suma. Au
kas siųsti ir informacijų kreip
tis: ALKA, P. O. Box 608, Put
nam, Ct. 06260, USA.

• Būk giliai religingas, tada su
tiksi su senėjimu, nepavydės! jau
nystės jaunuoliams, negyvensi tiktai 
praeitimi, nebūsi egoistas, nebūsi 
vienišas, nes Dievas visada su tavi
mi, pakęsi visus skausmus, įveiksi 
baimę bei rūpesčius ir laimingai iš 
šio gyvenimo “dykumos” pereisi į 
“pažadėtąją žemę”, kur gyvensi Šven
čiausios Trejybės džiaugsmingoje, 
mylinčioje draugystėje. A. DEEKIN

Sį II INSURANCE »
I Dresher-darauskas » 

Sįj W. G. D R E S H E R real estate • realtor jS 

įj LINKSMU SVKALEDUir laimingų naujųjų metų K 

M linki visiems savo klientams, draugams bei m 
pažįstamiems «

*į Valteris Drešeris S
VISŲ RŪŠIŲ APDRAUDA »

M Įstaigos tel. 233-3334 ir 231-2661, namų tel. 233-4446
‘7/ 3830 BLOOR ST. W. (Prie Kipling ir Six Point Plaza)

Geriausi linkėjimai 5V. į 
ir

'flaiiju Jfletu proga
visiems klientams, bičiuliams ir pažįstamiems

P. T. SERVICE CENTRE
Sav. A. Paškevičius ir J. Tamošiūnas

1862 Mattawa Ave., Mississauga, Ont.
Tel. 279-4371

M

BALTIC EXPORTING CO.
S. ir F. JANAVIČIAI

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

ž . . . .
Savo mieluosius klientus ir draugus W

I ŠV. KAŲfiDŲ i r NAUJŲ 1979 MRW | 
proga sveikinu, linkėdamas sėkmės

I JONAS V. MARGIS, Phm. B. | 

"MARGIS DRUGS" jft
408 Roncesvallcs Avė., kampas Howard Park Ave.

Telefonas LE 5-1944, Toronto, Ontario

y Gerbiamus klientus,
M- bičiulius bei pažįstamus sfi-h f m-rs

s proga nuoširdžiausiai sveikiname ir linkime 

viso geriausio

PARKSIDE MEAT MARKET 
MAISTO KRAUTUVĖ

335 Roncesvalles Avenue Telefonas LE 5-1258
& W

ir laimingu

sreRH,
119 Spadina Ave., 12-tas augštas 

Telefonas 367-9827-8
SAM ROTH

Moteriški apsiaustai, eilutės ir lietpalčiai
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ROTA-ONA SICLYTĖ Paskaitos, diskusijos, svarstybos ir

Sveikiname
visus

lietuvius su
šv. Kalėdomis 
ir Naujaisiais

Metais

LIETUVIŲ KREDITO 
KOOPERATYVAS

PARAMA
1573 Bloor St. West, Toronto

Telefonas LE 2-8723,

Šventiniai sveikinimai 
visiems lietuviams

Kalėdų ir , 
Naujų Metų 
proga

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

^aIO-o?t>*o?0?o?ofo?OTO-o*o’o?o*o’O'O'o*o'o*o*o'O'^

Akademinės ir studijinės pro
gramos komisija, suprasdama 
kad spaudoje paskelbtas IV 
PLJK tikslas nepilnai išreiškia 
numatytą programą, ypač prak
tiškos veiklos atžvilgiu, plačiau 
paaiškina būsimo darbo žings
nius.

1. Konkreti veikla bei prak
tiškas problemų sprendimas yra 
prieinami tiktai per teorinį pa
dėties nagrinėjimą. Todėl ši ko
misija nutarė, kad pirmas žings
nis, siekiant konkrečių rezulta
tų, turi būti esamos jaunimo pa
dėties ištyrimas. Tačiau tai te
bėra tik pradžia.

2. Per padėties nagrinėjimą 
išryškėja ir ateities galimybės. 
Iš to seka šių galimybių svarsty
mas bei konkretizavimas. Pvz. 
lietuviai gyvena daugelyje val
stybių, kurių ekonominės ir po
litinės santvarkos gerokai ski
riasi. Tai nulemia ir lietuviškos 
veiklos formas.

3. Akademinės ir studijinės 
programos komisija nesiūlys 
kongreso atstovams lietuvybės 
išlaikymo receptų, nes univer
salaus vaisto nėra. Tačiau pir
mieji du žingsniai — nagrinėji
mas ir galimybių svarstymas 
kartu su skirtingomis atstovų 
patirtimis įgalins juos konkre
čiai pritaikyti kongreso išvadas 
savo gyvenamuose kraštuose. 
Todėl ši komisija pabrėžia, kad 
kongresas nesiribos teoriniu 
nagrinėjimu.

Šios trys pakopos yra būtinos, 
nes, išleidus vieną iš jų, kongre
sas gali virsti arba akademiniu 
tuščiažodžiavimu, arba aklu ak- 
tyvizmu.

IV PLJK tikslas jau paskelb
tas ankščiau ir suglaustai skam
ba šitaip: “Naujai pagrįsti ir 
įprasminti jaunimo dalyvavimą 
išeivijos veikloje”.

IV PLJK studijinės ir akade
minės programos komisija savo 
posėdžiuose nutarė siūlyti IV 
PLJK ruošos komitetui ir PLJS 
valdybai sekančią studijų dienų 
eigą:

1. Kiekvienos veikimo srities

— pvz. politinės, visuomeninės, 
kultūrinės — svarstymams ski
riamos dvi pilnos dienos.

2. Prieš pradėdami svarstyti 
vienos srities veikimo gaires, 
studijų dienų dalyviai, t. y. at
stovai įvedami į problematiką: 
a. dviem paskaitom 30-45 min. 
kiekviena, b. simpoziumu, ku
riame dalyvauja abudu paskai
tininkai ir trys kiti asmenys, pa
siruošę specialiais klausimais. 
Paskaitos, simpoziumas ir bend
ros diskusijos truks vieną pus
dienį.

3. Kiekvienos veikimo srities 
darbo rezultatai svarstomi posė
dyje ir priimami antros dienos 
gale.

4. Jaunimo sąjungos reika
lams, pranešimams, apyskai
toms, 
mams 
kas.

Jaunimo veiklos gairių svars
tymai palies lietuviškam jauni
mui svarbius klausimus, bet 
visų klausimų iškėlimas pa
skaitose ar simpoziume nebus 
įmanomas. To ir nesiekiama. 
Reikia ribotis pačiomis svar
biausiomis problemomis.

Programos komisija, atsi
žvelgdama į lig šiol išreikštus pa
geidavimus, siūlo sekančias te
mas. Įžanginė paskaita: Lietu
vių jaunimo padėtis pasaulyje”. 
Pranešimai baigiamajame posė
dyje: 1. Platus pranešimas IV 
PLJK nutarimų (liepos 27 d.). 
2. Trumpas pranešimas kongre
so nutarimų (liepos 28 d. per 
oficialų uždarymą).

Studijų dienose siūlomos se
kančios politinės srities paskai
tos ir vienas iš simpoziumų.

Paskaitos: “Pasaulinis žmo
gaus teisių sąjūdis ir lietuvių 
išeivijos vaidmuo”, “Politinio 
sąmoningumo reiškimasis šian
dieninėje Lietuvoje”. Simpoziu
mai: “Užsienio lietuvių jaunimo 
santykis su Lietuva”, “Lietuvių 
jaunimo dalyvavimas politinėje 
veikloje”, “Kaip galėtų atrodyti 
politinė Lietuvos ateitis?”

Visuomeninėje srityje siūlo-

mos taip pat dvi paskaitos 
vienas iš simpoziumų.

Paskaitos: “Dvikalbiškumas 
— prakeikimas ar palaima?”, 
“Naujų bendravimo būdų jieš- 
kojimas ir jo reikšmė užsienio 
lietuvių visuomenei”. Simpoziu
mai: “Mišrios šeimos lietuvių 
bendruomenėje”, “Jaunimo 
draugavimo formos — šeima, 
bendruomeninis gyvenimas, al
ternatyviniai bendravimo bū
dai”, “Vidurinės kartos proble-

naujos valdybos rinki- 
numatomas specialus lai-

ma .
Kultūrinėje srityje taip pat 

siūlomos dvi paskaitos ir vienas 
iš simpoziumų.

Paskaitos: “Ar įmanoma kurti 
lietuvišką kultūrą už Lietuvos 
ribų?”, “Kalba ir lietuviškos 
kultūros kūrimas”. Simpoziu
mai: “Lietuviškos kūrybos skati- 
mo ir skleidimo būdai”, “Tiks
liųjų mokslų atstovai lietuviško
je kultūroje”, “Lietuviško vaiz
duojamojo meno (tapybos, gra
fikos, skulptūros ir t. t.) proble
ma užsienyje”.

Kun. Antanas Saulaitis pra
neša, kad IV PLJK stovyklos ko
misija sudaryta. Posėdžiavo 
1978 m. spalio mėnesį Dainavos 
stovykloje. Dalyvavo Gintaras 
Aukštuolis, Birutė Balčiūnaitė, 
Dainora Juozapavičiūtė, Milda 
Kupcikevičiūtė, Viktutė Len- 
kauskaitė, Indrė Ramanauskai
tė, Linas Rimkus ir kun. A. Sau
laitis. Susirinkusieji sudarė iš
samų stovyklinės programos 
projektą. Numatytos įvairios 
paskaitos ir 12 darbo būrelių, į 
kuriuos stovyklos dalyviai turės 
iš anksto įsirašyti pagal savo do
mesį.

Optical Studio
OKULISTAS R. SCHMID

Naujas adresas:
1586 Bloor Street West,
Toronto, Ont. M6P 1A7 

(prieš Lietuvių Namus) 
Telefonas 535-6252

Greitas patarnavimas, neaugštos 
kainos. Gaunami kontakto lęšiai 

(contact lenses).

NAUJŲ METŲ
šventes proga

ir linkiu gerų
nešančių visų lūkesčių išsipildymų —

WILLIAM BOYTCHUK g 
Aiderman

1 86 Stephen Dr., Apt. 103, Toronto, Ont. M8Y 3N6 'j®

Sveikinu 

lietuvius 
bičiulius 

BEI VISĄ 
LIETUVIŠKĄJĄ 

VISUOMENĘ

LIETUVIŲ BALDŲ KRAUTUVĖS

MOHAWK FURNITURE LTD
savo mieliems klientams linki

linksmų šv. KALĖDŲ ir laimingų
NAUJŲ

137 Roncesvalles Ave.

2448 Danforth Ave.

METŲ

Tel. 537-1442

Tel. OX 9-4444

JONAS M. GUOBA, 
advokatas

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

V
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Drauda ir nuosavybių pardavimas 
Telefonas 741-1470

linki visiems klientams, draugams bei 
pažįstamiems —

SAULIUS MASIONIS 
Midland Doherty Ltd. 
Tel. 361-6094

PL J K'79

EUROPA

IV PASAULIO LIETUVIŲ 
JAUNIMO KONGRESAS
IV WeltkongreB der Litauischen Jugend
IV LITHUANIAN WORLD YOUTH CONGRESS

Džiugių šv. Kalėdų ir 
turtingų naujų metų

AMBER DRAPERIES 
& INTERIORS 

sveikina visus draugus, 
bičiulius ir klientus su 

šv. Kalėdom bei 
naujais metais 
ir linki daug laimės —

55 A. J. Jankaičiai
2 2231 Bloor St. W., Toronto, Ont.
£ ll-meaugšte
o Telefonas 762-3838

*NAUJU£ĮM£7U 
visiems linki — 

LOUIS IR MARGARET TEMPORALE 
Canadian Art Memorial Ltd.

176 Lakeshore Road West 
Port Credit, Ont. L5H 1G4 
Darbovietės telefonas 278-2757 

Namų telefonas 278-4529

Linkiu jums palaimos pilnų Kalėdų, 
laimingų bei sėkmingų naujų metų

CJBBENS
LTD.

EUROPA 1979
VOKIETIJA

I. 1979 m. liepos 19-29 d.d.
* Ekskursijos
* Studijų dienos
* Uždarymo savaitgalis

REGISTRACIJA
Visa Kongreso registracija gyvenantiems Kanadoje vyksta dabar per Kanados
Lietuvių Jaunimo Sgjungos registracijos komitetą. Registracijos kaina: $5.00 

(Kan.). Tolimesnę informacijg teikia:
* Smulkesnes informacijas rasite 

spaudoje ir plakatuose, 
iškabintuose visose parapijose.

ANGLIJA
1979 m. liepos 11-18 d.d

* Atidarymas
* Stovykla
* Koncertas (balius)

SK£AL£D(£ e 
sveikinimai 
su geriausiais sėkmės 
ir laimės linkėjimais 
1979 metais visiems 
klientams, bendradarbiams 
ir tautiečiams —

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

Rita Parėštytė 
10 Carabob Court #704 
Agincourt, Ontario 
M1T3N5

arba
Laima Beržinytė
(416)533-2418

KANADOS LIETUVIŲ JAUNIMO SĄJUNGA

proga Toronto jaunimo 
ansamblis “Gintaras” 
sveikina Toronto bei 
apylinkės lietuvius, 

parapijas, organizacijas
institucijas ir linki visiems šventiškos 
nuotaikos bei laimingų naujų metų.

lugių švenčių ir

turtingų naujų metų

linki visiems lietuviams

BALIO MASKELIŪNO i 
draudos agentūra 
Telefonas 251-4864 

2405 Lakeshore Blvd. West., 
suite 403 
Toronto, Ontario M8V 1C5

&

ir laimingų bei sėkmingų

linki - ABC motei
(On Higway 401 and 3B)
3048 Dougall Road,
Windsor, Ontario N9E 1S4

Savininkas V. BALTRUŠIONAS



Lietuviai Čikagoje
________ ___ - K. A. SAULAITIS ______

KUN. PETRO URBAIČIO, SDB, 
redaguota knyga "Petras Perkumas 
— idealo keliu" turėtų pasirodyti 
apie Velykas. Salezietis misijonierius 
Urbaitis, dirbęs Kinijoje ir šiuo me
tu esąs Brazilijoje, lankėsi Čikagoje 
prieš išvykdamas atgal j Sv. Kazimie
ro parapiją Sao Paule. Jis kalbėjosi 
su kitų vienuolijų vadovybėmis, ra
gindamas 1980 m. pravesti vajų, ku
ris sudomintų, o susidomėjusius pa-- 
skatintų į dvasininkų pašaukimą. 
Petras Perkumas, anksti miręs klie
rikas, saleziečių šeimoje gerai pa
žįstamas (vienoje mokykloje Brazi
lijoje net yra koplyčios vitražas su 
to jaunuolio atvaizdu), galėtų būti 
tokia asmenybė, kuri jaunus žmones 
traukia Į dvasinį pašaukimą.

DR. MINDAUGAS GRIAUZDE, 
gimęs ir anksčiau su tėvais gyvenęs 
Toronte, vėliau persikėlęs į Čikagą, 
baigė mediciną ir gavo medicinos 
daktaratą. Jis taip pat yra baigęs 
vaistininkystę ir šios srities baigia 
rašyti darbą daktaro laipsniui. Vi
sus egzaminus jau yra išlaikęs ir 
farmacijos srityje. Naujasis gydyto
jas nuo 1979 m. sausio pradžios pra
dės dirbti Čikagos Cook County li
goninėje, atlikdamas praktiką ir 
specializuodamasis.

Dr. M. Griauzdė net studijuodamas 
nebuvo nutraukęs ryšių su lietuviš
ka veikla. Buvo pasižymėjęs sporti
ninkas Cicero krepšininkų sambūry
je, yra veiklus skautu akademikų 
narys, dirbęs valdyboje ir stovyklo
se. 1978 m. pradžioje yra sukūręs 
šeimą su uolia skaute akademike Ly- 
dija Jadviršyte, kuri yra baigusi 
vaistininkystės mokslus ir dirba kaip 
vaistininkė didelėje vaistinėje Čika
goje.

Naujojo gydytojo pasiektais diplo
mais ir laimėjimais džiaugiasi jo tė
vai Liuda ir Kazimieras Griauzdės, 
kurie net sunkiausiais momentais 
(tėvui sergant) rūpinosi sūnaus iš
mokslinimu. Be to, džiaugiasi anūko 
laimėjimais Toronto mieste gyveną 
seneliai Marija ir Alfonsas Gačio- 
niai, naujo gydytojo sesuo su vyru 
Dalia ir Vytautas Aukštinaičiai, gy
veną Fort Lauderdale, Fla., Isling- 
tone gyvenanti teta su vyru Danutė 
ir Stasys Rukšos bei pusseserės Ži
vilė Rukšaitė ir Valderesa Lenktaity- 
tė, dėdės Albino ir Janinos Gačionių 
šeima Toronte.

Nors naujasis gydytojas jau yra 
suaugęs su Čikagos lietuvių visuo
mene. nuolat prisimena ir savo gim
tinę Torontą bei ten gyvenančius sa
vo artimuosius. — PS.

VISUOTINIS VILNIAUS KRAŠ
TO LIETUVIŲ SĄJUNGOS susirin
kimas lapkričio 19 d. nutarė daugiau 
rūpintis krašto reikalais, ypač atsi
žvelgiant į naująjį popiežių, kuris 
Lietuvos reikalus gerai pažįsta. Są
junga išleis stambų veikalą, kurį re
daguos dr. Algirdas Budreckis, pa
veldėjęs a.a. dr. J. Puzino surinktą 
knygai medžiagą. Tradicinės vilnie
čių Kūčios įvyko gruodžio 17 d.

KARIUOMENĖ ŠVENTĘ kartu 
minėjo ramovėnai, birutininkės, šau
liai ir savanoriai Tautiniuose Na
muose lapkričio 25 d. su rengėju 
pirm. A. Juškevičium, solistais Mar
garita ir Vaclovu Momkais, akompa
nuojant muz. Aloyzui Jurgučiui. Sek
madienį Tėvų jėzuitų koplyčioje at
našautos Mišios su kuri. Jono Bore- 
vičiaus pamokslu, sol. M. Momkiene 
ir Manigirdu Motekaičiu prie vargo
nų. Uždegę aukurą prie žuvusiems 
už laisvę paminklo, šventės dalyviai 
išklausė akademinės programos ir 
meninės dalies, kurią atliko muz- 
A. Gečo vadovaujamas lietuvių ope
ros vyrų choras.

STUDENTAI ATEITININKAI lap
kričio 11 d. susirinkime svarstė Ra
munės Kubiliūtės paruoštą temą 
apie inteligentiškumą, o gruodžio 2 
— atidžiai žiūrėjo Arvydo Žygo 
skaidres iš Suvalkų trikampio.

“SUKTINIS" — gimnazistų tauti
nių šokių grupė paminėjo trečiuosius 
savo veiklos metus. Dauguma buvo 
Čikagos Augštesniosios Lituanistinės 
mokyklos grupėje, 1976 m. dalyvavo 
tautinių šokių šventėje ir panorėjo 
likti kartu. "Suktinio” vakarienėje 
gruodžio 2 d. apie 60 šokėjų sklan
džiai ir gyvai parodė, ką per repeti
cijas išmoko. Šiais metais paskutinė
mis savaitėmis šokėjus ir jų globėjus 
lydėjo sunkus pergyvenimas, nes 
prieš pat vakarą mirė ilgai sirgusi 
“Suktinio” mokytojos Nijolės Pupie- 
nės motina. Į talką atėjo “Žilvičio" 
vadovė Vanda Stankienė ir nuošir
dūs šokėjų tėvai, to pergyvenimo 
dar labiau suartinti.

“VAIVA" — vokalinė studentų 
grupė pradėjo repetuoti lietuvišką 
“South Pacific” muzikinio veikalo 
santrauką. Jaunimo Centre rengia
mose Užgavėnėse pernai ji sužavėjo 
žiūrovus trumpu “Muzikos garsų” 
spektakliu (pagal "The Sound of 
Music”) su įdomiais vertimais, skam
biom lietuviškom melodijom, taiklio
mis dekoracijomis. Vienetui vado
vauja muz. Faustas Strolia, kuris pa
ruošė jaunesnių (nuo šešto skyriaus) 
grupę "Audra” kalėdinei programai. 
Kol “Audros” dalis šoka, kita dalis 
dainuoja repeticijų metu, nes grupė
je yra apie 50 vaikų, gyvenančių 
mokytojo džiaugsmu, kaip ir vyres
nieji “Vaivos” nariai.

JŪRŲ BUDŽIŲ vakare Saulių Na
muose gruodžio 2 d. pasirodė “Ant
ras kaimas".

METINĖJE JAUNIMO CENTRO 
VAKARIENĖJE gruodžio 3 d. dai
navo dvynukės Kristina ir Regina 
Butkūnaitės iš Detroito; dalį estra
dinių dainų programos pakartojo to 
vakaro lietuviškoje televizijos valan
dėlėje. Metinėje šventėje stalus už
sisako pagrindinės organizacijos ir 
Jaunimo Centro bičiuliai, o loterija 
su kasmet prekybininko Normano 
Buršteino paaukojamu kailiu padeda 
įstaigai pasiruošti žiemos šalčiams.

Hamiltono mergaičių choras "Aidas", vadovaujamas muziko J. Govėdo, dainuoja KLB šalpos Fondo Hamiltono 
skyriaus vajaus užbaigimo ir abiturientų pagerbtuvių baliuje š.m. lapkričio 4 d. Nuotr. J. Miltenio

Linksmų, prasmingų

bei Dievo ft 
palaimintų 
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lietuvių visuomenei. %'
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<& SKAITYTOJAI PASISAKO
POKALBI PT1KSLINANT

“TŽ" 1978 m. 42 ir 43 nr. išspaus
dintame pokalbyje su manimi netiks
liai įrašyta pavardė mano katedros 
vedėjo. Turi būti David Marquand 
(Markvandas), o ne Martinas. Ang
lijoje tai labai garsus žmogus.

Be to, norėčiau paryškinti aname 
pokalbyje pareikštas mintis apie 
“Metmenis" ir “Akiračius”. Aš esu 
labai geros nuomonės apie šiuos lei
dinius. Tie periodiniai leidiniai tu
ri didelę įtaką Lietuvos inteligenti
joje, ir ji žiūri j juos labai rimtai 
bei pagarbiai. Nors, kaip sakiau, 
man asmeniškai visa eilė abstrakčiai 
kultūrinių straipsnių “Metmenyse” 
nebuvo perdaug įdomūs, didelė da
lis juose spausdinamos kitokio pobū
džio medžiagos, ypač istoriniais bei 
politiniais klausimais, kėlė manyje 
didelį susidomėjimą. V. Trumpos 
straipsnius paminėjau ne kaip išim
tį, bet kaip tokios įdomios medžia
gos pavyzdį.

Apie “Akiračius" sakiau, kad ne
sugebėdavome suprasti jų polemikos 
su veiksniais pagrindo bei tikslų. 
Buvo tik aišku, kad šis periodinis 
leidinys skiria labai daug dėmesio 
bei vietos problemoms, kurios turi 
grynai išeivišką ir, deja, dėl infor
macijos stokos, mums Lietuvoje be
reikšmį pobūdį. Jeigu jau taip mums 
išeina, kad skaitome “Akiračius" 
(nes juos pirmoje eilėje “šmugeliu” 
mums atveža lankytojai iš svetur), 
tai norėtume, jog šis spaudos orga
nas iš pradžios elementariai paaiškin
tų apie ką kalba, ką kritikuoja ir ko
dėl, tuo įtraukdamas ir mus į išeivi
jos problematikos svarstymą, į tin
kamą jos supratimą. Kitais žodžiais 
tariant, norėjome, kad "Akiračiai" 
atsisukti; veidu į Lietuvą 100% ir 
tais atvejais, kai jų medžiaga yra pa
grindinai skiriama išeivių visuome
nei. Tokia buvo kritika “Akiračių" 
medžiagos daliai. Dauguma kitos me
džiagos, ypač politinės bei istorinės 
(pvz. Kapsuko ir Angariečio nesuta
rimai, L. Sabaliūno knygos apžvalga, 
įspūdžiai apie Estiją ir pan.), buvo 
labai įdomi bei įtaigi. Aš pokalbyje 
to nepasakiau, bet turėjau galvoje, 
kai kritikavau tik dalį "Akiračiuo
se” svarstomų problemų, ir tai dau
giausia jų pateikimo prasme.

Be to, turiu pabrėžti, kad mano 
pasisakymai apie “Akiračius” bei 
“Metmenis” lietė tą laikotarpį, kai 
dar gyvenau Sov. Sąjungoje, būtent, 
iki 1973 m. pabaigos.

Dr. A. Štromas
“GOBELENAS SU LIETUVOS 

VYČIU”
“TŽ" 1978 m. 46 nr. šia antrašte iš

spausdinta? A. Vaisiūnienės straips
nis. To rašinio nekartosiu, nes kiek
vienas gali jį rasti minėtuose "TŽ". 
Noriu tik priminti vieną kitą pasta
bėlę.

Visi valdovai, ne tik Žygimantas 
Augustas, mėgo naudoti visų savo 
valdomų kraštų emblemas. Daugiau 
man užkliuvo A. Vaisiūnienės nuo
monė apie Liublino unijos interpre
taciją. Ji rašo: "šių laikų Lietuvos 
istorikai puola Liublino uniją kaip 
žalingą lietuvių tautai. Čia esą pa
grindinių interpretacijos klaidų. Mes 
negalime žiūrėti šių dienų akimis į 
istorinius įvykius prieš keletą šim
tų metų”. Visiškai sutinku su A. Vai
siūnienės paskutiniuoju sakiniu. Bet 
iš kur paimti kitas akis, kai gyvena
me dabar? Minint Liublino unijos 
aktų sukaktį prieš kelerius metus, 
buvo lietuviškoje spaudoje nevienas 
lietuvių istorikų straipsnis, šaltai ir 
visiškai objektyviai vertinantis Liub
lino uniją. Neatrodo, kad ir šių die
nų, po kelių šimtų metų, lietuvių is
torikai nesugebėtų skaityti anų lai
kų šaltinių, literatūros ir interpre
tuoti Liublino unijos aktų bei jos 
pasekmių. O man atrodo, kad A. 
Vaisiūnienė yra susižavėjusi Lietu
vos unijų su Lenkija lenkiškąja tų 
unijų interpretacija.

Sudarant Liublino uniją, Lietu
vos delegacijos vadas Jonas Katke
vičius, Lietuvos didikai ir pasiunti
niai su ašaromis puolė ant kelių 
prieš Žygimantą Augustą ir prašė 
neskriausti Lietuvos. Nuo to laiko, 
kai Jogaila išėjo į Lenkiją užku
riom, lenkai žiūrėjo į Lietuvą kaip 
jiem priklausomą, tik nepajėgė jos 
gilutinai užvaldyti, kaip kad kryžiuo
čiai, krikštydami prūsus. Tačiau jie 
klasta sutrukdė Vytautui vainikuo
tis Lietuvos karaliumi. Kodėl? Ar 
tai Lietuvos ir lietuvių labui?

Liublino uniją sudarant, Lietuva 
buvo skaudžiai nuskriausta Žygi
manto Augusto ir lenkų, nes atplėšė 
didelius žemių plotus ir juos prijun
gė prie Lenkijos. Lietuvių apginta 
Livonijos dalis pavesta kartu valdy
ti su Lenkija. Lietuva tik verčiama 
sunkių susidėjusių sąlygų turėjo 
pasiduoti Liublino unijai, bet tai 
dar nereiškia, kad ta unija būtų bu
vusi Lietuvai ar lietuvių tautai nau
dinga. Lenkijai ir lenkams — taip. 
Jie susilpnino Lietuvos valstybę, at- 
plėšdami turtingas žemes ir tuo bū
du dar stipriau galėjo Lietuvą pri
spausti prie Lenkijos. Po Liublino 
unijos, dar stipriau įsigalėjus bend
roje “Žečpospolitoje" lenkiškom 
auksinėm laisvėm, viskas žlugo.

Jonas Švoba
Red. pastaba. Minimasis rašinys yra 

atpasakojimas dr. F. Zubro minčių, 
o ne A. Vaisiūnienės nuomonė.

INTELIGENTIJOS PRIEAUGLIS
1978 m. lapkričio mėn. Venecue- 

los latvių biuletenis "Vestis” 306 nr. 
praneša, kad JAV Bostono universi
tete dirbąs biologijos prof. dr. Ja

nis Gabliks iš laikraščių ir kitų šal
tinių yra surinkęs duomenis, kiek 
nuo 1970 iki 1977 m. pabaigos lat
vių tautybės asmenų yra baigę įvai
rius universitetus, institutus, poli
technikumus, augštąsias karo mokyk- 
las-akademijas.

Kad lietuviai panašia statistika do
mėtųsi, bent mūsų spaudoje, neteko 
pastebėti. O visdėlto manyčiau būtų 
įdomu žinoti ir apie mūsų inteligen
tijos prieauglį išeivijoje. Šį darbą 
visuose kraštuose galėtų atlikti aka
deminis mūsų jaunimas, talkinamas 
vyresniųjų. VI. Venckus

KOVA SU INFLIACIJA
Kanados spauda ir "TŽ" rašo apie 

negaluojančią ekonomiją, bet nepa
sako, kaip reikia ją gydyti. Net Ka
nados Banko valdytojai — L. Ras- 
minsky ir dabartinis G. Boney ne
žino, kodėl neišnyksta infliacija. Pa
prastiem piliečiam aišku kodėl — 
perdidelės algos. Kanadoje gamin
tos prekės daug brangesnės už im
portuotas. Nors algos perdidelės, bet 
valdžia vistiek leidžia kelti algas iki 
6%. Iš tikrųjų gi reikėtų algas ma
žinti, o ne didinti. Pvz. GMC auto- 
vežimių įmonėse darbininkas prieš 
25 metus uždirbdavo $1.70 į valandą 
ir turėjo mokėti pusę kitų priedų. 
Tuomet automobilio kaina buvo $1,- 
700. Dabar ten darbininkas gauna 
per $8 į valandą, be to, visus priedus 
ir daugiau apmokėtų atostogų, šian
dieną automobilio kaina — $8000.

Ir kas dėl to kaltas? Valdžia sako
— užsienis, unijos tvirtina — fab
rikas, o iš tikrųjų — darbininkai, t.y. 
jų algos.

Kas gali pagydyti Kanados ekono
miją? Tik valdžia, nes bendrovės yra 
bejėgės prieš unijas. Valdžia turėtų: 
1. nustatyti algų ribas — mažiausių 
ir didžiausių (dabar nustatytas tik 
minimumas); 2. subalansuoti biudže
tą; 3. panaikinti neracionalią bedar
bių šalpą ir vietoj to duoti darbus 
tiems, kurie jo neranda, pvz. valyti 
šaligatvius, prižiūrėti parkus, mo
kyklas ir pan. Tai turėtų būti įvesta 
neribotam laikui, nes trumpalaikė 
kontrolė nepadeda.

Tik tuomet Kanados ekonomija 
suklestės, kai visi dirbsim ir nebū
sim daugianoriai, kaip to pasakoj 
"Daugnora ir liepa”.

Vaclovas Pniauskas

IŠEIVĖS KELIU
Nudžiugau pamačiusi “T. žibu

riuose" skelbimą apie naują rašyto
jos Marijos Aukštaitės knygą. Nuo
širdžiai sveikinu autorę! “Išeivės 
keliu" apysaka ne tik sklandžiai pa
rašyta, lengvai skaitoma — pradė
jus skaityti nesinori su ja skirtis. 
Joje Lietuvos išeivė atpasakoja 
priežastis tapti išeive. Linkiu, kad 
daugelis šeimų susilauktų šios kny
gos kaip dovanos artėjančiom Kalė
dų šventėm.

Marija F. Yokubynienė

JUS ESATE KALTI
Mes, G. E. Sturm, ir mūsų sūnus 

... pratęsiam “TŽ” prenumeratą at
einantiems metams, bet jeigu jie 
taip pavėluotai lankys, bus- paskuti
niai metai, nes pavėluotos žinios 
mums nereikalingos. Viena moteris, 
atėjusi į “Paramą" Toronte, pasakė, 
kad ne paštas kaltas, bet redakcija
— ji nusuka nuo kiekvienos prenu
meratos po 2 et., nepilnai apmoka 
paštą, kuris dėlto taip lėtai ir dir
ba. Tad nedejuokit, nes patys išvai- 
kot skaitytojus. E. šturmienė

Red. pastaba. Nekartą esame rašę, 
kad pavėluotas "TŽ" pristatymas 
kaikuriose vietovėse priklauso vien 
tik nuo pašto. Laikraštis pristatomas 
į centrinį paštą Toronte reguliariai 
kiekvieną antradienį 1 — 2 v. p. p. 
Tad lieka pakankamai laiko paštui 
pristatyti laikraštį skaitytojams iki 
penktadienio imtinai. Kad "TŽ" ad
ministracija “nusuka" po 2 et., yra 
iš piršto išlaužtas kaltinimas. Jei 
siuntos būtų nepilnai apmokėtos, 
paštas iš viso nepriimtų. Laikraščiai 
ir aplamai periodiniai leidiniai siun
tinėjami skaitytojams antros klasės 
paštu pagal Kanados valdžios potvar
kį. Jei kas nori gauti “TŽ” pirmos 
klasės paštu, gali užsisakyti admi
nistracijoj, bet turi primokėti $17 
prie reguliarios prenumeratos kai
nos (tai negarantuoja greitesnio pri
statymo). Galima užsisakyti "TŽ" ir 
oro paštu, pridedant prie reguliarios 
prenumeratos kainos $25. Paštas 
skelbia, kad tarifai vėl bus pakelti 
nuo 1979 m. balandžio 1 d. “TŽ” ad
ministracijai labai rūpi, kad skaity
tojai gautų laikraštį laiku ir regulia
riai. Deja, pašto tarnyba nėra jos ži
nioje. Nederėtų plakti nekaltųjų.

LAIKRAŠTIS NAUJAGIMIUI
Malonu atnaujinti prenumeratą, 

nes “Tėviškės žiburiai" (nors daž
nai pavėluotai ateina ir net po du, 
tris numerius) yra labai laukiami ir 
su didžiausiu malonumu tuojau per
skaitomi. Tai yra mano pagrindinis 
ryšys su “namais" Toronte, visais 
draugais ir bendruomenine veikla.

Taip pat pranešu, kad š.m. spalio 
19 d. gimė mums pirmagimis sūnus 
Gintautas Juozas, jn., ir jo vardu 
siunčiu kuklią auką, kad šis laikraš
tis ir toliau gyvuotų, kol jis suaugs 
ir pats galės pasiskaityti.

Kadangi kalėdas praleisime Aus
tralijoje gastroliuodami su “Grandi
nėle", grįžus stengsiuos parašyti 
bent truputėlį apie Australijos Lie
tuvių Dienas ir kelionės nuotykius 
bei atsiųsti nuotraukų.

Jūratė (čeponkutė) Neimanienė
Cleveland, Ohio
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NAUJV

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

visų lietuvių bendruomenę.

Gimusio Išganytojo šviesa tešviečia^"*^ 
jūsų gyvenimo kelyje!

veikinu gimines, 
draugus, pažįstamus su 

šv. Kalėdomis

ADELĖ VAITKEVIČIENĖ

klientus, draugus ir pazjstamus
Candlelight Caterers

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

1978 m. spalio mėn. per Lie
tuvą nuvilnijo J. Švedo 70 me
tų sukakties minėjimų banga. 
Vilniuje buvo surengti trys mi
nėjimai. Su specialiai paruošta 
J. Švedo kūrinių programa an
samblis “Lietuva” vėliau žada 
apkeliauti ir visą Lietuvą. Pir
mas iškilmingas vakaras buvo 
skirtas daugiau muzikams kom
pozitoriams Meno Darbuotojų 
Rūmuose (buv. Napoleono aikš
tėje karininkų namuose). Ant
rasis J. Švedo kūrinių koncertas 
įvyko filharmonijoje, kur an
samblis “Lietuva” atliko pro
gramą. Pirmoji dalis buvo skir
ta J. Švedo ankstyvesniajai kū
rybai. Antroji dalis pasižymėjo 
originalesniais vėliau sukurtais, 
bet taip pat liaudiškais kūri
niais. Į šį minėjimą buvo pa
kviesti ir liaudies ansamblio 
veteranai bei kiti darbuotojai. 
Scena buvo papuošta J. Švedo 
portretu, darytu vieno ansamb
liečio jo mokinio, dabar garsaus 
grafiko. Po kompozitoriaus kū
rinių koncerto visi programos 
atlikėjai gautas gėles sudėjo 
prie jo portreto. Buvo jaudinan
tis ir gražus momentas. Šio kon
certo programos įvade apie J. 
Švedą rašoma: “J. Švedas (1908. 
X. 9-1971. X. 15) TSRS liau
dies artistas, Valstybinės premi
jos laureatas, kompozitorius, 
profesorius, naujo žanro meni
nio kolektyvo pradininkas, Lie
tuvos TSR valstybinio dainų ir 
šokių ansamblio įkūrėjas ir il
gametis jo vadovas savo įvairia
spalvėje veikloje rėmėsi princi
pu: iš liaudies — liaudžiai, laik
mečio žmogui . . . Daugelis kom
pozitoriaus kūrinių sudaro an
samblio “aukso fondą”, repre
zentuojantį mūsų respublikos 
muzikinę kultūrą.”

Trečiasis minėjimas įvyko 
mažojoje valstybinės bibliote
kos konferencijų salėje. Tai bu
vo “prisiminimų vakaras — 
koncertas”, šis vakaras, kuria
me programą atliko “Sutarti
nės” ir “Lietuvos” ansambliai, 
buvo intymesnis, nes jame daly
vavo J. Švedo artimieji, jo bu
vusieji bendradarbiai, ansamb
lio veteranai. Po koncerto vyko 
pašnekesys. Suminėjus kompo
zitoriaus neįkainojamus nuopel
nus lietuvių tautai, iškilo klau
simas kodėl jis buvo priverstas 
iš savo sukurto ansamblio pasi
traukti, nors ir po ilgo laiko dar 
neatsirado žmogus, kuris galėtų 
jį pakeisti. Daug yra baigusių 
specialius liaudies instrumentų 
mokslus, kuriuos irgi J. švedas 
išugdė, tačiau nėra jam lygaus. 
Kaikuriems jo mokiniams, sė
dintiems minėjimo prezidiume, 
teko raudonuoti, kad J. Švedas, 
nežiūrint spaudimo ir intrigų, 
nenuplaukė pasroviui, laikėsi 
savo principų, neišėjo iš liau
dies kūrybos kelio, nors ir buvo 
paniekintas, jo kūriniai iš an
samblių programų kuriam lai
kui išmesti. J. švedas buvo dva
siškai sukrėstas ir peranksti iš
keliavo amžinybėn. Septyne- 
riems metams praėjus nuo jo 
mirties, ne tik jo draugai, bet ir 
priešai turi pripažinti, kad kitos 
tokios figūros Lietuvoje nėra, 
kad J. švedas pasilieka mūsų 
instrumentinės liaudies muzi
kos tėvu, kad jo sukurti muzi
kos instrumentų konstrukcijos 
dėsniai yra traktuojami epochi
niu mastu.

Skaitant šias žinias iš Lietu
vos, mintimis norisi skristi pra
eitin ir prisiminti pirmąsias 
liaudies ansamblio dienas ir jo 
steigėją. 1940 m. rudenį, gimus 
idėjai steigti liaudies meno an
samblį prie Vilniaus Valstybi
nės Filharmonijos, J. Švedas, 
norėdamas išlaikyti tikrą kaimo 
dvasią, į ansamblį priėmė tuos 
žmones, kurie turėjo balsą, ga
lėjo pūsti ragelį, skudutį, lumz
delį ar triūbą. ir daugelis nau
jojo ansamblio narių, palikę 
plūgą ar audimo stakles, sku
bėjo į Vilnių. Nesuprantami 
jiems buvo muzikos gaidų labi
rintai, jų inandrybės. Bet su 
kokia meile, pasišventimu ir 
kantrybe J. švedas vakarais mo
kė juos pažinti ir skaityti gai
das . . . Deja, nors ir po didelių 
pastangų, kaikuriems t a i buvo 
neįkandama ir tekdavo viską 
vistiek išmokti iš klausos.

šalia choro ir liaudies instru
mentų orkestro buvo sudaryta 
ir tautinių šokių grupė, kuri tu
rėjo kitokį veidą. Čia konkurso 
keliu buvo atrinkti jauni žmo
nės, kurie buvo Vilniaus uni
versiteto ar pedagoginio institu
to studentai, žinodamas, kad 
viskas yra bandymo stadijoje ir 
kad reikia padėti studentams, 
darbo laiką taip suderindavo, 
kad studijos nenukentėtų. Da
bar, kai galiu žiūrėti į tai jau iš 
praeities perspektyvos, matau, 

kad asmenų sutelkimas buvo 
apgalvotas, planingas. Kaimo 
žmonės buvo menkesnio išsila
vinimo, darbas su jais buvo 
daug sunkesnis, tačiau jie atsi
nešė liaudies dainų, raudų, su
tartinių ir įvairių, kad ir primi
tyvių, instrumentų melodijų, 
kaimo papročių bei apeigų lo
byną. šokėjai — studentai, bu
simieji mokytojai, buvo supa
žindinami su lietuviško kaimo 
buitimi, papročiais, dainomis ir 
šokiais. Kiekvienas ansamblio 
narys, ką bedarytų, turėjo iš
mokti ir visas dainas. Nors ir 
trumpą laiką šiame ansambly
je pabūti reiškė pereiti lyg ir 
liaudies meno mokyklą.

Darbo dirva buvo plati, užmo
jai dideli. J. švedas pasikvietė 
pagalbon muziką Alf. Mikulskį, 
O. Mikulskienę, P. Stepulį, M. 
Baronaitę ir dramos aktorių — 
kaimo buities žinovą Gasparą 
Veličką (m i r u sį Los Angeles 
prieš 10 metų). Jų visų darbu ir 
pastangomis gimė pirmasis Vil
niaus Filharmonijos Liaudies 
Ansamblis, kurio tikslas buvo 
scenoje skleisti lietuvišką liau
dies dainą, šokį, muziką, apipa
vidalintus kaimo žmonių papro
čius, apeigas ir kita. Greitu lai
ku buvo paruoštas Gasparo Ve
ličkos parašytas ir režisuotas 
lietuviškų vestuvių fragmentas, 
o vėliau “Joninės”, “Šienapjū
tė” ir kiti dalykai, neskaitant 
atskirų dainų ir šokių koncertų.

Pats J. švedas buvo ramaus 
būdo žmogus. Tylus, kuklus, ta
čiau suprantantis, šiltas, rūpes
tingas draugams, mokiniams, 
bendradarbiams. Nelabai šne
kus, todėl kartais atrodė užsi
daręs, paskendęs savyje, bet 
ragelių, birbynių, paties harmo
nizuotų liaudies sutartinių bei 
dainų garsuos įstengdavų išsa
kyti platų savo vidaus pasaulį. 
Liaudies instrumentais domėjo
si nuo pat jaunystės. Dar studi
juodamas Klaipėdos konserva
torijoje, atostogų metu rinkda
vo liaudies dainas ir instrumen
tus. 1936 m. pats savo lėšomis 
išleido mažą knygelę “Skudu
čiuok” daugiausia skautams.

Ansambliui pradedant pir
muosius žingsnius, J. švedas, 
paėmęs į rankas kaimo pieme
nukų birbynes, skudučius, ra
gelius, juos drožinėdavo, tobu
lindavo, kol pasisekdavo išgau
ti pilnesnį norimą garsą, plates
nę jo skalę. Reikėjo visiems in
strumentams parašyti gaidas ir 
juos suderinti bendram skam
besiui, sudaryti orkestrą. Lie
tuvoje įvykusių minėjimų dis
kusijų metu prieita išvada: jei
gu būtume neturėję J. švedo, 
mūsų muzika būtų nuėjusi kitu 
keliu; galbūt visai nebūtume tu
rėję liaudies instrumentų or
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Premija jaunimui
Dr. Leono ir Irenos Kriauče- 

liūnų šeima savo mirusiam sū
nui ir broliui prisiminti skiria 
kasmetinę Eugenijaus Kriau- 
čeliūno premiją. Premijos sąly
gos yra tokios:

1. Eugenijaus Kriaučeliūno 
1000 dolerių premija skiriama 
— lietuviui jaunuoliui, geriau
siai pasireiškusiam raštais (lie
tuvių, anglų ar kita kalba), veik
la, organizaciniu veiklumu, ar
ba jaunimo vienetui (sambū
riui, tautinių šokių grupei, jau
nimo chorui, sporto būreliui), 
geriausiai atstovavusiam lietu
viams ir Lietuvai vienerių metų 
laikotarpyje.

2. Premijai gauti asmenis ar 
vienetus raštu pasiūlo jaunimo 
organizacijų vadovybės, jauni
mo grupės, vyresniųjų organi
zacijos ar paskiri asmenys iki 
kiekvienerių metų gruodžio 31 
d. (pašto antspaudas). 

ir sėkmingų

kestrų, o tik kaimo kapelas.
J. švedo ištobulintas Sekmi

nių ragelis ir atiduotas j muzi
kai jautraus Balio Pakšto (da
bar Čikagoje) rankas, pravirko 
gražiausiomis ir subtiliausiomis 
melodijomis. Pačiam Švedui šis 
instrumentas buvo taip pat prie 
širdies. Su jo palyda buvo har
monizuota ir atlikta daug gra
žiausių liaudies dainų ir kitų 
kūrinių.

Ansamblio dainų repertuaras 
buvo platus, apimantis visą Lie
tuvą: nuo trankios kampuotos 
žemaitiškos “Pempei, pempei, 
kuoduotoji”, plačios, tartum per 
laukus skambančios, augštaitiš- 
kos “Žveng žirgelis lankoj” iki 
dzūkiškos “Pasvarscyk, antela”. 
Dainos buvo atliekamos to kraš
to tarme, iš kurio jos buvo kilu
sios. Dažnai sublizgėdavo ašara 
B. Pakšto, paties J. švedo ir 
publikos akyse, atliekant jaut
resnius kūrinius. Melodingai at
liktuose “Pasvarscyk, antela” 
garsuose, rodės, rauda visa tau
ta, okupanto prispausta. Per
daug širdies, jausmo, perdaug 
tautiškumo ir patriotizmo skam
bėjo liaudies muzikos garsuos; 
perdideles ovacijas ansambliui 
kėlė publika, ir 1943 m. vokie
čių okupacinės valdžios jis bu
vo uždarytas. Prieš tai jis dar 
suspėjo apkeliauti visus dides
nius Lietuvos miestus ir šios 
formos lietuvių liaudies meną 
paskleisti po visą kraštą. Vė
liau to ansamblio pavyzdžiu 
tiek okupuotoje Lietuvoje, tiek 
šiapus Geležinės Uždangos įsi
steigė daugiau panašių meno 
vienetų, kurie veikia ir dabar.

Kaip bombai sprogus skeveld
ros išlaksto į visas šalis, taip ir 
karo audrų išblaškyti liaudies 
ansamblio nariai pasklido po vi
są pasaulį. Branduolys su J. 
Švedu pasiliko Lietuvoje. Kūri- 
bingiausi jo darbo metai dar bu
vo prieš akis. Daug jo mokinių 
gražiai reiškiasi ir išeivijoje. 
Manau, kad pats J. švedas būtų 
nepaprastai patenkintas, Kana
doje išgirdęs taip pat savo mo
kinio Z. Lapino Montrealio 
“Gintaro” orkestrą. Jis visą 
laiką domėjosi, kur kuris jo 
mokinių gyvena, kaip dirba, 
kaip jam ar jai sekas i. Mūsų 
laimėjimai ir džiaugsmas buvo 
jo džiaugsmas.

Kaip kiekvieno menininko, 
taip ir Švedo darbas bei įnašas į 
lietuvių liaudies meną buvo pil
nai įvertintas tik po jo mirties 
ne vien tik draugų, bet ir prie
šų. Dar daug ansamblių steigsis 
Lietuvoje ir kitur, o J. Švedo 
vardas, jo darbas, kūryba bus 
kelrodžiu visiems, nes, kaip jo 
garbei skirtų minėjimų metu 
pabrėžta, jo kūriniai sudaro an
samblių “aukso fondą”. G. B.

2 Šv. Kalėdų^

Naujų Metų 
proga

visus savo klientus, draugus ir pažįstamus 
nuoširdžiai sveikina —

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

ir Naujų Metų

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

Ina, Bronė, Jonas Maziliauskai

SVEIKINAME visus gimines, 
S draugus ir pažįstamus

»

proga —
Gertrūda ir Jonas Klipčiai, Oakville, Ontario ŽS

švenčių proga sveikiname 
visus mūsų draugus bei 
pažįstamus ir linkime 
visiems sveikų, laimingų 
ir sėkmingų

1979-tųjų metų -
Gabrielė ir Henrikas Chvedukai 
Lily ir Andrius Chvedukai

> SVKALĖOU

Tel. 763-1144

proga visus savo klientus draugus ir 
pažįstamus nuoširdžiai sveikina —

3. Premijuotino asmens ar 
jaunimo vieneto tinkamumui 
įvertinti sudaroma vertintojų 
komisija, kurion po vieną at
stovą skiria Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės jaunimo reika
lams vadovas, Pasaulio Lietu
vių Jaunimo Sąjungos valdyba 
ir JAV Lietuvių Jaunimo Są
junga, o du atstovus paskiria 
Kriaučeliūnų šeima.

4. Vertintojų komisija, apta
rusi asmens ar vieneto tinka
mumą premijai, ją skiria balsų 
dauguma iki sekančių metų va
sario 15 d. ir susitaria su Kriau
čeliūnų šeima dėl premijos įtei
kimo laiko ir pobūdžio.

5. Premijai asmenys ar vie
netai siūlomi raštu, nurodant 
tiksliai premijai tinkamumo mo
tyvus, ir siunčiami: EUGENI
JAUS KRIAUČELIŪNO PRE
MIJOS KOMISIJAI, 12500 Pow- 
nee Road, Palos Park, Illinois 
60464, USA.

Algirdas ir Donata Puteriai

linki mieliems bičiuliams —

North Sylva Co. Ltd. 
nariai ir bendradarbiai ;>■

&



Anastazija ir Antanas Tamošaičiai
sveikina savo bičiulius su

Šiais metais abu dailninkai 
niekam nesiuntinės savo 
grafikos darbų-sveikinimų, 
nes neturėjo laiko jų atsi
spausdinti. Pastaraisiais 
metais laikas buvo skirtas 
knygos "Lithuanian Na
tional Costume" paruoši
mui ir spausdinimui.

šventėmis ir 
NAUJAIS 1979 

METAIS.

w Visiems giminėms, draugams ir pažįstamiems

ta

ir laimingų •'
r Naujų 1979 metų ., 
įgalinki— |
Ada ir Edvardas Sudikai j

KANADOS ĮVYKIAI

Premjeras nepasitrauks

I ŠV. KALĖDV IR
| naljjųmęMt

proga sveikiname visus savo 
gimines, draugus ir 

pažjstamus —

Premjeras P. E. Trudeau dar 
kartą oficialiai paneigė gandus, 
kad jis planuoja pasitraukti iš 
liberalų vado ir premjero pa
reigų. Prie jų, atrodo, prisidėjo 
dienraščio ‘‘The Toronto Star” 
užsakyti viešosios nuomonės ty
rimai. Kanadiečiai buvo klausia
mi: už ką jie balsuotų sekan
čiuose federacinio parlamento 
rinkimuose — progresyviuosius 
konservatorius su jų vadu J. 
Clarku ar liberalus, jeigu jiems 
vadovautų J. Turneris. Gauti 
rezultatai liudija staiga pakylan
tį liberalų populiarumą su J. 
Turneriu priešakyje. Remiantis 
Gallupo instituto lapkričio mė
nesio duomenimis, su dabarti
niais savo vadais net 10% popu
liaresni už liberalus yra konser
vatoriai. Vankuverio žurnalistai 
M. Nichols ir A. Fotheringham 
CBC radijo programoje “As It 
Happens” teigė, kad premjeras 
P. E. Trudeau pasitraukimą iš 
politikos paskelbs sugrįžęs iš 
Europos P. E. Trudeau betgi už
tikrino kanadiečius, kad tokio 
žingsnio neplanuoja ir kad yra 
pasiruošęs vadovauti liberalams 
parlamento rinkimuose sekan
čiais metais.

Dilemoje atsidūrė Princo Ed- 
varo salą valdantys liberalai. 
Praėjusį pavasarį jie laimėjo 
provincinio parlamento rinki
mus tik 17:15 atstovų santykiu. 
Vasarą po 12 metų iš premjero 
pareigų pasitraukė Alex Cam- 
pell, o dabar jis išėjo ir iš par
lamento. Naujuoju vadu buvo 
išrinktas premjero pareigas 
ėjęs Bennett Campbell, savo pa
grindinį varžovą advokatą G. 
Mitchellį įveikęs 963:382 balsų 
santykiu. Dėl buvusio vado ir 
premjero pasitraukimo iš poli
tikos liberalai parlamente turi 
tik vieno balso daugumą. Blo
giausia, kad lemiantis balsas 
priklauso parlamento pirminin
kui, kuris paprastai balsavimuo
se neturėtų dalyvauti. Tokiose 
aplinkybėse premjero B. Camp- 
bellio vyriausybei bus sunku lai
kytis prieš stiprią opoziciją su
darančius konservatorius.

Naujasis Kvebeko liberalų 
partijos vadas C. Rayanas nuta
rė tapti provincinio parlamento 
nariu. Jam savo vietą užleidžia 
gydytojas Z. Saindonas rinki
minėje Argenteuil apylinkėje, 
jai parlamente atstovavęs nuo 
1966 m. Tikimasi, kad Kvebe
ko premjeras R. Levesque ne
delsdamas paskelps papildomus 
rinkimus toje apylinkėje, kuri 
visada buvo liberalų tvirtove. 
Papildomieji rinkimai betgi ga
li būti atidėti ilgesniam laiko
tarpiui. Tokiu atveju C. Raya
nas ir toliau liktų už parlamen
to durų.

Iš Paryžiaus Montrealin grįžo 
Kvebeko teroristai Jacques ir 
Louise Cossette-Trudel, įsivėlę 
į Britanijos prekybos atstovo J. 
Crosso pagrobimą 1970 m. ru
denį. Už jo sugrąžinimą jiem su 
kitais bendrininkais buvo leista 
išskristi Kubon. Ten jiems gimė 
sūnus, o Paryžiuje — dukra. 
Montrealio aerodrome abu vai
kai buvo perduoti jų seneliams, 
o grįžusieji teroristai suimti. 
Pasiilgę Kanados, jiedu tikisi 
susilaukti lengvos bausmės, ku
riai švelninančios įtakos gali tu
rėti 8 metų tremtis Kuboje ir 
Prancūzijoje, šią mintį pabrėžė 
ir Kvebeko premjeras R. Leves
que, susilaukęs perspėjančio 
P. E. Trudeau komentaro, kad 
vyriausybės neturi kištis į teis
mų reikalus. Suimtuosius teis 
Kvebeko teismas, nors į juos 
dėl diplomato pagrobimo pre
tenzijų turi ir federacinė valdžia 
Otavoje.

Ontario sveikatos min. D. 
Timbrell paskelbė, kad nuo 
1979 m. sausio 1 d. OHIP svei
katos draudos išmokos gydyto
jams už jų paslaugas bus padi
dintos 6,6%. Didesnį pakėlimą 
gaus eiliniai gydytojai, mažesnį 
— specialistai. Detalus atlygi
nimų už paslaugas kainoraštis 
bus paruoštas vėliau. Min. D. 
Timbrellis tikisi atlyginimų pa
didinimu sustabdyti gydytojų 
pasitraukimą iš OHIP plano. 
Praėjusį pavasarį iš šio draudos 
plano buvo pasitraukę 12% On
tario gydytojų, o šį rudenį — 
jau 15,8%. Ontario medikų 
Draugija nariams yra leidusi 
paslaugų pabranginimą 36%, 
bet ji iš savo pacientų tegali 
gauti OHIPUI nepriklausantys 
gydytojai. Dabartiniais biudžeti
niais metais atsilyginimas gydy
tojams OHIP draudai kainuos 
apie $958 milijonus. Vidutinis 
metinis gydytojo uždarbis On
tario provincijoje yra apie 
$45.000 prieš atskaitant paja
mų mokestį bei kitas išlaidas.

Ontario provincijos iždą pas
kutiniais pilnais biudžetiniais 
metais $100 milijonų papildė 
loterijų pelnas. Iš “Wintario” 
loterijos gauta $71 milijonas, iš 
“Provincial” — $29 milijonai. 
Tais metais “Provincial” loteri
jos pelnu dalijosi šešios provin
cijos — Ontario, Kvebekas, Ma
nitoba, Saskačevanas, Alberta ir 
Britų Kolumbija. Dabar šion lo- 
terijon yra įsijungusios ir kitos 
provincijos. Kultūros ir pramo
gų ministerio R. Baetzo praneši
mu, iš gauto 100 milijonų dole
rių sporto, kultūros bei pramo
gų reikalams paskirtas $71 mi
lijonas, sveikatos bei jos tyrimo 
reikalams — $29 milijonai.

Važiuoįantiem 
Europon

Pasaulio lietuvių jaunimo kongre
sas artėja. Su jaunimu iš viso pa
saulio kartu vyks ir vyresnieji aplan
kyti Europos. D. Britanijoje sudar- 
rytas komitetas talkinti jaunimo 
kongresui. Tas komitetas yra pasiry
žęs padėti visiems, kurie atvyks Lon
donan su jaunimo kongreso daly
viais — pavieniui ar grupėmis.

Londonas yra pasidaręs turistiniu 
miestu, labiausiai mėgstamu ameri
kiečiu. Vasaros metu jis yra perpil
dytas. Visi, kurie numato atvykti 
jaunimo kongreso metu, dabar jau 
turėtų susirūpinti viešbučių užsisa- 
mu. Jaunimo grupės, kurios nenu
mato dalyvauti kongrese, galėtų pa
sinaudoti Londono universiteto 
bendrabučiais, bet reikia rezervaci
jos jau dabar.

Pagalbinis komitetas numato su
rengti atvykusiems svečiams iš užsie
nio išvykas iš Londono 1 Lietuvių 
Sodybą, taipgi ir į įdomesnes vieto
ves aplink Londoną. Labai pageidau
tina, kad atvykstantieji jau dabar 
malonėtų pranešti ko jie pageidau
tų asmenims ar jų grupėms — vieš
bučių, bendrabučių ir pan. Išvykų 
reikalais prašom kreiptis pas Petrą 
Bulaitį, Grahams of Woodford, Ltd., 
9-10 Johnston Road, Woodford 
Green, Essex 1GB OXA, England.

Jaunimas, ypač iš Pietų Amerikos, 
kuris norėtų apsistoti Londono lie
tuviškose šeimose, prašomas kreiptis 
į Stasį Kasparą, 32 Puteaux House, 
Roman Road, London E2. ORF, 
England.

Esame pasiryžę, kiek mūsų jėgos 
leis, padėti visiems atvykstantiems 
į senąją Europą.
S. KASPARAS, parengimų ir globos 

pakomisės pirm.

• Jaunystė yra laiminga, nes ji 
gali matyti grožį. Betkas, galįs ma
tyti grožį, niekad nepasens (Franz 
Kafka).
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Ona ir Juozas GATAVECKAl

Sveikinu

Į ŠY WIW IR NAJJl/Jl/MĘMl 
proga sveikiname visus savo draugus ir pažįstamus —

Br. Br. VENSLOVAI,

CHERRY BEACH MOTEL, Stoney Creek, Ont.

ines draugus ir 
$ pažjstamus su 
» $V. KALĖDOMIS

ir ateinančiais 1979
| NAUJAIS METAIS-
S‘ JUOZAS ŽIURINSKAS

AtA
EMILIJAI VILEIŠIENEI

Lietuvoje mirus,
mamą EMILIJĄ AŽUBALIENĘ, brolius — kun. 
klebonų PETRĄ AŽUBALĮ, JONĄ AŽUBALĮ su 
šeima, seserį MARIJĄ su šeima Lietuvoje ir visus 
gimines bei artimuosius nuoširdžiai užjaučiame ir 

kartu liūdime —

K. J. Liutkai p, O. Der liūnai
S. B. Prakapai S. O. Kiršinai
K. A. Grašiai V. O. Marcinkevičiai

J. O. Dirmantai

YONGE MEMORIALS LTD.
2019 YONGE ST., Toronto 7 (tarp Davisville Ir EglintonX 

Tol. 487-2147, vakarai* 445-8955 
Meistriškai darbai, puikūs lietuviški projektai 

E$TŲ PAMINKLŲ BENDROVĖ

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 __j (
jūsų šeimas • / \ )
Betlėjaus Kūdikis ir ----/_____
teveda per ištisus
metus. \

Į STEPHEN B. ROMAN 
Chairman of the Board

DENISON MINES LIMITED
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SKKAZSDCĮ

NAUJU M£TCį\ 
proga sveikiname 
gimines, draugus & 

ir pažįstamus - .&
KAZYS ir TOMAS IVANAUSKAI įjį

* 
★

SPORTASPrisikėlimo Parapijos 
Kredito Kooperatyvas
999 College St., Toronto, Ont. • Telefonai: 532-3400 
M6H 1A8•532-3414

AKTYVAI — virš 15 milijonų
KASOS VALANDOS: = MOKA UŽ:
Pirmadieniais 10-3 = term, indėlius 1 metų 10%

Antradieniais 10-3 = term, indėlius 2-3 metų 9%%
= pensijų ir namų s-tas ......9%

Trečiadieniais uždaryta = taupomąsias s-tas 9%
Ketvirtadieniais 10-8 = depozitų-čekių s-tas ......6%
Penktadieniais 10-8 = CUODA PASKOLAS:

— asmenines 914%
Šeštadieniais 9- 1 = nekiln. turto .................... 9%%
Sekmadieniais 9.30-1 E investacines ....................... 10%

Skyrius ANAPILYJE veikia sekmadieniais —
9.30 v.r. iki 1 v.p.p.

Nemokama visų narių 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.

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

---------------------------------o---------------------------------

MARGIS DRUG STORE TURI "LOTTARIO" LOTERIJOS
SKAITYTUVĄ (KOMPIUTERj)

AUTORITE SALES & SERVICE
1636 Dundas Street West, ,
Toronto, Ontario M6K 2M4 Telefonas 531-1331

BLOOR AUTORITE GARAGE
296 Brock Avenue
(Tarp Dundas ir College) I elefOnaS 531-1305 
Automobilio saugumo pažymėjimai (Mechanical fitness Certification) 
Sąžiningas ir patikimas patarnavimas. * Visi automobilių mechaniniai 
taisymai. * Snieginės ir paprastos padangos, MICHELIN, B. F. 
GOODRICH. RADIAL ir kt. Savininkas FRANK PETIT

PROGRESS SZslw
Perkant ar parduodant nekilnojamų nuosavybę visada 

Jums sąžiningai patarnaus A. Bliūdžius
Telefonai: 534-9286 • namų 537-2291

QfVri nti c TELE VISIONĮ, f f Sovininkos — V. SIMINKEVIČIUS

2385 Dundas St. W., Toronto Tel. 532-8772
Netoli Lietuvių Namų prie Bloor-Dundas požeminio.

Nuomojam, taisom, parduodam "ADMIRAL" ir kitų firmų 
televizijas bei "stereo" aparatus.

SPORTAS LIETUVOJE

Sovietų Sąjungos taurės plaukimo 
varžybos Leningrade, surengtos jau 
šeštą kartą, susilaukė dalyvių iš Bri
tanijos, Vengrijos, Olandijos, Dani
jos, Rumunijos ir Kanados. Varžytasi 
daugiakovės principu atskiruose 
plaukimo stiliuose. Pirmą kartą šią 
taurę iš Dnepropetrovsko Lietuvon 
yra 1973 m. parsivežęs A. Juozaitis, 
laimėjęs 100 m plaukimą krūtine. 
Dabar jo pavyzdžiu pasekė jaunoji 
pasaulio rekordininkė Lina Kačiušy- 
tė, taip pat plaukianti krūtine. Le
ningrade ji du kartus laimėjo 50 m 
plaukimą, po vieną kartą — 100 m 
ir 200 m. Lina, nuplaukusi 50 m per 
34,52 sek., pagerino Lietuvos moterų 
ir merginų rekordą, priklausiusį vil
nietei M. Kazilionytei (35,5 sek.), 
šimto ir dviejų šimtų metrų plauki
muose naujų rekordų jai nepavyko 
pasiekti, nors rezultatai buvo augšto 
lygio — 1 min. 14,53 sek. ir 2 min. 
33,73 sek. Iš užsieniečių geriausiai 
pasirodė kanadietė S. Gibson, laimė
jusi plaukimo nugara daugiakovę.

Europos džiudo imtynių pirmeny
bėse Budapešte su Sovietų Sąjungos 
rinktine dalyvavo sunkiasvoris A. 
Cereška iš Vilniaus. Siame svoryje 
jis išsikovojo III vietą ir gavo bron
zos medalį.

Lietuvos stalo teniso pirmenybės 
buvo surengtos Vilniaus “Žalgirio” 
sporto salėje. Vyrų čempijonu tapo 
Eduardas Zakarianas, II vietoje pa
likęs Borisą Jurkaitį, III — Anato
lijų Ameliną. Moterų pirmenybes ir 
čempijonės vardą laimėjo Vilniaus 
universiteto trečiakursė studentė Li
na Mataitytė. Antroji vieta teko As
tai Stankienei, trečioji — Nijolei 
Baronaitei. Moterų dvejetą laimėjo 
vilnietės Aldona Skarulienė ir N. 
Baronaitė, vyrų — E. Zakarinas ir 
A. Amelinas, mišrų — E. Zakaria
nas ir A. Stankienė. Lietuvos stalo 
teniso rinktinė dabar ruošiasi tarp
tautiniam turnyrui Lenkijoje.

Kauno “Granito” rankininkai vie
šėjo R. Vokietijoje. Susitikimas su 
Frankfurto prie Oderio SK koman
da buvo pralaimėtas 16:23. Geriau 
kauniečiams sekėsi R. Berlyne, kur 
jie laimėjo dvejas rungtynes su 
“Dinamo” atstovais — 24:21, 28:21 
ir pralaimėjo vienerias 32:28.

Geriausių 1978 m. sportininkų pa
saulyje sąrašą paskelbė “United 
Press International” agentūra, ga
vusi sporto apžvalgininkų atsaky
mus į pasiųstas anketas. Jame tre
čioji vieta su 191 gautu balsu teko 
vilnietei V. Bardauskienei, pasieku
siai pasaulini šuolio į tolį rekordą. 
Pirmąja buvo amerikietė plaukikė 
T. Kolkins su 271 balsu, antrąja — 
italė S. Simeoni, šuolininke į augštį, 
su 248.

VYČIO ŽINIOS

Sv. Kalėdų proga sveikiname vi
sus klubo narius, garbės narius ir 
rėmėjus, linkėdami sėkmingų naujų 
metų.

Jauniai C (14) CYO pirmenybėse 
nugalėjo St. Brigid komandą 24:18. 
Žaidė: R. Marcinkevičius 3, R. Kar
pis 13, J. Namikas 2, E. ir R. Stanu-

liai, A. Dunderas 4, A. Slapšys 2, J. 
Aukštaitis, P. Karpis.

Jauniai B (16) tos pačios lygos 
rungtynėse pralaimėjo St. Brigid 
krepšininkams 25:49. Žaidė: A. Sap- 
lys 8, P. Tutlys 6, P. Sukauskas 4, S. 
Namikas 3, R. Karpis, A. Balsys 4, 
T. Trinkūnas. Šiose rungtynėse Vy
čio komandą lydėjo nesėkmė — J. 
Karpis susižeidė koją, ir komanda 
neteko vieno iš geriausių krepšinin
kų.

Jauniai A (18), būdami negausūs, 
irgi pralaimėjo CYO lygos rungtynes 
St. Brigid komandai 31:50. Žaidė: A. 
Kišonas 2, K. Banelis 13, J. Zenkevi
čius 5, G. Sendžikas 5, A. Radzevi
čius 6.

Komandų kapitonais atskiroms ko
mandoms išrinkti — A komandai J. 
Zenkevičius ir G. Sendžikas, B ko
mandai — J. Karpis ir A. Saplys.

Ontario stalo teniso pirmenybėse 
sėkmingai žaidė Vyčio Glorija Ne- 
šukaitytė, kuri laimėjo dvi pirmas ir 
dvi antras vietas. Pirmas vietas lai
mėjo moterų ir mergaičių 17 m. kla
sėse. Antras vietas laimėjo moterų 
ir mišraus dvejeto varžybose. Šias 
pirmenybes globojo provincijos val
džia. Laimėtojai buvo apdovanoti 
įspūdingomis taurėmis ir dovanomis. 
Už savaitės įvyks sekantis labai svar
bus turnyras, kuriame dalyvaus 12 
pajėgiausių Kanados žaidėjų moterų 
ir vyrų klasėse, šiame turnyre paaiš
kės pajėgiausių Kanados žaidėjų ei
lė. A. S.

AUŠROS ŽINIOS
Susitarus su V. Stanaičiais, Moon

stone Ski savininkais, visiems Aušros 
slidininkams bus duodama nuolaida. 
Pradedantiems slidinėti klubas pa
rūpins instruktorius. Po švenčių 
įvyks slidinėjimo varžybos. Slidinė
jimo vadovai — R. Kalinauskas (tel. 
533-7506), A. Gataveckas, V. Radžiū
nas.

Vyrai krepšininkai dalyvauja mies
to lygoje. Iš 10 komandų stovi šeš
toje vietoje. Komandos vadovas — 
Ramūnas Underys. Po švenčių pra
sideda College krepšinio lygos žai
dynės, kuriose dalyvauja 6 vyrų ir 
4 jaunių komandos. Rungtynės vyks 
sekmadieniais Prisikėlimo salėje. 
Kai salė užimta, bus rungiamasi 
Lansdowne gimnazijos salėje.

Tinklinio treniruotės vyksta penk
tadieniais Michael Power gimnazi
jos patalpose. Treniruoja M. Leknic- 
kas. Po švenčių prasidės Aušros, 
latvių, estų ir ukrainiečių tinklinio 
lygos žaidynės. Vadovai — M. Lek- 
nickas, A. Kairys, A. Gataveckas, V. 
Štuikys.

Okulistas
S. Brogowski, O.D. 

412 Roncesvalles Avė. 
(prie Howard Park Ave.) 

Kabineto telefonas 
531-4251 

Pacientai priimami 
susitarus telefonu

REGINA KRASAUSKAITĖ-DUNDE- 
RIENE, 1978 m. baigusi ketverių 
metų medicinos seserų kursą Toron
to universitete (B of Sc. in Nursing). 
Anksčiau yra baigusi Bloor Colle
giate Institutą (su Ontario stipen
dija) Maironio mokyklą ir lituanis
tinius kursus. Dalyvavo ateitininkų 
veikloje. Dvylika metų dirbo “Gin
taro” ansamblyje kaip šokėja ir pra
nešėja, o dabar jame dirba kaip vy
resniosios tautinių šokių grupės mo
kytoja

Ateitininkų žinios
Bendrose ateitininkų K ū č i o s e 

gruodžio 10 d. dalyvavo apie 250 as
menų. Rengėjai net nesiruošė tokiam 
dideliam skaičiui, todėl teko prista
tyti stalų. Kūčių vakarienė prasidėjo 
įvairiais skaitymais, specialiai pa
rinktais tai progai. Salėje buvo pri
gesintos šviesos, įvairiuose salės 
kampuose užsidegdavo žvakė ir iš 
ten pasigirsdavo skaitymai. Skaity
mus atliko jaunučiai, studentai, 
moksleiviai ir sendraugiai. Po to bu
vo skaitoma Evangelija apie Jėzaus 
gimimą. Trumpą, bet labai reikš
mingą žodį tarė kun. A. Saulaitis, SJ. 
Maldą prieš vakarienę sukalbėjo 
kun. A. Prakapas, OFM. Po to pra
sidėjo plotkelių laužymas ir vakarie
nė, kuri buvo paruošta tėvų komite
to.

Po vakarienės jaunučiai ateitinin
kai suvaidino “Gerą žinią”. Vyr. 
moksleiviai pagiedojo porą giesmių. 
Ateitininkų veiklos Toronte koordi
natorė dr. O. Gustainienė pasveiki
no visus, palinkėjo jaukių švenčių ir 
padėkojo visiems, prisidėjusiems 
prie šio bendro pobūvio. Programą 
pranešinėjo Ramunė Ulbaitė.

Visiems Toronto ateitininkams ir 
tėvams linkime jaukių švenčių. Tegu 
užgimusio Jėzaus meilė ir ramybė 
būna visų širdyse!

Skautų veikla
• Metams baigiantis, prisiminki

me: budėti skautiškų idealų sargy
boje reiškia budėti, kad gimęs Die 
vas daiktų labirintuose nemirtų, kad 
tėvynės ir tautos reikalai plevėsuotų 
veiklos gairėmis, kad artimas būtų 
ne kartojamas žodis, bet tikrovė mei
lei parodyti. Stiprėjimo ir lietuviško 
skautavimo 1979 metais!

• "Šatrijos” ir “Rambyno” tuntų 
tėvų k-tas nuoširdžiai dėkoja visiems 
ir visoms kurių dėka lapkričio 11 d. 
bazaras — pasilinksminimas praėjo 
su geru pasisekimu.

• Mindaugo dr-vei nustatomas 
sueigų tvarkaraštis iki žiemos veik
los pabaigos: sausio 15, sausio 29, 
vasario 12, vasario 26, kovo 12, kovo 
26, balandžio 9, balandžio 23, gegu
žės 7. Iš viso 9 sueigos 7 v. v. Prisi
kėlimo muzikos studijoje. Visiems 
dr-vės nariams tose sueigose daly
vavimas privalomas. Skautai, kurie 
praleis didesnę sueigų dalį, negalės 
atlikti įžodžio ar įsigyti augštesnių 
patyrimo laipsnių. Tos sueigos nebus 
atšauktos nei pakeistos kuo kitu. 
Mindaugo dr-vės skautai ir jų tėvai 
prašomi tas datas atsiminti.

• Gruodžio 17 d., 5 v. p. p., Prisi
kėlimo salėje susiburta didžiulėn 
skautiškon šeimon prie tradicinio 
Kūčių stalo. Tuntų vadovybės, prieš
kalėdinės sueigos organizatorės, ga
lėjo pasidžiaugti gausiu dalyvių skai
čiumi ir jaukia programa. C. S.

proga

sveikinam visus klientus, draugus ir pažįstamus

Vakarais skambinkite į namus

A. Garbenis 489-1543

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

Telefonas: 536-2738

REAL ESTATE LTD.
Kanados, Ontario ir Toronto Real Estate Board narys

GARBENS

Taupyk ir skolinkis
Pirmutiniame ir didžiausiame gy j| m > ą j ji 
TORONTO LIETUVIŲ R ARAMA
KREDITO KOOPERATYVE - ----------

MOKA: E IMA:
10% už 1 m. term, indėlius = m ,
9'/»% už 3 m. term, indėlius = 9/4% už asm- Palkola«
9% už pensijų ir namų planų =
9% speciali taup. sqsk. = 9’/i% už mortgičius
8% už taupymo s-tas
6% už čekių s-tas (dep.) =

AKTYVAI virš 21 milijono dolerių
Asmenines paskolas duodame iki $50,000 ir mortgičius iki 
^5% jkainoto 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 “‘f '«

ED. KONDRATAS, siuvėjas
1113 Dundas St. W., 
Toronto, Ont. M6J 1W9 Tel. 533-5454

Lietuviška "Real Estate" įstaiga St. Petersburge, Floridoje 
ANGELA E. KARNIENE 

Broker • Realtor 
Notary Public

3701 Gulf Blvd., St. Petersburg Beach, Florida, 33706
Telefonas (813) 360-2448 • vakare (813) 345-2738

Rezidencijos - moteliai * sklypai 
Daugiabučiai (kondominiumai) 
Nuomojimo patarnavimas

DUFFERIN RADIO AND TV
SALES AND SERVICE _ . , ...Taisomi televizijos, HI-FI ir radijo aparatai.

Prityręs specialistas su ilga praktiko.

1000 College St. • LE 1-3074 • Say. P. Užbolis

Lietuviška maisto gaminių krautuvė

PARKSIDE sis..
335 Roncesvalles Avė., 
Toronto, Ontario Telefonas 535-1258
• Užsakymai priimami telefonu • Nemokamas pristatymas •

P. ir T. SERVICE CENTRE garažas
(1862 Mattawa Ave., Mississauga, L4X IKI, tel. 279-4371)
Važiuoti į vakarus Dundos St. W. nuo 427 kelio 1 mylia, sukti kairėn 
prie pirmųjų Šviesų (j pietus) Wharton Way, važiuoti Wharton Glen 

gatve tiesiog j gorožg.
• Sąžiningoj atliekame visus automobilių mechaniškus pataisymus. • 

Savininkai: A. Paškevičius ir J. Tamošiūnas

Canabtan NA Memorials
176 Lakeshore Road West, Port Credit, Ontario L5H 1G4

Turner & Porter 
laidotuvių namai 
436 Roncesvalles Avė, 

Toronto 3, Ont. 
Tel. 533-7954

Lietuviška 
maisto 

krautuvė
EUROPEAN MEAT & 
DELICATESSEN

2899 Bloor St. W.z prie Prince Edward 
Tel. 233-9783 nauji lietuviai savininkai

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 
skulptūros darbus — greitai ir meniškai. 
Užsakymus atliekame pagal projektus ir taip 
pat turime didelį pasirinkimą pagamintų 

paminklų.
Užsakykite jau dabar, kad mes galėtume 
neskubėdami atlikti visą menišką darbą 

pagal pageidavimus.
Darbovietės telefonas 278-2757 

Namų telefonas 278-4529

STEPHAN S FURS 406 Roncesvalles Ave. 
Telefonas 536-5936 ir

Telefonas 762-7775 • 2239 Bloor Street West
Parduodami kailiniai apsiaustai ir įvairaus kailio kepurės. 
Priimami užsakymai. Daromi pataisymai bei persiuvimai.

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

i d



DELHI,
(Atkelta iš 9-to psl.)

Valdybos narės prisegė po rožę vi
soms atstovėms, viešnioms ir buvu
sioms Delhi skyriaus pirmininkėms.

Meninėje dalyje visiems teko gė
rėtis dainuojančia grupe iš Montrea- 
lio (Rasa ir Ina Lukoševičiūtės ir 
Rytas Bulota). Pritardami gitaro
mis, jie padainavo keletą lietuviškų 
ir porą prancūziškų dainų. Jų švel
nus dainavimas, gražus žodžių išta
rimas ir melodinga gitarų palyda la
bai maloniai nuteikė visus klausyto
jus.

Skyriaus pirmininkė nuoširdžiai 
visiems padėkojo, o šventės dalyviai 
džiaugėsi geroje nuotaikoje praleistu 
vakaru ir skaniomis, valdybos pa
ruoštomis vaišėmis — šilta vakarie
ne.

ELIUTEI AUGUSTINAVICIENEI 
iškeliavus amžinybėn gruodžio 2 d., 
Delhi moterų skyrius ir visa lietu
vių bendruomenė neteko brangios 
narės. Gruodžio 5 d. po gedulingų 
šv. Mišių, palydint giminėms ir arti
miesiems, velionė išlydėta j Torontą;

ONTARIO
palaidota Sv. Jono lietuvių kapinėse 
Mississaugoje.

METINE ŠVENTĖ. LK Moterų Dr- 
jos šventė įvyko 1978 m. gruodžio 3 
d. parapijos salėje, dalyvaujant gau
siam būriui žmonių. Skyrių šia proga 
aplankė centro valdybos pirm. dr. O. 
Gustainienė. Ji skaitė paskaitą apie 
galvos skausmus. Aiškiai dėstomos 
mintys ir aktuali tema visiems buvo 
įdomi. Skyriaus pirmininkė nuošir
džiai dėkojo viešniai už atvažiavimą 
iš Toronto, esant labai blogam orui.

V. AUŠROTAS 1978 m. gruodžio 
3 d. apsilankė su lietuviškomis kny
gomis, plokštelėmis ir kitomis dova
nomis. Delhi apylinkės lietuviai tu
rėjo progą įsigyti, kas kam reika
linga.

NAUJŲ METŲ SUTIKIMAS įvyks 
parapijos salėje. Ruošia moterų dr- 
jos skyrius.

IŠSIŲSTI PENKI SIUNTINIAI į 
Suvalkų trikampį. Ruošiama jų dau
giau. Kas turi gerų dėvėtų drabužių, 
prašome atnešti j parapijos salę arba 
pas kat. moterų valdybos nares. B. V.

Žmogaus teisiu deklaracijos
sukaktis Neužmirštama ir Nijolė Sadūnaitė

Nquji 
minimaliniai 
atlyginimai

1979 metų sausio 1 dienų įsigalios nauji
minimaliniai atlyginimai. Štai jie:

"Nuo 1979 m. 
sausio 1 d.

Bendras valandinis atlyginimas $3.00
Mokinio valandinis atlyginimas 2.90
Statybininku ir statybos vietos 
sargų valandinis atlyginimas 3.25

•Alkoholinių gėralų padavėjų parduotuvėse 
turinčiose leidimų valandinis atlyginimas 2.50

•Studento valandinis atlyginimas 2.15
Ambulansų vairuotojų ir pagalbininkų 
savaitinis atlyginimas 144.00
Medžiotojų ir žvejų vadovų 
iki 5 nepertraukiamų valandų 15.00
5 ar daugiau valandų —
pertraukiamų ar ne 30.00

•Kambarys ir valgis

Mūsų korespondento pranešimas 
iš Vašingtono

Lapkričio 6 d. Baltuosiuose 
Rūmuose Vašingtone buvo su
rengtos iškilmės paminėti vi
suotinių žmogaus teisių deklara
cijos pasirašymo 30 metų su
kakčiai. Iškilmėse kalbėjo pre
zidentas Carteris ir kiti augšti 
JAV pareigūnai. Į iškilmes bu
vo specialiai pakviesti ir jose 
dalyvavo JAV LB krašto valdy
bos pirm. A. Gečys, vicepirm. 
R. Cesonis, JAV LB krašto val
dybos atstovas Vašingtone A. 
Gureckas, ALTos informacijos 
vadovas kun. dr. J. Prunskis, 
Jungtinio Baltiečių Komiteto 
narys dr. J. Genys ir Lietuvių 
Katalikų Religinės Šalpos reika
lų vedėjas kun. K. Pugevičius. 
Pasibaigus iškilmėms, lietuviai 
atstovai apsilankė Lietuvos pa
siuntinybėje ir “Amerikos Bal
se”.

Savo kalboje iškilmėse prezi
dentas Carteris sakė, kad žmo
gaus teisių puoselėjimas nėra 
vien tik šalutinis arba dekora
cinis JAV politikos aspektas — 
jis sudaro šios politikos sielą. 
Tiek prezidentas, tiek ir kiti pa
reigūnai suminėjo pažangą, pa
darytą žmogaus teisių srityje, 
tačiau prezidentas ir perspėjo, 
kad dar milijonams gyventojų 
pasaulyje prieš 30 m. pasirašy
ta žmogaus teisių deklaracija 
tebėra tiktai vilties pareiškimas. 
“Mes turime būti ištvermingi, 
turime būti tikri, kad JAV visa
da bus tos kovos priešakyje.” 
“Mes nesvyruodami išreikšime 
pasibjaurėjimą tais režimais, 
kurie nesiliaudami pažeidžia 
žmogaus teises” — pareiškė 
prezidentas. Panašiai kalbėjo ir 
prezidento patarėjas krašto sau
gumo reikalams Z. Brzezinskis.

Vašingtone leidžiamas “Tarp
tautinės Amnestijos” organiza
cijos Vašingtono skyriaus biule
tenis 1978 m. gruodžio mėnesio 
laidoje išreiškė nemažą rūpestį 
dar vis tremtyje tebesančios Ni
jolės Sadūnaitės likimu ir svei
katos stoviu. Biuletenyje prane
šama, kad šalia “Tarptautinės

Amnestijos” organizacijos Va
šingtono skyriaus lapkričio 7 d. 
buvo sudarytas specialus šešio
likos žmonių komitetas padėti 
Nijolei Sadūnaitei. Prieš suda
rant komitetą, kaikurie asme
nys laiškais susisiekė su Nijole 
ir spalio 15 d. rašytame laiške 
Nijolė pranešė, kad ją kankina 
bronchitas, bet ji jau grįžo prie 
tiesioginių slaugės pareigų. Ji 
slaugo kalinius ligoninėje.

Paskutinėmis savaitėmis Ni
jolės Sadūnaitės komitetas, ku
rio 90% narių yra amerikiečiai, 
ligoninėse, universitetuose ir 
kitose įstaigose iškabino atsi
šaukimus, kad Amerikos slau
gės, studentija ir kiti siųstų ka
lėdines sveikinimo korteles Ni
jolei ir kartu jai primintų, kad 
ji ne viena, kad jos kančios ži
nomos pasauliui, kad žmonės ja 
rūpinasi ir meldžiasi.

S YPSENOS
Pas fotografą

Moteris pas fotografą:
— Ar darote ir vaikų nuotrau

kas?
— Taip, ponia.
— Kiek kainuoja?
— Penki doleriai už dvylika.
— Gerai, aš ateisiu vėliau; da

bar aš turiu tik vienuolika vai
kų.

Tėvas ir sūnus
Mark Twain, pasakodamas 

apie savo jaunystę, pasakė: 
“Kai aš buvau 14 metų, mano 
tėvas buvo tikras neišmanėlis. 
Kai paaugau ir jau buvau 21 
metų, labai nustebau, jog mano 
tėvas per 7 metus tiek daug iš
moko”.

Kolchoze
Kolchozininkas grįžta iš lauko 

su kviečių varpų vainiku.
— Ar tai pagerbtuvių vaini

kas? — klausia jį kolchozo pri
žiūrėtojas.

— Ne, — atsako darbininkas, 
— tai visas šių metų mūsų der
lius . . .

10 TORONTO
Toronto Prisikėlimo parapi

jos banko valdyba paskyrė “T. 
Žiburiams” $200 auką. Laikraš
čio leidėjai reiškia nuoširdžią 
padėką už tokią duosnią paramą 
spaudai.

“Parama” išleisdino lietuviš
ką sieninį 1979 m. kalendorių, 
išsiuntinėjo savo nariams ir 
spaudai. Ant viršelio — spal
vota M. K. Čiurlionio paveikslo 
reprodukcija “Pilies pasaka”.

•*TŽ” skaitytojas K. Bacevi
čius Brazilijoje, negalėdamas 
sumokėti laikraščio prenumera
tos pinigais, atsiuntė “TŽ” ad
ministracijai gražią, oranžinės 
spalvos, su žaliais kraštais 48 
nr. sportinę palaidinę, pirktą 
A. E. Jakaičio Įmonėje, kuri ga
mina sportinę aprangą. Kairėje 
palaidinės pusėje yra įsiuvas 
“Lithuania” ir tautinių spalvų 
juostelės. Jei kas iš sportininkų 
norėtų šią palaidinę įsigyti, pra
šome kreiptis į “TŽ” adminis
traciją tel. 275-4672.

Toronto Prisikėlimo parapi
jos bankas, suprasdamas pasau
lio lietuvių jaunimo kongreso 
svarbą lietuvybės išlaikyme, pa
aukojo tam tikslui $1.000. IV 
PLJK Kanados finansų komite
tas dėkoja už šią duosnią auką.

Lietuviška baldų 
dirbtuvė Toronte
Daromi nauji minkšti baldai ir ap
traukiami seni PIGIA KAINA. 
P. LUBYS. Tel. 638-3171, 663-9096

Klebonas ir parapijiečiai
Į apleistą parapiją atkėlė nau

ją kleboną. Po pirmų pamaldų 
jis rinko pasižadėjimus, kiek 
kas galės aukoti, kad būtų atre
montuoti pastatai. Vienas stip
riausių parapijos šulų, paklaus
tas kiek duosiąs, pasakė: “Aš 
pasižadu duoti penkis dolerius”. 
Staiga nuo lubų nukrito tinko 
gabalas tiesiai ant jo galvos. Pri
trenktas ir pusiau atsigavęs pra
kalbėjo: “Klebone, rašyk p. . . 
p. . . penkis šimtus dolerių”. O 
klebonas pakėlęs akis į viršų pa
galvojo: “Viešpatie, mesk ant 
jo galvos dar vieną tinko gaba-

”• Parinko Pr. Alš.
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Dresher-Barauskas
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Moksimalinis atlyginimas, kai kambarys ir 
valgis įskaitomas į minimalinj atlyginimų:
Kambarys j savaitę 11.00
Valgis, kiekvienas 1.15

į savaitę 24.00
Kambarys ir valgis j savaitę 35.00

•nepakeisto, taip buvo ir anksčiau

X Į « I S A%
All Seasons Travel, B.D.

INSURANCE 
AGENCY 
LTD. ir

233-3334 - 231-2661 - 231-6226
3830 B Bloor Street West • Islington, Ontario M9B 1K8

Lietuvių kalba patarnauja — V. DRESERIS ir A. MIKŠIENE
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

* Namų — Gyvybes/ D A M AE* Automobilių< <r V C * Komerciniai

533-1121 Walter Dauginis 822-8480
1613 Bloor Street West • Toronto • Ontario

=Xg>t»€X» tXSMSX’ «X9tKž>»»

iDOWNTOWN FLOWERS iST
Gėlės įvairioms progoms. Pristatoma 2 kartus 
į dieną j visas ligonines Ir laidotuvių namus. 
Savininkė DIANA WALTERS pataria ir su
tvarko gėles vestuvėms. Adresas:

St. Lawrence Market, Lower Level, South Bldg.
95 Front St. E., Toronto, Ont. M5E 1C2 Telefonas 862-7042 į
jwSKj tXeJMGV tXSwSX3 «XeX»(sS»

TORONTO MIESTAS
ATMATŲ IŠVEŽIMO 

TVARKARAŠTIS

••pilno darbo savaitė, kurion įeina sausio I d.

Daugiau informacijų apie minimalinj 
atlyginimų ir darbo įstatymų 
(Employment Standards Act) galite 
gauti kreipdamiesi raštu arba telefonu:

Employment Standards Branch 
Ontario Ministry of Labour 
400 University Avenue 
Toronto, Ontario 
M7A1T7 
(416) 965-5251

Ontario
Ministry of
Labour

Employment 
Standards 
Branch

Hon. Robert G. Elgie. M.D.. Minister

FRANK
3828 BL00

BARAUSKAS LTD., Realtor
R STREET WEST, ISLINGTON, ONTARIO

NAMAI Stayner, Springhurst,f J > | j VASARNAMIAI Wasaga, Collingwoodvasarnamiai (705) 445.8819
VK,AI atstovas MARIO TURCO

JSTAIGOS 233-3323 NAMŲ 743-0100

BALTIC EXPORTING CO.
SIUNTINIAI | 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); 

iePadieniait 9 v.r. — 4.30 v.p.p.; trečiadieniais uždaryta.
482 Roncesvollei Avė., Telefonas Savininkai
Toronto, Ont. M6R 2N5 531-3098 S. ir F. Janavičiai

BALIO MASKELIŪNO 
INSURANCE AGENCY LTD.
Tel. 251-4864,251-4025, 251-4824 • Namų: 277-0814

2405 Lakeshore Boulevard West, Suite 403
Toronto, Ontario M8V 1C6

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDA • 20 METŲ PATIRTIS

• ĮVAIRIŲ DRAUDOS BENDROVIŲ ATSTOVYBĖ •

1551 Bloor Street West,
TORONTO, ONTARIO M6P 1A5

Visais kelionių 
reikalais betkur 
pasaulyje skambinti

tel. 533-3531
nuo 11 v.r. iki 7 v.v.

Pirmadienį, gruodžio 25 - nebus išvežimo, 
sekantis išvežimas

- trečiadienį, gruodžio 27.
Antradienį, gruodžio 26 - nebus išvežimo, 

sekantis išvežimas
- ketvirtadienį, gruodžio 28.

Pirmadienį, sausio 1 - išvežimo nebus;
sekantis išvežimas

- antradienį, sausio 2.
Antradienį, sausio 2 - reguliarus išve

žimas bus
- trečiadienį, sausio 3.

Laikraščiai ir stambūs daiktai nebus išvežami trečia
dienį, gruodžio 27, ir trečiadienį sausio 3.
REGULIARUS IŠVEŽIMAS laikraščių ir stambių daiktų 
bus trečiadienį, sausio 10.
KALĖDŲ EGLUČIŲ išvežimas — trečiadienį sausio 10 
ir 17 d.d.

R. M. BREMNER, P. Eng., F.I.C.E. 
Toronto miesto viešųjų darbų 

viršininkas

Numatomas Ontario oras: 
pustomas sniegas, vietomis slidus, apledėjęs kelias, 

menkas matomumas švenčių laikotarpyje

v

Štai kodėl jūs turite būti gerame stovyje, 
kad galėtumėte vairuoti tokiose sąlygose.

Voirovimas žiemę. Vairuotojams tai pats 
pavojingiausias metas. Vairavimo sęlygos 
keičiasi be perspėjimo. Sausos kelias, kuriuo 
važiuojate, ant sekančio pasisukimo staiga 
gali tapti klastingu . . .

slidūs lopai, šaltis, staigios pūgos, net šlapi 
medžių lapai sudaro netikėtą pavojų. 
O švenčių laikotarpyje pavojai 
dar padidėja.

Blogas matomumas ir didelis judėjimas 
švenčių laikotarpyje reikalauja būti geroje 
formoje, kad galėtumėt vairuoti tokiose 
sąlygose. Taip pat privalo ir būti gerame 
stovyje jūsų automobilis. Taigi jj gerai 
prižiūrėkite. Būkite budrūs. Jeigu geriate, 
nevairuokite. Visuomet saugokitės kitų 
vairuotojų. Žinokite, kad gali įvykti nelaimė 
net ir saugiose aplinkybėse. Pasistenkite, kad 
jūs ir jūsų šeima galėtumėte džiaugtis ir

sekančių malonių švenčių laikotarpiu 
Ontario provincijoje.

@
 James Snow, 

Minister of Transportation 
and Communications 
R. Roy McMurtry, 
Attorney General

Province of Ontario
William Davis, Premier
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« TORONTO"
Anapilio žinios Prisikėlimo parapijos žinios

— Nuoširdžiausi Kalėdų ir Naujų 
Metų sveikinimai! Betlėjaus Kūdikis 
teteikia visiems palaimą, vilti gėrio 
pergalės ir dvasinį džiaugsmą.

— Bernelių Mišios Kūčių naktį — 
12 v. Pamaldos pirmą Kalėdų dieną 
ir Naujuose Metuose bus sekmadie
nio tvarka — 10 ir 11 v. r. Po Ber
nelių Mišių visi maloniai kviečiami 
atsilankyti i Anapilio salę, kur bus 
paruošta kava.

— Sėkmingai praėjo vargonų kon
certas, kurį atliko A. M. Prižgintas. 
Padėka jam, sol. R. Strimaičiui už 
giedojimą Mišių metu, sol. V. Veri- 
kaičių! už supažindinimą su kūrinių 
autoriais, par. komiteto pirm. inž. G. 
Kurpiui už suorganizavimą šio kon
certo, parapijos ponioms — už ka
vutę.

— Naujųjų vargonų šventinimo 
proga vargonų fondui, {jungiant ir 
nevardines aukas, surinkta per 
$5.000. Aukojo $1000: dr. A. V. Mic
kus (Renfrew, Ont.); $500: V. Straz
dienė (a. a. Petro Strazdo prisimini
mui); $250: N. N.; po $200: J. K. 
Rugys, J. Prisas, J. N. Budrys; po 
$100: K. S. Lembertas, A. E. Simo- 
navičius, S. A. Grigaliūnas, J. E. Gi
rėnas, J. M. Zubrickas, P. R. Bražu- 
kas, A. P. Kazilis, P. N. Ščepavičius, 
J. E. Gipas, J. J. Valiulis, R. Cele 
jewskienė, H. G. Lapas; po $50: G. 
Dičpetris, M. Meškauskas, M. žėkie- 
nė, J. O. Dementavičius, J. Račys, 
A. G. Sprainaitis, J. J. Rovas, J. O. 
Ažubalis, Hamiltono kredito banke
lis “Talka". Per nepilnus tris mėne
sius vargonams surinkta per $20.000.

— Šią savaitę lankomi ligoniai ir 
seneliai.

— Pakrikštyta: Kristina-Viktorija- 
Daina Steponaitytė.

— Pamaldos: šį sekmadienį '10 v. 
r. už a. a. Eligijų, ir Oną Narušius, 
11 v. už a. a. Stasę Grigaitienę ir Ra
monų šeimos mirusius; Kalėdų nak
tį — už Zenkevičių šeimos mirusius. 
Kalėdų dieną. 11 v. r., už a. a. Joną 
Bleizgį ir Aleksų šeimos mirusius.

Lietuvių evangelikų liuteronų 
Išganytojo parapijos žinios
— Kadangi IV-tas Advento sek

madienis sutampa su Kūčiomis, tą 
sekmadieni vienintelės pamaldos bus 
Kūčių-žvakių pamaldos su šv. Komu
nija B v. vakaro. Kalėdų ryto pamal
dos bus įprastu laiku, 9 30 v.

— Senųjų Metų pamaldos — sek
madienį, gruodžio 31 d., 9.30 v. r. 

.Trijų Karalių pamaldos bus sausio 7 
d., 9.30 v. r. "Garbė Dievui augšty- 
bėse, o žemėje ramybė jo mylimiems 
žmonėms (Lk. 2, 14)"! Nepraleiskite 
pamaldų niekuomet, ypač švenčių 
proga.

— Specialus tarybos posėdis, ku
riame bus svarstoma dabartinė para
pijos kritiška finansinė padėtis bei 
ateinantis metinis visuotinis susirin
kimas, įvyks 1979 m. sausio 9 d , 
6.30 v. v.

Lietuvių Namų žinios
— Kadangi Kūčios ir N. Metų su

tikimas išpuola sekmadieniais, t. y. 
gruodžio 24 ir 31, ir LN patalpos rei
kalingos Kūčių stalo ir N. Metų bu
feto paruošimui, todėl popiečių tuos 
du sekmadienius nebus.

— LN bus uždaryti Kalėdų dieną 
— gruodžio 25. N. Metų dieną veiks 
tik bingo. Svetainė “Lokys” bus už
daryta gruodžio 25 ir sausio 1 d. d.

— LN administracija, popiečių 
šeimininkės ir tarnyba, o taip pat ir 
“Lokio” personalas visiems linki 
malonių švenčių.

Pr. sekmadienį LN įvyko Maironio 
mokyklos Kalėdų eglutė.

— LN raštinėje gautas laiškas Ri
mui Petrauskui iš Urugvajaus. Pra
šoma atsiimti.

— Kūčių vakarienei ir N. Metų su
tikimui bilietai išparduoti.

— Gruodžio 15 d. įvyko specialus 
LN valdybos posėdis, kuriame buvo 
pagerbti du jauniausieji LN valdy
bos nariai — pirm. A. Senkus ir ižd. 
J. Slivinskas.

— Pr. sekmadienį LN popietėje 
dalyvavo 200. Svečių knygoje pasi
rašė Adelė Mažeimienė iš Klaipėdos.

MIKOLAINIS VALTERIS atlieka 
staliaus, plytelių dėjimo, vonių, tua
letų ir prausyklų įrengimo darbus už 
prieinamą kainą.Skambinti 769-5024, 
Toronte.

PARDUODU salono Ir valgomojo 
baldus, žolei pjaunamą mašiną, lėkš
tes. Skambinti tel. 231-7015 Toronte.

PATOGUS BITAS — trys kamba 
rial, virtuvė, prausykla, balkonas. Du 
blokai nuo Dufferin požeminio. 
Skambinti telefonu 533 3717.

PŪKINES ARBA PLUNKSNINES 
ANTKLODES (kaldros) visų rūšių 
Ir dydžio gaminamos pagal užsaky- 
■ą. Skambinti tel. 787-9021 Toronte.

VIRAUTINIS BUTAS (condominium 
penthouse) 25-me augšte, pietų pu
sėje. Du miegamieji kambariai Ir 
raštinė (arba 3-člas miegamasis), di
delis salonas. Eglinton-llumber ra
jone, priešais golfo lauka. Prašoma 
kaina $49,000. Skambinti Barauskui 
743-0100. 

1 ■ 1
PARDUODAMI tautiniai drabužiai. 
Jei kas Interesuojasi, prašau skam
binti 768 8573 Toronte.

— Sveikiname visus lietuvius 
Kristaus gimimo šventės ir N. Metų 
proga, linkėdami daug džiaugsmo ir 
gausios Dievo palaimos.

— Dėkojame kun. Jonui Bacevi
čiui, OFM, už prieškalėdinio susi
kaupimo pravedimą.

— Bernelių Mišios — 12 v. nak
tį; prieš jas — tradicinis kalėdinis 
koncertas. Kalėdų išvakarėse 7 v. v. 
Mišių nebus.

— Ligoniai ir seneliai lankomi 
prieš Kalėdas namuose. Prašom 
skambinti į kleboniją.

— A. a. Vladas Bendorius, 61 
m., palaidotas iš mūsų šventovės Sv. 
Jono kapinėse gruodžio 18 d.; a. a. 
Ona Medelienė, 96 m., palaidota 
gruodžio 20 d. Paliko sūnų Algį su 
šeima.

— N. Metų išvakarėse, gruodžio 
31 d., mūsų šventovėje bus Mišios 7 
v. v.

— Biblioteka ir knygų kioskas 
neveiks gruodžio 24 ir 31 d. d.

— Salės inventoriui bei namų re
montams aukojo: Prisikėlimo par. 
bankas $1,000, P. Šalna $250, J. Poš
ka $200, J. J. Ignatavičiai a. a. Onos 
Alimienės atminimui $200, A. Žilė
nas $100, ateitininkų tėvų komite
tas $100, M. Jasionytė $100, Toron
to vyrų choras $100, V. J. Ignaičiai 
$100, S. M. Gudaičiai $50, I. Anta
naitis $50, R. R. Kazlauskai $30, J. 
H. Bramaniai $25, K. J. Sapočkinai 
$25, V. A. Kulniai $25, A. J. Žaliaus
kai S25, J. I. Beržinskai $25, E. Bart- 
kuvienė $25, J. R. Karasiejai $27.

— 1979 m. kalendorius, išleistas 
par. tarybos finansų sekcijos, jau 
atspausdintas ir platinamas.

— Mišios: šeštadienį 7.30 už Bar
borą ir Joną, užpr. J. Juodikaitienė, 
8 v. už Sofiją Gustainienę, užpr. J. 
Gustainis, 8.30 už Mariją Adams, 
užpr. V. Bucevičius, 9 v. už Stasį 
Vaitiekūną, užpr. B. Vaitiekūnienė, 
9.20 už Liudą Racevičiu, užpr. N. Ra- 
cevičienė, 10 v. už kun. Benediktą 
Bagdoną, OFM, užpr. M. Genčiuvie- 
nė; sekmadienį 8 v. už Juodikaičių 
šeimos mirusius, užpr. J. Juodikai
tienė, 9 v. už Juozą Martinaitį, užpr. 
S. Martinaitienė, 10 v. už Stasį Čer
niauską, užpr. J. Černiauskienė, 
11.30 už parapiją; Kalėdų naktį — 
už parapijiečius, už Edvardą Stan
kaitį, užpr. tėvai, už Jurgį Smolskį, 
užpr. J. Smolskienė; Kalėdų dieną 
— 8 v. už Cajauskų mirusius, užpr. 
duktė, 9 v. už Ireną Gurevičienę, 
užpr. A. Gurevičius, 10 v. už Birutę 
ir Kazį Kareckus, užpr. Dalia ir 
Arūnas Kareckai, 1130 už parapiją, 
7 v. v. už Joną ir Savickų šeimos 
mirusius, užpr. M. Savickienė.

Religinį koncertą Lietuvos 
Kankinių šventovėje gruodžio 
16 d. surengė parapijos komite
tas, pirmininkaujamas inž. Ge
dimino Kurpio. Progą tokiam 
koncertui sudarė naujų vargonų 
įsigijimas ir advento metas. 
Daugiau kaip valandą trukusią 
programą atliko Albinas Marius 
Prižgintas iš Brooklyno, N. Y. 
Jis pasirodė kaip talentingas 
vargonų virtuozas, mokantis 
meistriškai valdyti ne tik sudė
tingus vargonus, bet ir sugeban
tis subtiliai perduoti didžiųjų 
kompozitorių kūrinius. Prieš 
koncertą parapijos klebonas 
kun. P. Ažubalis tarė įžanginį 
žodį ir atliko vargonų pašventi
nimo apeigas. Po koncerto at
našavo koncelebracines Mišias 
prel. V. Balčiūnas iš Putnamo, 
Conn., ir kun. P. Ažubalis. Pro
gramą pranešinėjo V. Verikai- 
tis. Koncerto proga gana gausūs 
dalyviai duosniai aukojo naujų 
vargonų fondui.

Dali. Juozas Pautienius, 78 m. 
amžiaus, mirė Čikagoje š. m. 
gruodžio 17 d., 3 v. p. p. Jis yra 
brolis Onos Jonaitienės, gyve
nančios Toronte.

Advokatas George Ben, To
ronto miesto tarybos narys, lie
tuvių bičiulis ir “T2” rėmėjas, 
mirė nuo širdies smūgio gruo
džio 17 d. Jis dalyvavo vienose 
laidotuvėse ir pajuto skausmus 
krūtinėje. Žmona jį nuvežė j Sv. 
Juozapo ligoninę, kur ir mirė. 
Velionis buvo 53 metų amžiaus, 
gimęs Slovakijoje. Kanadon at
vyko su tėvais, būdamas 5 metų 
amžiaus. Atlikęs karinę tarnybą 
Kanados aviacijoje, studijavo 
teisę, tapo advokatu ir aktyviai 
reiškėsi viešajame gyvenime. 
Liko liūdintys šeimos nariai — 
žmona ir du sūnūs.

Iškilmingas

2.

4.

ALDONA'S BEAUTY SALON 
1618 Bloor St. West, Toronto 
kviečia ponias gražiom šukuosenom; 
specialistė pusmetinių (permanent) 
ir dažymų. Telefonas 5 33-2904

LIETUVIŠKA 
gėlių krautuvė 

savininkė V. SIM1NKEVICIENE. 
įvairiomis progomis skambinti j "Pe
tals Florist" tel. 537-9070, vakarais 
tel. 763 6256. Adresas: 1574 Bloor 
St. W., Toronto, Ont, prieš Lietuvių 
Namus. Pristatymas Į ligonines, lai
dotuvių namus ir 1.1. Savininkė yra 
prityrusi vestuvinių gėlių tvarkymo 
srityje.

M MONTREAL® iNAUJU. METU,
gruodžio 31, 
sekmadienį, 
nuo 6.30 v.v

paduodama Į stalus)
Salti užkandžiai 11 valandą vakaro
Visi gėrimai — šampanas ir stiprieji — 
įeina į bendrą kainą
Gera muzika; šaunus salės išpuošimas.

Stalai numeruoti. Bilietus prašoma įsigyti iš anksto — sekmadie
niais po pamaldų Anapilyje ir šiokiadieniais pas A. ščepavičienę 
766-3726 arba vakarais pas R. Celejewskq 231 8832.

ANAPILIO TARYBA

Sveikiname
skaitytojus, bendradarbius, rė
mėjus, skelbėjus, talkininkus 
ir visus tautiečius pavergtaja
me ir laisvajame pasaulyje 
Kristaus gimimo šventės pro
ga; dėkojame už nuolatinę 
paramą laikraščiui bei malo
nų dėmesį; linkime visiems 
laimės bei sėkmės lydimų 
naujų metų.

"TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI"

SIS DVIGUBAS “TŽ” NU
MERIS yra paskutinis šiais me
tais. Pokalėdinls numeris dėl 
švenčių neišeis. Sekanti laida 
pasirodys 1979 m. sausio 2 die
ną. Kadangi pirmadienis yra 
Naujų Metų šventė, “TŽ” re
dakcija, administracija ir spaus
tuvė dirbs gruodžio 30, šešta
dienį. Žinutes Toronto kronikai 
prašoma atsiųsti iki to šeštadie
nio 12 v.

Vietoj kalėdinių sveikinimų 
aukojo “T. Žiburiams”: $25: K. 
Daunys, Irena ir Petras Lukoše
vičiai, Montreal, P. Q.

$20: Stasys, Vanda Vaitkai, 
Birutė, Vytautas Biretos bei 
dukros Aldona ir Jūratė, Juo
zas ir Balbina Tamulioniai, M. 
ir V. Miceika, Simcoe, Ont., Te
resė ir Vladas Bačėnai.

$15: J. J. Šarūnai, St. Dabkus, 
Vytas, Angelė, Rūta Kulniai, V. 
S. Kneitai, Oshawa, Ont. $13: 
Julius, Pranė ir Danutė Bara- 
kauskai.

$10: M. Jasionytė, Elzbieta ir 
Emilis Jankai, Vladas ir Petra 
Jankaičiai, Stasė ir Antanas 
Zimnickai, M. J. Jakaičiai, Lon
don, Ont., Vladas, Aldona ir 
Violeta Vaitoniai, Juozas, Zuza
na ir Ramunė Stravinskai, P. ir 
V. Dalindos, H. P. Juodvalkiai, 
Oshawa, Ont., Monika, Antanas 
Bumbuliai ir dukros, Jonas ir 
Jadvyga Ignatavičiai, Ona ir 
Antanas Jakimavičiai, Marytė ir 
Jurgis Astrauskai, G. J. Kola- 
kauskai, Hamilton, Ont., Vladas 
Geras su šeima, Elena ir Juozas 
Girėnai, Linda ir Edm. Cicėnai, 
London. Ont., A. J. Arštikaičiai, 
Brampton, Ont., Stasė, Alfon
sas Mazlaveckai ir Romas, Pra
nas Juzė Žaliauskai.

$8: Marija Senferienė, Jonas 
Araminas, Monlreal, P. Q„ D. ir 
Br. Staškevičiai, Montreal. P. 
Q„ G. B. Trinkos su šeima, Ma
rija, Bronys, Audrius Stundžiai; 
$4: Aug. Juzeliūnas.

Šių ir kitų aukotojų bendras 
sveikinimas įdėtas šiame “TŽ” 
nr. 7 psl.

Dali. J. Račkaus kūrinių paro
da Prisikėlimo Parodų salėj 
gruodžio 16-17 d. d. susilaukė 
gausių lankytojų. Parodą atida
rė ir apie dailininko kūrybą kal
bėjo dail. R. Viesulas iš JAV. 
Sveikinimo žodį tarė KLB pirm. 
J. R. Simanavičius.

PADĖKA
Būdamas lingoninėje po automo

bilio nelaimės susilaukiau daug lan
kytojų ir dovanų.

Ypatingą padėką reiškiu gydyto
jams — A. Pacevičiui, W. J. Peters, 
H. Hamilton.

Nuoširdžiai dėkoju visiems, ap
lankiusiems mane — klebonui kun. 
A. Simanavičiui, OFM. V. J. Lauri- 
navičiams su šeima, broliui su bro
liene, L. D Laurinavičiams su šei
ma. V. J. Simanavičiui, R. Simanavi- 
čienei, M. V. Simanavičiams, I. J. 
Morkūnams, Z. V. Jurevičiams, Jo
nui Simanavičiui. N. V. Ličkauskams 
iš Čikagos. S. A. Petraičiams, W. 
Wynykowski, M. Duliūnui, B. Put- 
nai. K. Bartnikienei. J. Birgeliui. A. 
Preikšaičiui, V. Būdrai, V. Gvaldai, 
A. Grigoniui, Gendrėnui, A. Kairiui, 
A. Domeikai, J. Geniui.

Jūsų parodytas nuoširdumas mano 
nelaimėje visuomet pasiliks mano at
mintyje.

Nuoširdžiai Jūsų — Pranu Žulys

laimingu

Sv. Onos Draugija lapkričio 19 d. 
po pamaldų Aušros Vartų parapijos 
salėje suruošė įdomius pietus, ku
riuos pagamino “Luncheon Service” 
firma. Jos atstovė Mrs. Friderich pa
aiškino apie gaminimą pietų, kuriuos 
ruošia jų firma. Pietūs buvo skirtin
gi nuo mūsų kasdieninų pietų, be to, 
buvo gana nebrangūs. Buvo "laimės 
šulinys” ir gausi loterija.

Lapkričio 20 d. veikliosios drau
gijos narės K. Buzienės iniciatyva 
“MacDonald” firma sudarė progą au
tobusu išvykti į Montrealio ir jo apy
linkės žymesnes vietoves ir naująjį 
Mirabelio aerodromą. Po to gerame 
restorane buvo nemokami pietūs. 
Draugijai vadovauja ilgametė pirmi
ninkė Anelė Ūsienė. Draugija AV 
parapiją remia lėšomis ir nuolatiniu 
darbu. Nė vienas parengimas neap
sieina be jų darbčiųjų rankų.

Reta dainos šventė Aušros Vartų 
parapijos salėje įvyko gruodžio 9 d. 
Tai solisčių Ginos Capkauskienės ir 
Slavos žiemelytės koncertas, sutrau
kęs daug dainos mylėtojų. Abi solis
tės pirmąsias imigrančių dienas pra
dėjo Montrealyje. Čia jos turi daug 
draugų ir pažįstamų. Jų daina taip 
pat prasidėjo Montrealyje, Lietuvos 
operos solistės Elzbietos Kardelienės 
muzikos studijoje.

Koncerte buvo atlikti duetai, solo, 
lietuvių ir nelietuvių kompozitorių 
kūriniai. Po pertraukos — arijos iš 
operų. G. Capkauskienė pakilo į 
aukštybes su savo koloratūra arijoje 
iš operos "Lucia di Lammermoor" 
G. Donizetti. Publika ilgai plojo ir 
šaukė. S. žiemelytė neatsiliko su 
“Carmen". Publikai nesustojus ploti 
ir šaukti priedo davė ariją iš 
“Mignon”. Duetai buvo iš "Pikų Da
mos”, “Hofmano pasakų” ir “Ma
dame Butterfly". Po kiekvieno due
to buvo ilgi plojimai. Kad publika 
nurimtų koncertą baigė humoristi
niu “Kačių duetu” G. Rossini. Čia 
pasirodė, kad Gina ir Slava yra ne

tik puikios solistės, bet ir geros ar
tistės. Solistėms akompanavo muzikė 
M. R och. Solistes mūsų jaunimas ap
dovanojo didelėmis gėlių puokštė
mis, o akompaniatorci prisegė rožę.

Klebonas kun. J. Kubilius solis
tėms išreiškė didelę padėką už to
kią gražią dainos puotą. Po koncerto 
dalyviai prie kavos dalijosi gražiais 
įspūdžiais. Sekmadienį sol. S. žieme
lytė per pamaldas pagiedojo ariją iš 
oratorijos “Baltazaras” (muziko 
Haendelio), Avė Maria, parašytą Ro
sewig. A. A.

LKL Moterų Draugijos Montrea
lio skyrius iš savo pajamų skiria pa
ramą įvairiems lietuviškiems dar
bams ir spaudai. “T. žiburiams" jis 
paskyrė $25, kartu išreikšdamas pa
dėką laikraščiui už patarnavimus.

Dienraštis “The Gazette" gruodžio 
12 d. išspausdino ilgą rašinį apie 
Alaine Stanke (Aloyzą Stankevičių) 
"He's the champ of fast French bo
oks. Jame rašoma, kad jis. 44 m. am
žiaus žurnalistas, vadovauja knygų 
leidyklai “Les Editions Internatio
nales”, kurios metinė apyvarta sie
kia $1,5 mil. Be to. jis esąs Paryžiaus 
laikraščio “Le Figaro" bendradarbis. 
Neseniai jis turėjo pokalbį su Ka
nados premjeru P. Trudeau ir jį iš
spausdino minėtame laikraštyje. Iš 
seniau jis turįs radijo bei televizijos 
programą ir sekančiais metais keti
nąs bandyti savo jėgas filmų gamy
boje. A. Stanke esą dirba labai spar
čiai. Pvz. knygą apie Jonestown sa
vižudybę išleisdinęs per 5 dienas 
Montrealyje ir Paryžiuje. Jo vado- , 
vaujama bendrovė turinti skyrius 
Paryžiuje, Niujorke ir tuo būdu | 
pasiekianti plačią publiką Europoje 
ir S. Amerikoje. Laikraštis pažymi, 
kad A. Stanke yra gimęs Lietuvoje, 
atvykęs Montrealin 1951 m., kalba 
prancūziškai, angliškai, vokiškai, 
lenkiškai, lietuviškai ir rusiškai. Prie , 
straipsnio pridėta didelė A. Stankės 
nuotrauka su naujausia knyga Pa
ryžiuje.

f /laiyu IPcta
visiems giminėms, draugams irv pažįstamiems linki —

Grasilda, Juozas 
Kaknevičiai ir šeima

Bronė, Stasys Prakapai 
ir šeima

Felicija, Vytautas 
Urbonai ir šeima 
Brampton, Ont.

Salomėja, Jonas
Andruliai ir šeima

Genovaitė ir Vytautas 
Balčiūnai

» Elena Macienė 
^erOni^a 'r KazV5

Lietuvių bankai. “Parama” 
bus uždaryta 1978 m. gruodžio
25, 26 ir 1979 m. sausio 1 die
nomis. Prisikėlimo bankas bus 
uždarytas 1978 m. gruodžio 25,
26, 27 ir 1979 m. sausio 1 die
nomis.

Alfonsas Garbenis, nejudo- 
mų nuosavybių pardavėjas, sa
vo pastatą Bloor gatvėje parda
vė ir dirba iš savo namų Willow
dale (tel. 489-1543). Jis savo 
profesiniu patarnavimu yra la
bai daug padėjęs savo tautie
čiams. Ir toliau jis yra pasiruo
šęs jiems padėti.

Dresher- Barauskas draudos 
ir nuosavybių įstaigoje (3830b 
Bloor St. W.) nuo 1978 m. vasa
rio mėn. veikia ir kelionių biu
ras “Five Star Travel”. Jis orga
nizuoja ekskursijas, rezervuoja 
viešbučius, parūpina bilietus 
oro bei laivų kelionėms ir t.t. 
Kelionių reikalais skambinti 
Karin arba I. Drešerienei tel. 
233-5871.

Prieškalėdinė “Varpo” choro 
arbatėlė gruodžio 9 d. prie A. 
Genčiuvienės skaniai paruoštų 
stalų praėjo labai pakilioje nuo
taikoje. Gauti sveikinimai ir do
vanos iš krikšto tėvų — J. 
Strazdo ir O. Indrelienės. Cho
ro dirigentui J. Govėdui įteikta 
dovana. Pagerbtas dainos vete
ranas J. Maniuška. Valdybos na
riams ir kaikuriem svečiam pri
segta po gėlę. Naujoji “Varpo” 
pirm. Laima Mačionienė savo 
žodyje apgailestavo, kad jaunoji 
Toronto lietuvių karta labai lė
tai jungiasi į “Varpo” eiles, ir 
kvietė visus bendrom jėgom 
telkti daugiau dainininkų. Tai 
yra būtina, norint išlikti toje pa
čioje muzikinėje augštumoje. 
Kaip dr. V. Kudirkos “Varpas” 
šaukė keltis nepriklausomam 
Lietuvos gyvenimui, taip ir To
ronto "Varpas” šaukia burtis į 
“Varpo” eiles bei skleisti kultū
rinę šviesą — kalbėjo naujoji 
pirmininkė. Buvęs ilgametis 
“Varpo” pirm. J. Račys drąsiu 
žodžiu ragino varpiečius ir jų 
vadovą rengti daugiau koncer
tų. Gaila, kad nevisi varpiečiai 
ir jų kviesti svečiai galėjo šioje 
gražioje prieškalėdinėje arbatė
lėje dalyvauti.

KLB Toronto apylinkės val
dyba jau yra sudariusi Vasario 
16 minėjimo programą. Minėji
mas įvyks sekmadienį, vasario 
18 d. Ryšiumi su Vilniaus uni
versiteto 400 metų įsteigimo su
kaktimi apylinkės valdyba se
kančiais metais šią svarbią su
kaktį yra nutarusi paminėti ir 
tam tikslui sudaryti specialų ko
mitetą.

Estų laikraštis “Vaba Eest- 
lane” (Laisvasis Estas) 1978 m. 
93 nr. išspausdino ilgą praneši
mą iš Vašingtono apie Simą Ku
dirką ir idėjo jo nuotrauką.

Aukotojai. Spaudos baliaus 
rengėjų vardu iš Londono, Ont., 
E. Daniliūnas atsiuntė “T. Žibu
riams” skirtą auką $410. Kiek 
mažesnes sumas gavo ir kiti 
laikraščiai — "N. Lietuva”, 
“Moteris", “Lituanus”, “Eglu
tė". Tai labai gražus ir prasmin
gas mostas Londono tautiečių. 
Jiems priklauso nuoširdi padė
ka. — Kanados Lietuvių Klubas 
Rodney, Ont., atsiuntė $38 ap
mokėti už “TŽ” prenumeratą 
Paryžiaus (Prancūzijoje) biblio
tekai (Bibliotheque de Docu
mentation Internationale Con- 
temporaire). Šiai institucijai 
"TŽ” siunčiami oro paštu. — 
VI. Pūtvio šaulių kuopa švenčių 
proga “TŽ” atsiuntė $25. Vi
siems rėmėjams "TŽ” reiškia 
nuoširdžią padėką.

Daugiakultūrė konferencija, 
surengta 1978 m. balandžio 21- 
22 d. Toronte ir svarsčiusi Ka
nados vienybės klausimą, nėra 
užmiršta — jos rengėjų komite
tas išleisdino knygą, kurion su
dėtos kaikurios paskaitos bei 
kalbos. Joje aktyviai reiškėsi ir 
lietuviai, ypač Gabija Juozapa
vičiūtė. Joana Kuraitė ir kiti. 
Pastarosios kalba jaunimo sim
poziume susilaukė plataus dė
mesio, bet leidinyje jos visai 
nėra. Minėtos konferencijos 
rengėjai yra sudarę pastovų ko
mitetą, kurio paskirtis — reikš
ti etnokultūrinių grupių nuomo
nę Kanados konstitucijos klau
simu. Lietuvio tame komitete 
nėra. Komiteto adresas: Multi
cultural Committee on National 
Unity, P.O. Box 309, St. “D”, 
Toronto, Ont.

Montrealio
LietuviuK.

Kredito

litas;' 
sveikina visus savo 
narius ir nares

ŠV. KALĖDŲ ir
NAUJU .METŲ P.rOga

A bei linki pakiho/e
\ dvasioje praleisti

didžiąsias šventes.

Tebūna mūsų darbas paskatinimu 
lietuviškam jaunimui eiti į 
savarankiškumą betkurioje verslo 
ar profesijos srityje.

PETRAS ADAMONIS, 
Chartered Insurance Broker

(Ores ^res

Insurance Agency Inc.
NUOŠIRDŽIAI DĖKOJAME 

už patikėjimą mums jūsų 
draudimų

KASOS VALANDOS:
1465 De Save St., pirmadieniais, antradieniais ir trečiadieniais nuo 9 iki 
3 v.; ketvirtadieniais nuo 12 iki 8 v.v., penktadieniais nuo 12 iki 6 v.,' 
sekmadieniais nuo 10.45 ki 12.45 v. Sekmadieniais nedirbama vasarų nuo 
gegužes 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.

“LITAS” ADRESAS: 1465 DE SEVE STREET 
MONTREAL, QUE. H4E 2A8. TEL. 766-5827

MOKA Ut: 
Einamąsias s-tas

DUODA PASKOLAS:
6.0 % Asmenines 11 %

Taupomąsias s-to s 9 % Naktin, turto ..................... 10.5%
Pensiją plonas 8.5 % Čekių kredito 12.0%
Term. ind. 1 m. 9.5 % Investocines nuo 11 %
Term. ind. 2 m.
Term. ind. 3 m.
Duoda nemokamą gyvybės

9.75% 
10 % 

opdrau- Nemok, gyvybės apdr. iki $10.000
dą iki $2,000 už teup. s-tos sumai. ui paskolos sumą.


