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Taikos šventė
KAZYS MILERIS

Kalėdos seniau ir dabar
Tada iš Kauno paskutiniu 

traukiniu skubėjo j kaimą Kū- 
čioms sostinės valdininkas, va
žiavo namo pas savus rūpestin
gai sulyginta uniforma ir juo
du tepalu išblizgintais rudais 
aulinukais Lietuvos kareivėlis. 
Vos spėjusi užbaigti prieškalė
dinį semestrą, geležinkelio sto
ties spūsty grūdosi studentė, 
norėdama patekti į tą traukinį, 
nes kitoje stotyje jau laukė laiš
ką gavęs jos kailiniuotas tė
tis. . . Kalėdoms visi norėjo par
važiuoti į namus.

Atėjo ir kitos Kalėdos, kai 
tėvas, mama ir jaunesnioji duk
ra, valgydami kūčias, laikė vie
ną kėdę neužsėstą, padėtą lėkš
tę dar vienam valgytojui. Buvo 
kalbama, kad Kūčių naktį pa
reina į namus mirusieji para
gauti Kūčių patiekalų. Tos vie
nos lėkštės kažkodėl niekada 
nereikėjo plauti, nes niekad ne
besugrįžo į namus pas miškų 
brolius išėjęs vyriausias šeimos 
sūnus. . .

Lietuviai išeiviai tą vakarą, 
tradicijos ar įpročio vedami, va
žiuos j Bernelių Mišias. O ten 
jau nuvargusiom akim seks prie 

’■įf altoriaus kunigo judesius ir 
bandys atsakinėti į maldas. Kad 
ir taiklūs pamokslininko žodžiai 
nelabai galės pataikyti į audi
nės kailiuose ir geros vilnos ei
lutėse plakančias širdis. Choro 
giedamos giesmės jiems nieko 
naujo nebepasakys, kadangi tą 
patį jie girdi jau nuo lapkričio 
mėnesio. Amerikos kraštai šią 
didžią krikščioniškojo pasaulio 
šventę yra pavertę kažkokiu 
karnavalu ir specialiu išparda
vimų laikotarpiu. Mes taip pat 
esame patekę į tą pačią gyveni
mo srovę ir jos nebeatsispiria- 
mai nešami.

Kalėdų miestelis
Iš Jeruzalės, pavažiavęs gal 

20 minučių kelią, jau esi Betlė
juje. Tai miestelis, kurio var
das hebraiškai reiškia “Duonos 
namai”. Gyventojų dabar ten 
yra per 16.000. Vietovė dauge
liui būtų visai negirdėta ir ne
žinoma, jei ten nebūtų gimęs 
Kristus, j tą miestelį per Kalė
das suplaukia daugybė žmonių. 
Kur anksčiau vien tik asilas bu
vo transportacijos priemonė, 
dabar ten suvažiuoja chromu 
blizgantys didžiuliai autobusai, 
prabangūs automobiliai. Ten 
nebereikia grūstis į Užgimimo 
ar Šv. Katarinos bazilikas, kad 
pamatytum Tėvų pranciškonų 
vadovaujamas Bernelių Mišių 
apeigas bei procesijas. Visa tai 
tu gali geriausiai stebėti lauke, 
spalvotame televizijos ekrane.

Nebe šulinio vandeniu, bet iŠ 
ledų ištrauktu “coke” gaivinasi 
čia atkeliavę žmonės. Ne iš ry
šulėlio duoną ir džiovintą žuvį 
jie dabar ten valgo, bet Kentu
cky viščiukus ir neapžiojamus 
kelių sluogsnių sumuštinius. 
Krautuvėse pardavinėjami iš 
visokio brangumo medžiagos 
pagaminti miniatūriniai prakar
tėliai, kryželiai. Pašventintieji 
Užgimimo kriptoje jau turi ki
tą kainą.

Užvaizdas buvo labai užimtas
Per pirmąsias Kalėdas Betlė- 

jaus miestelio nakvynės namų 
užvaizdas buvo labai užimtas 
dideliu tuo laiku atkeliavusių 
žmonių antplūdžiu ir liko ne
matęs Užgimimo, kuris pasau
lio istorijoj liko pats svarbiau
sias. O jam buvo gera proga. Vi
sa tai atsitiko jo miestelyje. Ta 
pora iš Judėjos pas jį net buvo 
ir užėjus, su juo kalbėjosi, pra
šėsi būti priimami nakvynei. . .

Betlėjaus užeigos šeimininko 
padėtyje esame dabar ir mes. 
Mūsų gyvenimas dabar yra pasi

daręs labai sudėtingas. Susikū
rėme čia sau kažkokį naujeny
bių pilną gyvenimą, kuriam ne
beužtenka turimo laiko. Per Ka
lėdas pamokslininkai mūsų 
šventovėse dažnai pabara mus, 
kad nebepagalvojame apie tik
rąją Kalėdų reikšmę. Bet kiek 
to laiko belieka dangiškam gal
vojimui, kai reikia rašyti pavė
luotus sveikinimus, vynioti do
vanas, važiuoti prie eilutės ir 
suknelės paskutinio pritaikymo, 
papuošti kuo nors nauju savo 
butą, atlikti visus virimus — ke
pimus ir dar nupirkti ką buvai 
pamiršęs?

Kadangi visa tai mums suda
ro Kalėdas, tai po švenčių kal
tę viso savo įsiskolinimo, persi
valgymo ir persigėrimo vėl su- 
verčiam toms pačioms Kalė
doms. Pereikim prieš Kalėdas 
per miesto didžiųjų krautuvių 
maišatį ir pamatysime, kaip in
kasuojamų pinigų mašinos 
skambėjimas nustelbia visas 
šventos nakties melodijas. Prie 
kalėdinio stalo susėdusių gera 
nuotaika ir džiaugsmas neina iš 
širdies, bet iš jau nusekusio bu
telio. Bemokame džiaugtis vien 
tik materialinėmis gėrybėmis. 
Vaiko Kalėdoę yra tada, kai jis 
gauna daug naujų žaislų, mamy
tės —- kai ji paimliau gauna se
niai norėtą Įsigyti puošmeną, tė
velio —• kai fabrikas jam duo
da gerai apmokamų laisvų die
nų. Šituo laiku mes turime pro
gos pasekti dabartinio sumate- 
rialėjusio žmogaus liūdnąjį gy
venimo spektaklį.

Ramybė geros valios žmonėms
Praėjo jau devyniolika šimt

mečių, baigiame ir dvidešimtąjį 
nuo to vieno gimtadienio, kuris 
pagrindinai pakeitė pasaulio gy
venimo eigą. Nuo šito gimtadie
nio mes net ir metus pradėjome 
skaičiuoti. Keista, kad tokio di
delio dalyko, atrodo, buvo to
kia paprastutė pradžia. Tas, ku
ris tada gimė Betlėjuje, užaugo 
Judėjos kaimelyje, dailidės šei
moje, kaip ir kiekvienas tų lai
kų vaikas. Nelankė jis jokių ko
legijų ir ligi 30 metų amžiaus 
apie jį dar mažai kas ir težino
jo. Būdamas ir žmogus, jis turė
jo nešti taip pat ir žmogaus že
miškosios kančios dalią. Mes ži
nome, kaip prieš jį išėjo val
džios ir jo tikėjimo žmonės. Nuo 
jo buvo pasitraukę net jo drau
gai. Ne svetimų, bet savųjų jis 
buvo įskųstas. Jo susidariusiai 
opozicijai pataikaujantis Erodo 
teismas pasmerkė jį. . . Tai bū
dingas bibliškas pavyzdys, kaip 
blogos valios žmonės susitvarko 
su savo konkurentais ir opozi
cija.

“Tėve, atleisk jiems, nes jie 
nežino, ką daro” (Lk. 23, 25-43). 
Tuo dieviškuoju “atleisk” yra 
paženklintas visas mūsų krikš
čioniškasis gyvenimas. Tik at
leisdamas ir dovanodamas ki
tiems gali pajusti savyje tikrą
ją taiką bei ramybę. Kalėdos 
yra naujos pradžios, džiaugsmo, 
meilės žmogaus žmogui ir dova
nų šventė.

Stengdamiesi būti geri ir to
lerantiški kitiems, turėtume ro
dyti daugiau pagarbos ir tole
rantiškumo savo broliui tautie
čiui, su kuriuo daugiau susiei
name, kartu veikiame ir nešame 
tuos pačius įsipareigojimus sa
vo tautai. Bet darosi taip, kad 
dažniau susitikdami, būdami 
vis krūvoje ir kartu dirbdami, 
kažkaip daugiau įkyrėjome vie
nas kitam; savam pasidarė kaž
kaip daug sunkiau atleisti ir 
nusileisti. Pradėję senti, pasida
rėme daugiau irzlūs ir reikalau
jantys.

Mūsų nesantaikos nepadeda 
okupanto persekiojamam mūsų 
broliui tėvynėje, Sibiro kator- 
gon išvežtam drąsiam Lietuvos 
laisvės kovotojui. Tad, atėjus

Dail. Vanda Pazukaitė
Betlėjuje gimusio Išganytojo šviesa tepasiekia visų širdis, teskleidžia meilę ir džiaugsmą vi
soje žemėje, nešdama laisvę pavergtiesiems, taikų neramiesiems, paguodų liūdintiems

Dievo žingsniai žmonijos keliuose
Jėzus Nazarietis arba antgamtės proveržis žmonijos istorijon

Feliksas Jucevičius

KRAŠTAS, kuriame gimė 
krikščionybė, priklausė 
Romos imperijai, ir Jė

zus, krikščionybės steigėjas, 
nors ir nebuvo Romos pilietis, 
buvo tikrai tos imperijos gyven
tojas. Todėl krikščionybę sieja 
glaudūs ryšiai ne tik su Izrae
liu, bet ir su Romos imperija. 
Iš evangelisto Luko sužinome, 
kad krikščionybės pasirodymas 
sutampa su Romos imperatorių 
Augusto ir Tiberijaus viešpata
vimu. (Plg. Lk. 2,1 ir 3,1). Tas 
amžius nėra eilinis. Jis yra vie
nas iš didžiųjų žmonijos istori
jos laikotarpių, kaip Periklio 
amžius antikinėje Graikijoje, 
renesansas Italijoje ar Liudviko 
XIV karaliavimas Prancūzijoje.

šiai Taikos ir Ramybės šventei, 
lietuviškoji išeivija šiemet Ka
lėdoms iš visų altų, vlikų, švie
timo tarybų ir Čikagos bendruo
menių labiausiai norėtų taikos, 
sugyvenimo ir nuoširdaus jų 
bendradarbiavimo dovanos. Te
gu būna išgirstas Viešpaties an
gelo Kalėdų naktį kreipimasis į 
geros valios žmogų: "Garbė Die
vui augštybėse, o žemėje ramy
bė geros valios žmonėms” (Lk. 
2, 1-14).

AMBICINGI KARIAI

KAI Julius Cezaris buvo nu
žudytas, trys ambicingi 
kariai — Antonijus, Lepi- 

das ir Oktavijus — nutarė kar
tu paimti valdžią. Respublikos 
vadai ir Cezario žudikai Brutas 
ir Kasijus buvo sutriuškinti prie 
Filipų, ir laimėtojai pasidalino 
imperiją. Greitai po to Lepidas 
pasišalino, ir kai prie Akciumo 
Oktavijus sumušė Antonijų, jis 
vienas tapo imperijos valdovu. 
Su Oktavijumi prasidėjo impe
rijos atstatymas. Jis grąžino pa
mažu monarchinę valdžią, nors 
ir paliko senosios tvarkos ap
raiškas. Naujasis imperatorius 
parodė nepaprastus organizaci
nius gabumus, ir senatas sutei
kė jam Augusto titulą. Dvylik
taisiais metais prieš Kristų jis 
buvo paskirtas “Pontifex Maxi
mus”, t. y. romėnų religijos vy
riausiuoju kunigu. Vėliau šį ti
tulą perėmė Romos popiežiai.

Oktavijus pasižymėjo ir nau
jais užkariavimais. Iš tikrųjų 
jo dėka Romos imperija pasie
kė to meto civilizuoto pasaulio 
ribas: Persiją, Kaspijos jūrą, 
pietų Rusiją, Vengriją, Vokieti
ją, Atlanto pakraščius ir Saha- 
rą. Su pasididžiavimu Romos 
poetas dainavo: “Italijos galin
gai žemei skirta viešpatauti ir 

savo teisei palenkti pasaulio 
kraštus” (Eneida IV, 229). “Pax 
romana” įsiviešpatavo Vidurže
mio jūros pasaulyje. Kas buvo 
anapus jo, t. y. imperijos ribų, 
Roma nesirūpino, nes jai nebu
vo reikalo rūpintis.

ATGIMIMO ILGESYS

BET keisčiausia yra tai, kad 
tais politinio stiprumo ir 
militarinės galios laikais 

pasireiškė kažkas bejėgiško ir 
neišbaigto romėniškojo gyveni
mo viduje. Iš tikrųjų kasdieniš
kieji imperijos reiškiniai liudijo 
kažką grasinančio. Atsitolinimas 
nuo sveikų senovės papročių bei 
moralinis pakrikimas, jau gąs
dinantis praėjusiame šimtmety
je, griovė pamažu, bet nesu
laikomai imperijos pagrindus. 
Šeimos ryšiai buvo vis mažiau ir 
mažiau gerbiami, ištuokos dau
gėjo, o gimimų skaičius krito 
žemiau nulio. Iš užkariautųjų 
kraštų plaukiantis turtas nešė 
su savimi prabangą, tinginiavi
mą ir pasileidimą. Vidurinė kla
sė, senosios Romos stiprybė, be
veik išnyko, ir jos vietoj pasiro
dė triukšmingos masės su reika
lavimu daugiau duonos ir žaidi
mų.

(Nukelta į 2-rą psl.)

Giliau j ieškant
Vyskupas Vincentas Brlzgys

Kristaus gimimo — Kalėdų 
šventę žmonės visada taip jaut
riai išgyveno, kad jos minėji
mas tapo perpintas visokia žmo
gaus proto ir širdies kūryba. Ir 
vertai, nes kas svarbesnio ga
lėjo įvykti žmonijos istorijoje 
už Išganytojo atėjimą. Gaila, 
kad Kalėdų švenčių prasmę ir 
gal pačius gražiausius išgyveni
mus nevienam užgožia visokie 
menkaverčiai malonumai ir iš
siblaškymai, taip kad nelieka 
laiko pagyventi turtinga šven
tės prasme.

Žmonės iki šiol daug surado, 
nes jieškojo. Protingas žmogus 
visada jieškos ir visko niekad 
nesužinos. Taip yra kūrinijoje, 
taip yra ir dvasinėje srityje, lie
čiančioje žmogaus santykius su 
Dievu.

Kristus paliko Evangeliją, ta
čiau pasakė: “Dar daug jums 
turėčiau kalbėti, bet dabar jūs 
negalite pakelti. Kai ateis Tie
sos Dvasia, jus ji ves į Tiesos 
pilnatvę” (Jon. 16,12). Šventoji 
Dvasia kalba tiesos jieškan- 
tiems, trokštantiems, prašan
tiems. Tokiem kartais ji įkvė
pia nelauktų, nuostabių minčių. 

JEaip pat matonje ir mūsų lai-, 
kais, kaip pildosi Kristaus žo
džiai: “Kai jie jus Įskųs, nesi
rūpinkite, kaip ir ką kalbėsite, 
nes tą valandą jums bus duota, 
ką jūs turite sakyti. Tada jau 
nebe jūs kalbėsite, o jūsų Tėvo 
Dvasia kalbės jūsų lūpomis” 
(Mat. 10,19).

Kol žmogus nepamilsta Tie
sos šaltinio, tol nepamilsta ir 
tiesos, jos nejieško. Tačiau, jis 
jaučia stoką kažko žmogui bū
tino. Jacques Maritain sako, 
kad, atmetus Dievą, netenka pa
grindo tiesos meilė (“Le paysan 
de la Garrone”). Be Dievo žmo
gus tiesos pagrindu padaro save 
ar kitą žmogų.

Kiekvienas mintijąs žino, 
koks ribotas yra žmogus. Jeigu 
Kristus pasakė, kad jis dar ne- 
viską pasakė, ką žmogus turėtų 
žinoti, tai ką sakyti apie tuos, 
kurie mano, kad Marksas ar ku
ris kitas žmogus pasakė jau vis
ką ir nėra ko daugiau jieškoti. 
Tokie tikrai daugiau nejieško ir 
neranda, jie net nekenčia tie
sos, kalba prieš elementariausią 
logiką, prieš tiesą ir pyksta, jei
gu kas jiems tai primena.
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Dr. Vincas Kudirka apie Lietuvos kanklininką 4|

Sunku suprasti didesnį savęs 
nuvertinimą, kai atmetama tie
sa. Gerai daro tie mintytojai- 
filosofai, teologai, kurie nesi
liauja galvoję, jieškoję vis gi
lesnių, tikslesnių atsakymų lie
čiančių Dievo pažinimą, žmo
gaus santykius su Dievu. Tiesa, 
jie kartais suklysta, kaip ir visi 
kitų sričių tyrinėtojai. Jieškant 
tiesos, reikia būti atsargiam ir 
Dievą tikinčiam žmogui. Kris
tus, pažadėjęs Tiesos Dvasią po 
jo užžengimo į dangų, paliko 
Bažnyčią kaip tiesos mokytoją 
ir saugotoją. Tikint, kad žmo
gui kalba Tiesos Dvasia, reikia 
turėti pakankamai atsargumo 
nesumaišyti Tiesos Dvasios žo
džių su savomis iliuzijomis. Jei
gu kam atrodytų, kad ta ar kita 
mintis gauta iš Tiesos Dvasios, 
bet ji nesiderintų su Bažnyčios 
mokoma tiesa, būtų ženklas, 
kad tai yra jo paties klaida, o ne 
Tiesos Dvasios apšvietimas.

Kristaus asmuo ir jo žodžių 
prasmė niekad nepraranda sa
vo vertės, kaip ir jo atėjimo mi
nėjimas. Popiežius Jonas-Pau- 
lius II pasakė, kad Kalėdos yra 
diena, kurią kalinių širdyse ir 
protuose būna daugiau šviesos, 
negu bedieviškuose jų tironuo
se (1979. I. 27>. Apie fhūsų lai
ko kaikurių žmonių dvasią ame
rikietis žurnalistas Sydney Har
ris praėjusių Kalėdų proga ra
šė: Jeigu Kristus gyventų šian
dien, gal ilgiau būtų toleruoja
mas, bet būtų nužudytas ne žy
dų ir stabmeldžių, o pakrikšty
tu antikristu (“Chicago Sun 
Time” 1978. XII. 25).

Mūsų laikais, kai civilizacija 
bei kultūra yra tiek pasiekusios, 
nesinorėtų tikėti, kad subedie- 
vėjusio žmogaus humaniškumas 
kartais nėra augštesnis už pri
mityvios stadijos stabmeldžių. 
Gaila tokių, kurie šios savo ne
laimės nemato ir nesupranta. 
Išganymo ir Tiesos nešėjo atėji
mą švęsdami melskimės ne tik 
už save, už persekiojamus dėl 
teisybės, bet ir už visus nelai
minguosius dvasinėje tamsoje. 
Kristus atėjo visiems, ir mes 
bent malda pasiekime visus.

Visiems linkiu malonių Kalė
dų švenčių, malonės trokšti tie
sos ir ją surasti. Visiems tebūna 
Dievo palaima gausūs 1980 me
tai.
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<5? REMIAME GYVENIME
★ “GALILĖJO DIDYBĖ visiems 

puikiai žinoma, kaip ir Einšteino, tik 
skiriasi tuo, kad pirmasis kentėjo, 
ir to negalime nuslėpti, nuo K. Bend
rijos veiksmų”. Tokiais žodžiais Jo- 
nas-Paulius II apgailestavo ir at
šaukė 1633 m. Galileo Galilei pa
smerkimą už tvirtinimą, kad žemė 
sukasi apie saulę. Popiežius kalbėjo 
Popiežiškos Mokslų Akademijos na
riams, susirinkusiems paminėti Al
berto Einšteino gimimo 100 m. su
kakties, bet didesnę savo kalbos da
lį skyrė Galilėjo atminimui, kuris 
ui tuometines pažiūras buvo kali
namas.

★ KARDINOLAS JOZEF RAT- 
ZINGERIS, 52 m. amžiaus žymus 
vokiečių teologas, smarkiai kritikuo
ja šveicarą teologą kun. prof. Hans 
Kuengą už jo paskelbtąjį straipsnį 
laikraštyje “Basler Zeitung”, kuria
me kaltina popiežių pasitarnavimu 
tradiciniam griežtumui viešais pasi
sakymais prieš negimusių žudymą, 
ištuokų ir kunigų celibato klausi
mais. Pasak Kuengo, net ir pats 
Kristus nepatvirtintų Jono-Pauliaus 
11 pažiūrų dabartiniais laikais. Kard. 
Ratzingeris į šį straipsni atsiliepė 
itališkame “Avvenlre” laikraštyje, 
nurodydamas, Jog yra daug moder
nių, populiarių, bet klaidingų pa
žiūrų, kurioms K. Bendrija turi prie
šintis. Pasak kardinolo, Jonas Pau
lius II labai gerai įžvelgė bei supra
to modernųjį pasaulį ir pasirinko 
vienintelį galimą būdą — priešini
mąsi moralines vertybes žlugdan
čioms pažiūroms.

★ JĖZUITŲ VIENUOLIJA TURI 
SUSIDRAUSMINTI. Tai jėzuitų ge
nerolo kun. Pedro Arrupe perspė
jimas, išsiuntinėtas provincijolams. 
Laišką jis Išsiuntinėjo po pasitari
mo su Jonu-Paullum II. Pasirodo, 
Sv. Tėvas nurodė tuos pačius trū
kumus jėzuituose, kuriuos anksčiau 
buvo nurodęs Jonas-Paulius I, o prieš 
tai — Paulius VI. Toks trijų popie
žių pakartotinis dėmesio atkreipimas 
j tuos pačius Jėzuitų vienuolijos trū
kumus, anot kun. Arrupe, aiškiai 
rodo, kad pats Kristus iš jėzuitų ti
kisi kažko geresnio. Ypatingas dė
mesys atkreipiamas į Jėzuitų supa
saulėjimą, kuris pasireiškia trūku
mu tvarkos bei savitvardos bendruo
meniniame vienuolijos gyvenime, 
stoka ištikimybės K. Bendrijos mo
kymui ir užmiršimu savo kunigiškos 
plotmės apaštalavime. Generolas 
laiške prašo, kad kiekvienas pro
vincijolas peržiūrėtų savo provinci
jos veiklos bei narių padėt) ir steng
tųsi nurodytus popiežiaus .trūkumus 
bei nukrypimus taisyti. Provincijo
lams įsakyta sušaukti savo provinci
jų pasitarimus ir pateikti generolui 
pranešimus apie esamą padėtį iki 
ateinančių metų pradžios.

★ KATALIKŲ DARBININKŲ SĄ
JUNGA įsteigta 1979 m. pavasari

Nowa Hutą mieste, Lenkijoje. Tai 
praneša Lenkijos pogrindžio leidinys 
"Spotkania”. Nurodomi ir sąjungos 
siekiai: 1. gilinti darbininkų dvasi
nį bei religini gyvenimą; 2. puoselė
ti krikščioniškuosius idealus bei 
principus; 3. ugdyti darbininkų kul
tūrinį bei bendruomeninį sąmonin
gumą; 4. tinkamai suprasti ir ginti 
žmogaus teises; 5. stengtis, kad val
džia oficialiai pripažintų Lenkijos 
1,000 metų krikščioniškąjį lobyną; 
6. užtikrinti teisingą medžiaginių gė
rybių paskirstymą Ir laisvę asme
nims dalyvauti kultūriniame bei 
dvasiniame ugdymesi. Naujoji są
junga savo atsišaukime pasisako 
prieš daugel) lenkų tarpe paplitusių 
negerovių — abortus, alkoholizmą Ir 
Lt

* TAUTINĖ KATALIKŲ SĄJUN
GA neseniai įsteigta Lenkijoje dau
giausia pasitraukusių iš “Pax” orga
nizacijos narių. Si sąjunga aiškiai 
nurodo, kad “Pax”, tariamai katali
kiška organizacija Lenkijoje, yra ko
munistų kontrolėje. Panašiai yra ir 
su Socialine Krikščionių Sąjunga. 
Pasak naujosios sąjungos, anos dvi 
organizacijos veikia K. Bendrijos ir 
lenkų tautos nenaudai.

* ARKIV. FULTON J. SHEEN, 
žymus JAV katalikų rašytojas bei 
pamokslininkas, mirė sulaukęs 84 m. 
amžiaus. Kunigu įšventintas 1919 m. 
Studijavo Louvaino universitete, Bel
gijoje, ir Angellcum universitete Ro
moje. 1950 paskirtas Popiežiškosios 
Tikėjimui Skleisti Draugijos direk
toriumi JAV-se; 1951 m. tapo Niu
jorko vyskupu pagalbininku. Tuo 
metu jis išgarsėjo savo pamokslais 
televizijoje, sutraukdamas milijonus

’ įvairių įsitikinimų bei religijų klau-, 
šytojų. 1966 m. paskirtas Ročesterio 
vyskupu, tačiau 1969 m. Iš tų parei
gų atsistatydino. Tada Paulius VI 
j) už nuopelnus pakėlė tituliniu arki
vyskupu, o 1976 m. jam suteikė Sv. 
Sosto asistento titulą. Paskutiniuoju 
metu arkiv. Sheen vėl buvo atsidė
jęs savo “pirmajai meilei” — pa
mokslininką vimui: vedė įvairiose 
vietovėse rekolekcijas ir įrašė eilę 
rekolekcijų bei proginiams susikau
pimams pamokslų Į magnetofono 
juostas.

* JAV LIETUVIŲ KUNIGŲ VIE
NYBĖS 70 m. gyvavimo sukakties 
proga įvykęs suvažiavimas buvo pa
minėtas JAV katalikų savaitraštyje 
“National Catholic Register” ryšium 
su kun. Bryan Hehir skaityta tame 
suvažiavime paskaita. Kun. Hehir 
yra JAV vyskupų konferencijos tai
kos bei teisingumo komisijos sekre
torius. Jis savo kalboje pastebėjęs, 
kad lietuviai turi daug svarbios me
džiagos apie K. Bendrijos kovą už ti
kėjimo laisvę Lietuvoje, tačiau jiems 
trūksta tinkamų priemonių tai me
džiagai paskleisti. KUN. J. STS.

Ontario 
gyventojų ir 
vyriausybės 
vardu malonu 
man išreikšti 

nuoširdžiausius 
KALĖDŲ 

sveikinimus.
Šimtmečiais žmonija 
Kristaus gimimo 
šventėje rasdavo 
taiką, džiaugsmą ir 
gerą valią.

Kai ir vėl gyvename Kalėdų nuotaika, dalinamės 
nuoširdaus davimo palaima bei džiaugsmu, ryžki
mės, kad Kalėdų pažadinta meilė, duosnumas, 
nuoširdumas įsitvirtintų ir pasklistų visame su
drumstame pasaulyje bei sujungtų visus žmones 
broliškumo ryšiu.

Visiems jums reiškiu nuoširdų dėkingumą už 
ištisais metais atsidavusias rankas ir širdis stipri
nant Kanadą, už praturtinimą savito jos daugia- 
kultūrio gyveninio. Linkiu, kad 1979 metų Kalėdos 
jums ir jūsų artimiesiems būtų laimingos ir iškilios.

WILLIAM G. DAVIS

Dievo žingsniai žmonijos keliuose
(Atkelta iš 1-mo psl.)

Nebūtų galima sakyti, kad 
Oktavijus Augustas nematė pa
vojaus. Iš tiesų jis darė viską, 
kad atstatytų senąją moralinę 
tvarką bei romėniškąjį tauru
mą, bet veltui. Jam buvo daug 
lengviau pagrobti valdžią, su
naikinti priešus ir užkariauti 
pasaulį, negu pakeisti romėnų 
sielą.

Bet kaip kiekviena dar visai 
nesupuvusi morališkai tauta, 
taip ir romėnai ilgėjosi dvasinio 
atgimimo. Kaip tik tais dvasi- 
rtio pakrikimo laikais pranašiš
kai, nors gal ir nesąmoningai, 
Virgilijus skelbė romėnams 
naują gadynę, amžių, primenan
tį aukso laikus:
Vėl užgimsta amžių didžioji tvarka, 
Jau grįžta Mergelė, grįžta Saturno 

laikai,
Nauja giminė nužengia, iš augšto 

dangaus,
Greit užgimstant) Kūdiki, kuris 

užbaigs amžių geležies
Ir visam pasauliui užtikrins aukso 

laikus,
Tu, Liucija skaisčioji, apsaugok. . na” (Mt 11, 4-5). 

(Bukoiikos, IV eklogas)

Atitinkanti ateinančius laikus 
vizija. Štai kodėl šv. Augusti
nas, Abelardas ir Dantė laikė 
Virgilijų krikščioniškųjų amžių 
pranašu. Visas ketvirtas “Buko- 
likų” eklogas skambėjo jiems, 
kaip himnas ateinančiam Išga
nytojui. Užuomina apie Merge
lę ir Kūdikį bei ateinančius auk
so laikus atrodė jiems kaip poe
to pranašiškas žvilgsnis į jam 
nežinomus ir visai naujus lai
kus, kurie tikrai atėjo. Kalba 
apie iš dangaus nužengiančią gi
minę buvo jiems nurodyta į ant- 
gamtės proveržį žmonijos isto
rijon.

KEISTAS BALSAS
Oktavijui Augustui mirus, į 

Romos imperijos sostą atsisėdo 
Tiberijus. Tai stoiška asmeny
bė. Šio imperatoriaus užsidary
mas, visų savo jausmų, troški
mų bei ambicijų visiškas nuslė
pimas krito į akis jo bendralai- 
kiams. Kaip tik jo viešpatavimo 
metu Pajordanės dykumoje pa
sigirdo Jono balsas. Si asmeny
bė taip pat keista, ir jo vaidmuo 
Izraelio vadams neaiškus. Iš 
kupranugario plaukų veltinis 
buvo jo apdaras, maistas — tik 
skėriai ir laukinis medus. Kaip 
aplinka ir jo išvaizda, taip ir jo 
žodis atšiaurus ir grasinantis, 
nukreiptas ne į pagonis, o Izrae
lio vaikus. Jo mintis labai aiški 
— atsivertimas ir atgaila arba 
pražūtis: “Angių išperos, kas 
jus pamokė bėgti nuo besiarti
nančios rūstybės? Duokite tik
rų atsivertimo vaisių. . . štai 
jau kirvis prie medžio šaknų. 
Tie medžiai, kurie neduoda ge
rų vaisių, bus iškirsti ir įmesti 
į ugnį’’ (Lk 3, 7. 9). Jis nepaisė 
nė valdovų: ar jis nebarė Ero
do už susidėjimą su jo brolio 
žmona?

Bet keista, kad atgailos bei 
atsivertimo reikalavimo laikai, 
kurie kaip aušrinė pasirodė su 
Jonu Krikštytoju, sukosi ne apie 
Jeruzalės šventyklą, Sijono kal
ną, o apie dykumą. Pastarąją 
galime suprasti šiame konteks
te kaip simbolį tos naujos dva
sinės būsenos, .kuri ruošia kelią 
naujiesiems laikams. Juk dyku
ma yra toji vieta, kur žmogus 
nuslopina fizinį alkį, kad paso
tintų dvasinį. Pirmieji krikščio
nybės atsiskyrėliai yra pavyz
dys. O kas yra tas dvasinis al
kis? Tai alkis Dievo. Jeigu Jono 
uždavinys buvo žmogaus paruo
šimas Dievo karalystei, tai ne
nuostabu, kad jis pradėjo savo 
veiklą dykumoje. Nėra tik pa
prastas supuolimas, kad ir “Jė
zus buvo Dvasios nuvestas į dy
kumą” (Plg. Mt 4, 1).

ATEITIES AUŠRA
Tačiau Jonas Krikštytojas 

buvo tik naujųjų laikų aušra, o 
ne tikroji šviesa. Kalbėdamas 
apie tai, Jonas Evangelistas ra
šo: “Jis atėjo kaip liudytojas, 
kad paliudytų šviesą ir kad visi 
jo dėka įtikėtų. Jis pats nebuvo 
šviesa, bet turėjo liudyti apie 
šviesą. Buvo tikroji šviesa, kuri 
apšviečia kiekvieną žmogų, ir 
atėjo j šį pasaulį” (Jo 1, 7-9).

Tai gerai žinojo ir pats Krikš
tytojas. Jis ne tik nesilygino su 
šviesa, bet ir pabrėžė, jog tas, 
kuris ateis po jo, yra už jį ga
lingesnis. (Plg. Lk 3, 16; Mt. 3, 
11). Bet ar jis žinojo, kas yra 
tas, kuris ateina?

Kartais įsivaizduojame, kad 
pranašų regėjimas nežino jokių 
užtvarų ir kad Dvasia juos taip 
pagauna, jog jie negali jokiu 
būdu susvyruoti. Tikrovė sako 
ką kita. Pranašai yra mirtingi. 
O būti juo reiškia nuolatos svy
ruoti tarp būties ir nebūties,

tarp šviesos ir tamsos, tarp vis- torius sako: “Daugel kartų ir 
ko ir nieko. Aišku,, kartais jie . įvairiais būdais praeityje Die- 
pakyla augštai virš visų mirtin
gųjų, kartais jie yra pilni ne
žemiškos jėgos, bet kartais juos 
apgaubia tamsa ir pasijunta be
jėgiai. Ar dykumoje Elijas ne
krito po kadugiu ir nereikalavo 
sau mirties (3 Kar 19, 4)? Ar 
šv. Jonas nuo Kryžiaus, tas di
dysis mistikas, nevadino gyve
nimo tremtimi ir nelygino jo su 
tamsia naktimi?

Atrodo, kad kartą Jonas 
Krikštytojas buvo patekęs pana- 
šion tamson. Būnant kalėjime, 
jį pasiekė garsas apie Jėzų, ir, 
atrodo, jis suabejojo, nes siuntė 
savo mokinius su klausimu: “Ar 
tu esi tas, kuris turi ateiti, ar 
mums laukti kito” (Mt 11, 3)? 
Klausimas labai svarbus, o Jė
zaus atsakymas taip pat: “Eiki
te ir pasakykite Jonui, ką čia 
girdite ir matote: aklieji prare
gi, raišieji vaikščioja, raupsuo
tieji apvalomi, kurtieji girdi, 
mirusieji prikeliami, vargdie
niams skelbiama geroji naujie-

Neužginčijainas dalykas — 
žmogaus darbai kalba garsiau 
už jo žodžius, nes jie turi daug 
didesnę įtikinimo galią. Kadan
gi Jėzaus darbai yra ypatingi, 
tai jie nedviprasmiškai sako, 
kad jis iŠ tikrųjų ypatinga as
menybė.

Kitoje vietoje Jėzus nurodo 
savo darbus kaip įrodymą, jog 
išsipildė prieš daugelį šimtų 
metų paskelbtoji pranašystė, 
šį kartą jis yra Nazarete, kur 
jis augo ir brendo. Subatos die
ną sinagogoje jam padavė skai
tyti pranašo Izaijo knygą. At
verstoji vieta taip skambėjo: 
“Viešpaties Dvasia su manimi, 
nes jis patepė mane, kad neš
čiau gerą naujieną vargdie
niams. Pasiuntė skelbti belais
viams išvadavimo, akliesiems — 
regėjimo; siuntė vaduoti pri
slėgtųjų ir skelbti maloningų 
Viešpaties metų”. Jam užbai
gus skaityti, visi sužiūro į jį, 
laukdami, ką pasakys tas sta
liaus Juozapo ir Marijos sūnus. 
Perskaitytos pranašystės paaiš
kinimas turėjo pritrenkti juos: 
“šiandien išsipildė ką tik jūsų 
girdėti Rašto žodžiai” (Lk 4, 
21) .

NAZARIEČIO PASLAPTIS.
Istoriją nėra jau taip akivaiz

dus dalykas, kaip dažnai ma
terialistinės krypties istorikai 
įtaigoja. Arčiau tiesos yra tie, 
kurie žiūri į ją kaip į didžią pa
slaptį. Ir mums nereikia tuo ste
bėtis, nes ir pats žmogus, kuris 
kuria istoriją, yra didelė paslap
tis.

Dar storesnis paslapties šy
das gaubia Jėzaus asmenybę. 
Nors jau beveik du tūkstančiai 
metų, kai žmonės mėgina tą 
paslaptį atskleisti, bet ji yra 
šiandien tik tiek atskleista, kiek 
pats Jėzus atskleidė. Evangeli
jos cituotieji tekstai rodo, kad 
Jėzus nesako tiesiogiai, jog 
jis yra tas, kuris turi ateiti, o 
tik 
jui 
kad 
šia.
akivaizdžiai liudija visi jo dar
bai. Iš tikrųjų Jono Evangeli
jos pagrindinė mintis yra ta, 
kad iš Jėzaus darbų galime 
spręsti esant ji lygų Tėvui. Kai 
žydai priekaištavo Jėzui už su
batos laužymą, nes jis pagydė 
sunkiai sergantį, tai jis pateisi
no savo veiksmą Dievo autori
tetu: “. . .patys darbai, kuriuos 
aš darau, liudija apie mane, kad 
mane yra siuntęs Tėvas. Taip! 
Mane pasiuntęs Tėvas paliudijo 
apie mane” (Jo 5, 36-37).

Iš tikrųjų Jėzaus darbai skel
bia žmonijai, kad jo pasirody
mas istorijoje turi nepaprastos 
reikšmės. Tai liudija, kad Die
vo santykiavimas su žmonija 
perėjo į naują plotmę. Jėzaus 
asmenim! Dievas užbaigia seną
jį apreiškimą, atremtą į gam
tos reiškinius, į pranašų žo
džius, ir pradeda naują. Todėl 
su pagrindu Laiško žydams au-

duoda suprasti Krikštyto- 
ir Nazareto klausytojams, 
su juo yra Viešpaties Dva- 
Jis yra Dievo siųstasis. Tai

• BLOGA yra tik tada, jei tauta 
į visą jai daromą žalą nebereaguoja, 
jei ji, nemoralumo atrofuota, su juo 
apsipranta ir rezignuodama jam pa
siduoda. Iš tokių pasidavėlių sunku 
belaukti ko pozityvaus. J. ERETAS

Okulistas
S. Brogowski, O.D 

412 Roncesvalles Avė.
Toronto, Ontario 

(prie Howard Park Ave.)
Kabineto telefonas

531-4251
Pacientai priimami 
susitarus telefonu

vas yra kalbėjęs mūsų protė
viams per pranašus, o galiau
siai šiomis dienomis jis prabilo 
į mus per Sūnų, kurį paskyrė 
visatos paveldėtoju ir per kurį 
sutvėrė pasaulius” (Žyd 1, 1-2).

Filosofinė mintis suvokia 
kiekvieną aktą kaip būties at
baigimą. Žmogų atbaigia taip 
pat darbai. Stipriai šią mintį iš
reiškė Hėgelis, kai “Dvasios fe
nomenologijoje” teigė, kad tik
roji žmogaus būtis yra jo veiks
mas. Nors veiksmas nesukuria 
žmogaus prigimties, kaip tai vė
liau tvirtins kaikurie egzisten
cialistai, bet jis tikrai apreiškia 
ją galutinėje jos tikrovėje. 
Veikdamas žmogus išryškėja 
kaip istorinė asmenybė. Čia Jė
zus nesudaro išimties. Savo dar
bais, kaip ligonių gydymu, regė
jimo grąžinimu, audros numal
šinimu, jis rodė, kad jo veiklai 
gamta negali užbrėžti ribų. Elg
damasis kaip gamtinių dalykų 
Viešpats, jis apsireiškė kaip ne
lygstama bei dieviška asmeny
bė.

KRISTUS ŽMONIJOJE
Jėzaus asmenybės akivaizdo

je formavosi ir krikščioniškoji 
istorijos samprata, kuri yra ra
dikaliai priešinga materialisti
nei istorijos sampratai. Pagal 
materialistinę mintį, gamta ir 
istorija yra antgamtei uždaros, 
nes vieną ir kitą saistą tik me
džiagos dėsniai. Kaip paskiras 
individas, taip ir visa žmonija 
esanti neatšaukiamai uždaryta 
materialiniame narve. Štai ko
dėl determinizmas yra kiekvie
nos materialistinės istorijos 
sampratos kertinis akmuo.

Krikščionybė skelbia, kad 
materialinio narvo, t. y. gamti
nio pasaulio, durys yra išlauž
tos, ir tai akivaizdžiai liudija 
Jėzaus pasirodymas žmonijos 
istorijoje. Nors žmonijos istori
ja buvo visą laiką atvira ant
gamtei, bet su Jėzaus pasirody
mu šis atsivėrimas tampa pa
stovia istorine būsena.

Nuo pat pradžios krikščioniš
kieji mąstytojai suprato tai kaip 
du priešingom kryptim einan- 

_,£ųjis vyksmus: iš Yięųos pusės, 
-J.ėząuą.asmenyje dangus, prisi
artina prie žemė^ p. įš kitos pu
ses, žemė priartėja prie dan
gaus. Juk Dievo Sūnus tampa 
žmogiškosios prigimties dalinin
ku ir duoda “galią tapti Dievo 
vaikais tiems, kurie tiki jo var
dą” (Jo 1, 12). Tai reiškia, kad 
Jėzaus ryšys su žmonija yra ne 
tik istorinis, bet, kalbant filoso
finiais terminais, ir ontologinis. 
Tikintieji į Jėzų, kaip tą, kuris 
turėjo ateiti, tampa jo dieviško
sios prigimties dalininkais.

šį Jėzaus ontologinį ryšį su 
žmonija reikia suprasti visu 
tikrumu. Kas Jėzaus mokinius 
priima, tas iš tikrųjų jį priima 
(Plg. Mt 10, 40). Kiek kartų kas 
padaro vienam iš mažiausių jo 
brolių, tas iš tikrųjų jam pada
ro (Plg. Mt 25, 40). Kas perse
kioja jo mokinius, tas jį perse
kioja: ar Sauliui, vykstančiam į 
Damaską suimti jo mokinių, jis 
nesako: “Sauliau, Sauliau, kam 
tu persekioji mane” (Apd 9, 4)?

ŽMOGAUS TAURINIMAS
Dažnai esame gundomi laiky

ti žmogaus sudievinimą teologi
nių kategorijų žaismu, tarsi ko
kia metafora, o ne iš tikrovės 
gelmių išplaukiančia tiesa. 
Mums nelengva kažkaip susitai
kyti su tuo, jog esame sutverti 
dangui, o ne žemei. Mums tai 
atrodo stačiai negalimu dalyku. 
Tačiau turėtume nepamiršti, 
kad žingsnis iš laiko į amžinybę 
yra ne ką jau didesnis, kaip 
žingsnis iš nebūties į būtį. Kaip 
gamta ir gyvenimas apskritai 
yra Dievo dovana, taip jo dova
na yra ir antgamtė.

Krikščionybė yra taip pat 
Dievo dovana žmonijai, štai 
dėl kas žiūri į krikščionybę 
kaip į kitą istorinį reiškinį, 
niekada nepajėgia jos pilnai 
prasti. Ir aršieji krikščionybės 
kritikai, kaip K. Marksas, Fr. 
Nietzschė, B. Russellis, to nesu
prato. Jie sutelkė savo dėmesį 
taip išimtinai į krikščionybės 
žemiškąjį bei žmogiškąjį ele
mentą, jog nebepajėgė išvysti 
jos dieviškojo prado. Krikščio
nybė kaip mirtingųjų bendrija 
yra silpna ir trapi, kaip ir kitos 
žmogiškosios bendruomenės, ir 
kiek ji yra žmonių kūrinys, yra 
žmogiška.

Bet krikščionybė yra kartu 
Jėzaus kūrinys: ji yra ne tik 
žmogiška, bet ir dieviška bend
rija ir kaip tokia ji yra dangaus 
dovana. Poetas buvo teisus: ji 
yra “iš augšto dangaus nužen
gusi naujoji giminė”.

Šv. Kalėdų ir Naujų Metų 
proga Pasaulio Lietuvių Bendruomenės valdyba sveiki
na visus geros valios lietuvius plačiame pasaulyje ir 
jungiasi su jais savo mintimis ir troškimais.

Praėjusiais metais džiaugiamės mūsų išeivijos 
jaunimo tautinio sąmoningumo gražio demonstranci- 
ja: IV-tuoju Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongresu. Vi
suose pasaulio kontinentuose iškilmingai minėjome 
Lietuvos mokslo ir kultūros židinio, Vilniaus univer
siteto, garbingų 400 metų sukaktį. 1980-tuosius me
tus pažymėsime dar vienu mūsų tautinio gyvastingu
mo ženklu: Vl-tqja Tautinių Šokių Švente Čikagoje.

Tačiau didžiausią dėmesį ir ateinančiais metais 
kreipkime j Lietuvę: nors pavergta ir rusinamą, bet 
gyvą ir kovojančią už teisėtą mūsų tautos laisvę, ti
kėjimą ir žmogaus teises. Kovojanti tauta laukia iš 
mūsų nenuilstamų pastangų siekiant visų bendro tiks
lo: Lietuvos laisvės ir nepriklausomybės.

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės valdyba

Šv. Kalėdų ir 
Naujų Metų
proga 
nuoširdžiai 
sveikiname

visus Kanados lietuvius, krašto tarybos atstovus, 

Kanados Lietuvių Bendruomenės apylinkių val

dybas, brolius ir seseris pavergtoje Tėvynėje ir 

laisvame pasaulyje. Linkime ištvermės bei ryžto

kovoje ir darbuose už Tėvynės laisvę— 

KANADOS LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS

KRAŠTO VALDYBA

•O , '

ŠVENTŲ

ko- 
tik 
tas 
su-

proga linki

kančių palengvėjimo ir greito su
grįžimo į laisvę bei savo kraštą 
visiems lietuviams, kurie yra už-

muose, psichiatrinėse ligoninėse 
arba palikti tolimoje tremtyje už 
tai, kad myli Lietuvą.

KANADOS LIETUVIŲ ŽMOGAUS 
TEISĖMS GINTI KOMITETAS

Kanados

Fondas

IR VISĄ LIETUVIŲSVEIKINA NARIUS
BENDRUOMENĘ, LINKĖDAMAS

malonių šventų Kalėdų ir 
gražių bei taikingų 
naujų metų-

KLF TARYBA



Kalėdos Sibire, kurln buvo išvežta daug lietuvių. Nuotrauka daryta 1957 m.

PRANEŠIMAS IS EUROPOS

Kuo garsėja Liublinas?
Lietuvos-Lenkijos unijos miestas, kuriame veikia 

katalikų universitetas

Neužmirštamas senutės veidas
HARALD GRIESER / Karo belaisvio Kalėdos tolimuose Rusijos plotuose

Liublinas — senas istorinis 
Lenkijos miestas, apie 150 km j 
pietryčius nuo sostinės Varšu
vos — nevieną amžių garsėjo 
tuo, kad čia buvo sudaryta pla
čiai nuskambėjusi Lietuvos ir 
Lenkijos unija, davusi pagrin
dą savo metu pačiai galingiau
siai Rytų Europos valstybei 
“nuo jūrų iki jūrų”. Šita Liub
lino garbė išnyko, žlugus jung
tinei valstybei. Šiandien Liub
linas pasaulyje kuo kitu garsė
ja. Čia veikia katalikų universi
tetas, vienintelis visuose komu
nistų valdomuose kraštuose, šį 
universitetą savo metu baigė, o 
vėliau jame profesoriavo ir da
bartinis popiežius Jonas-Pau- 
lius II.

.Liublino katalikų universite
tas yra vienintelis pasaulyje dar 
ir tuo, kad jis turi teisę išduoti 
valstybinius diplomus. Tokios 
teisės neturi, pavyzdžiui, žymu
sis Liuveno katalikų universi
tetas, kurio diplomus Belgijos 
valstybė tik pripažįsta.

Liublino katalikų un-tas buvo 
įsteigtas 1918 m., atsikūrus ne
priklausomai Lenkijai. Vokie
čių okupacijos metais jo veikla 
buvo nutraukta, tačiau 1944 m. 
rudenį, praėjus vos dešimčiai 
dienų nuo sovietinės armijos 
įžygiavimo, jis vėl buvo atgai

vintas.. Anuomet ne kas ,kitas, 
bet maršalas Bulganinas, būsi
mas Sov. Sąjungos vadovas, at
stovavo savo valstybei iškilmin
game Liublino kat. un-to atgai
vinime prieš 35 metus. Sovieti
nė armija netgi padėjo atstaty
ti universiteto rūmus, kuriūps 
naciai buvo nusiaubę ir pavertę 
karo ligonine.

Nuo komunistų įsigalėjimo 
Lenkijoje Liublino katalikų 
universitetui visdėlto teko, kar
tais gana sunkiai, kovoti už sa
vo egzistenciją ir nepriklauso
mybę. Šiandien už egzistenciją 
jam jau nereikia kovoti, tačiau 
universiteto nepriklausomybę 
reikia nuolatos ginti nuo val
džios pasikėsinimų. Beje, dabar 
valdžia jau nesikėsina, kaip Sta
lino laikais, suimti rektorių, už
drausti jai nepatinkančių pro
fesorių dėstomus dalykus ar nu
savinti universitetui priklausan
čią žemę už pavėlavimą sumo
kėti mokesčius. Tarp kitko uni
versitetas jau prieš 8 metus 
nuo mokesčių atleistas. Visdėl
to šalyje, kur viską cenzūruoja 
valdžia ir katalikams neleidžia
ma naudotis viešosios informa
cijos priemonėmis, nelengva va
dovauti universitetui. Ypač jo 
biblioteka ir leidybinė veikla 

Visus parapijiečius. 
Prisikėlimo bažnyčios ir vienuolyno 

geradarius bei rėmėjus, 
visus kolonijos lietuvius

su šv. Kalėdomis ir 
naujais metais sveikina

TĖVAI PRANCIŠKONAI
Augustinas Simanavičius, OFM Eugenijus Jurgutis, OFM
Barnabas Mikalauskas, OFM Liudas Januška, OFM

Kun. B. Pacevičius

susiduria su didelėmis kliūti
mis.

Liublino kataliku universite
tas gali didžiuotis didele ir tur
tinga biblioteka, kurios lobynus 
sudaro milijonas tomų knygų; 
juos nuolat papildo apie 3000 
periodinių leidinių, kurių dides
nė pusė ateina iš užsienio kaip 
dovanos. Pats universitetas lei
džia apie 50 moksliniu metraš
čių ir 8 specializuotus žurnalus. 
Nė vienas jų puslapis nepra
smunka nepastebėtas visuomet 
budrios cenzūros. Jos rūpesčiu 
kaikurios bibliotekos knygos 
“rezervuojamos” tik leidimą tu
rintiems specialistams ir tuo 
pačiu nebeprieinamos visiems 
skaitytojams. Pasitaiko ir visiš
kai draudžiamų knygų, kaip pvz. 
žymaus vokiečių teologijos ir 
Bendrijos leksikono IX tomas, 
kuriame yra straipsnis apie Sov. 
Sąjungą.

Šiuo metu Liublino katalikų 
universitetas turi 400 dėstytojų 
ir 2500 studentų. Naujų studen
tų priėmimą valdžia labai var
žo. Kasmet nustatomas “nume- 
rus clausus” visuose keturiuose 
fakultetuose. Antai šiemet ro
maniškųjų kalbų skyrius galė
jo priimti tik 4 studentus vie
toj 10, kaip anksčiau. Universi
teto metinis biudžetas siekia 70 
ipįUjooik zlptų, Jlaugiąusia ..lėšų 
jo išlaikymui surenkama užsie
nyje. Tuo rūpinasi huo 1957 m. 
veikianti Liublino kat. un-to bi
čiulių draugija. Per metus viso
se Lenkijos šventovėse daro
mos penkios rinkliavos univer
siteto reikalams. Apie 8095 visų 
jo studentų yra darbininkų ir 
valstiečių vaikai. Todėl sakoma, 
kad Liublino katalikų universi
tetas V ra pats "proletariškiau- 
sias” dabartinėje Lenkijoje.

Mums Įdomu ypač tai, kad ir 
šiandieninė Liublino garsenybė 
Lietuvai nėra svetima. Pirmai
siais universiteto gyvavimo me
tais čia profesoriavo ir mūsų 
žymus teologas prelatas Blažie- 
jus Česnys. Liublino studentų 
leidžiamas pogrindžio laikraš
tis “Spotkania” kiekviename nu
meryje turi pastovų skyrių apie 
Lietuvos katalikų vargus.

Reikia pastebėti, kad Liubli
no katalikų universitetas nėra 
vienintelė Lenkijos krikščionių 
švietimo įstaiga; veikia dar dvi 
teologijos akademijos (katalikų 
ir protestantų), išlaikomos vals
tybės (taip!) 55 kunigų semina
rijos (iš jų 11 “mažųjų”, kurios 
daugiausia priklauso vienuoly
nams) ir 12.000 katechetinių 
punktų. A. Lembergas

Pabaltijo gamtovaizdį dengia 
gilus sniegas. Ant arklidžių lan
gų, kurios dabar tarnauja kaip 
būstinė tūkstančiams karo be
laisvių, šaltis išvedžioja tiesiog 
stebuklingas gėlių pasakas. Na
mai, platūs laukai ir didžiuliai 
miškai pasipuošė žiemos apda
ru. Šiandien yra gruodžio 24, 
Kūčios. Vienas kitas tikriausiai 
prisimena Evangelijos žodžius: 
“Ramybė žemėje geros valios 
žmonėms”. Karo ginklai nutilo, 
karas pasibaigė. Bet kur taika? 
Mes nebelaikomi žmonėmis, še
šerius metus praleidome tą 
šventę apkasuose ir vylėmės iš
kovoti taiką; išorinę taiką ir tai
ką mūsų pačių širdyse. Dabar 
nebėra karo, bet mes sėdime už 
spygliuotų vielų, nualinti kovų, 
išbadėję ir ujami, neturime jo
kios žinios apie savuosius, o 
anie — apie mus. Kūčios yra 
sunkios baudžiavos ir darbo die
na, kaip ir kiekviena kita.

Kaip kas rytą taip ir šiandien 
išeiname iš barakų. Stipriai pa
traukia spiginantis šaltis ir už
gniaužia mums kvapą. Risčia 
skubame į virtuvę, gauname ten 
pušų spyglių arbatos, atsiduo
dančios vakarykšte žuvies sriu
ba, ir greit bėgame į barakus 
atgal, kad ji perdaug neatšaltų. 
Ten gauname kažin ką drėgno, 
kas šitame krašte vadinama 
duona. Greit po to iš barakų 
išeina miško darbų kolona ir 
tūstančiu! belaisvių atsidaro la
gerio vartai. Skudurais apsimu
turiavę žmonių griaučiai trep- 
sena ant nuo šalčio girgždančio 
sniego.

Skurdus vaizdas! Seni ir jau
ni greta vienas kito, be jokio 
skirtumo; su medinėm klum
pėm, rankas giliai sukišę į ki
šenes, nes neturime pirštinių. 
Taip mes velkamės nesibaigian
čiai atrodančiu vieškeliu. Sto
rais kailiniais apsisupusių sar
gybinių, kai labiau prašvinta, 
matosi tik akys. Pavieškelės 
medžiai storai apšerkšniję, o 
spygliuotos gyvulių ganyklos 
vielos, dabartinės mūsų padė
ties simbolis, nuolatos mums 
primenantis belaisvio likimą, 
apdengtos šerkšno klodu, atro
do kaip sidabrinės girlandos. 
Žavinga žiemos pasaka. Tik dū
mai, kylantys iš mažų, atkalnė
se prigludusių trobelių, mums 
primena, kad tebesame žemėje 
ir randamės tarp žmonių.

Prieblanda prasiblaivo, ir ho
rizonte dangus nusidažo šviesiai 
žalsva spalva. Šaltis pasidaro 
tiesiog regimas. Pro miško vir
šūnių juostą palengva išrieda 
saulė. Dangus nusidažo rausvai, 
o netrukus — tamsiai raudonai. 
Vis augščiau ir augščiau kyla 
liepsnojantis kamuolys ir tvis
kančia savo šviesa užplūsta visą 
gamtovaizdį. Ir kaip tas pasau
lis persimainė! Didžiulis sniego 
plotas tviska ir žėri, tartum vi
sa žemė būtų nuklota aukso dul
kėmis. Speigas, alkis ir sniego 
luitai po klumpėm, kuriuose 
kartais pasineria kojų sąnariai. 
Visa tai mes užmirštame, regė
dami tokį nuostabų gamtos vaiz
dą, ir nebegirdime kaip reikiant 
nė sargybinių “davai-davai” rė
kavimų. Tai grasi palydos melo
dija, kuri visiškai nesiderina su 
tokia nuotaika.

Staiga sargybinių “stoi” išplė
šia mus iš visų sapnų. Sustoja
me. Po ilgo ėjimo pagaliau pa
siekėme tikslą. Po du vyru tu
rime paimti po rąstą ir vilkti į 
lagerį. Laimingieji, kurie sura
do tinkamos medžiagos, pasida
rė mažas rogeles ir uždėjo ant 
jų, o kiti senuose apkasuose su
sirado nuo karo likusių kabelių, 
prisirišo rąstus ir vilko juos ap
ledėjusiu keliu į lagerį. Bet 
dauguma turi juos ant pečių 
nešti; ir tai yra tikras menas, 
nes rankos nuo šalčio laikomos 
kišenėse. Tai labai varganas ba
lansavimas — rąstai dažnai 
nukrenta ant žemės. Mūsų ran
kos aptekusios šalčio pūslėmis, 
o pečiai nuo dažno nešimo žaiz
doti — iš mūsų beliko tik oda 
ir kaulai.

Kolona vis labiau ir labiau 
praskysta, vis dažniau reikia su
stoti ir palaukti atsilikusiųjų. 
Laukimas sutrukdo vilkimo dar
bą, ir tai dar labiau vargina. 
Taip galėjo atrodyti vergų ko
lonos, kai buvo statomos pira
midės, tik tiek, kad aniems ne
reikėjo šalčio kęsti.

Toje vietoje, kur nuo vieške
lio atsišakoja kelias į netolimą 
lagerį, stovi sena močiutė, o jos 
akys pilnos ašarų. Man ir mano 
priekyje einančiam vengrui ka
rininkui ji pakiša po riekutę 
duonos ir bailiai apsidairo, ar 
jos nepamatė koks sargybinis, 

nes ir tai yra uždrausta — gali 
ją nuvaryti į Sibirą. 'Viena ar 
dvi riekutės duonos tūkstančiui 
alkanų burnų! Aš galiu pasi
dalinti tik su tuo, kuris kartu su 
manim rąstą neša.

Kol mes pasiekiame miestą, 
pradeda temti. Tai iš vieno, tai 
iš kito lango mums nusišypso 
šviesa, kaip ta žvaigždė kara
liams iš rytų. Greit ir mes par- 
žygiuosime į lagerį, kur bus šil
čiau. Nors mes ir neturime do
vanų, o tiktai alkį, bet Kalėdų 
eglutę lageryje likusieji drau
gai vistiek bus paruošę. Tada ir 
be Kalėdų dovanų mes susitelkę 
atšvęsime tą vieną pačių gra
žiausių švenčių. Galbūt mes gie
dosime Kalėdų giesmes, o mū
sų mintys nuskriš į geresnius 
laikus, pas savo artimuosius į 
tėviškę.

Pagaliau kolona sustojo, atė
jome prie lagerio. Bet ar visi 
parėjo? Neseniai vienas vengrų 
karininkas, malonus senyvas vy
ras, mirė pakeliui nuo pervargi
mo. Visi mes jį labai mėgome, 
nes jis su savo ūsais mums at
rodė tikrai vykęs seno tėvo ir 
Kalėdų senelio mišinys, o da
bar jo jau nebėra mūsų tarpe.

Ar ir ši diena tapo vienam iš 
mūsiškių mirties diena? Prie 
virtuvės gauname valgio davi
nį — kopūstų sriubos su žuvies 
tvaiku ir skubame į barakus.

Kalėdų eglutės nėra ... už
drausta! Tad mūsų Kalėdų eg
lutė yra šviesiai žvaigždėtas Ru-' 
sijos dangus. Iš pačių pasida
rytų, visuomet smilkstančių aly
vos lempučių spinduliuoja šiek 
tiek šilimos, ir tai mus 
bia jaukia atmosfera.

Tyli naktis, šventa 
Mintys skrieja atgal į 
gražius, seniai prabėgusius lai
kus, kai mes šeimos ratelyje 
šventėme laimingas Kalėdas, 
šiandien audra šėlsta aplink 
arklides, kuriose vargana mūsų 
gyvybės kibirkštėlė bus išlaiky
ta iki rytojaus. O jeigu audra 
protarpiais aptyla, tolumoje gir
dėti lyg ir vilkų kaukimas, tar
tum jie užuostų, kad mes esame 
lengvai ir tikrai pagaunamas 
grobis.

apgau-

naktis!
anuos

g. k ■ ’ < i
& Xv. Kalėdų ir Naujųjų Metų
MĮ proga savo gimines, draugus ir pažįstamus

i sveikina —
Regina ir Petras Bražukai

ristaus 
Gimimo 
Švente,

»?• skelbianti ramybę geros valios žmonėms, teprimena 
g mums, kad pavergtoje Lietuvoje tebevyksta kova už 
g tikėjimo ir tautos laisvę. Tesustiprina ši šventė ir 
M laisvųjų tautiečių ryžtų dalyvauti toje kovoje, kad 
ųj 1980-ji metai būtų laisvės pergalės ir tikrosios taikos 

atėjimo metai. Visus telydi šventės džiaugsmas ir 
» viltis.

KANADOS LIETUVIŲ 
KATALIKŲ CENTRAS

Sveikiname
pavergtos Lietuvos ir laisvojo pasaulio lietuvius 
vyskupus, kunigus, seseles ir visus tikinčiuosius 
KRISTAUS GIMIMO šventės proga, linkėdami, 
kad naujieji metai būtų lietuvių tautos laisvės 
metai.

BETLėJAUS ŽVAIGŽDĖ teveda mus visus j 
viltingų ateitį, pažymėtų Kristaus pergalės ženklu, 
o broliška meilė tejungia visus vienon grandinei).

PASAULIO IR KANADOS 
LIETUVIŲ KUNIGŲ VIENYBĖS 

VALDYBA
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PRANEŠIMAS IŠ ITALIJOS

Aš atsigulu ant narų ir labai 
iš lėto, tiesiog pamaldžiai val
gau tą riekelę duonos, kurią 
senutė man padovanojo. Man ji 
gardesnė už geriausius Kalėdų 
sausainius, kokius esu valgęs 
savo gyvenime. Ta riekutė duo
nos slepia savyje daugiau negu 
cukrų, cinamoną, razinkas ir 
riešutus, žinoma, tai yra tik rie
kutė paprastos juodos duonos, 
bet joje glūdi visa ta meilė, ko
kią tik žmogaus širdis gali duo
ti, tiesiog džiugioji Kalėdų nau
jiena, kad žemėn ateina meilė. 

Sena močiutė davė riekelę 
duonos, gal iš paskutiniųjų, ir 
per tai atgaivino artimo meilę, 
Evangelijos žodžius pavertė tik
rove, ir tai tokiais laikais, kurie 
bežino tik lūpomis skelbiamus 
įsitikinimus.

Tyli naktis, šventa naktis! Ka
žin kas tyliai kampe niūniuoja 
taip mėgstamą, gerai žinomą 
melodiją. Mes nedrąsiai prade
dame pritarti. Atsargiai tai da
rome, bet dar labiau ir truputį 
netikėdami. Bet ar Kristus irgi 
ne tvarte atėjo į pasaulį? Ar jo 
kančia netapo pasaulio išgany
mu? O gal ir mūsų vargas turi 
prasmę? Tyli naktis, šventa 
naktis! Taip ši giesmė eina iš 
lūpų į lūpas, iš širdies į širdį.

Staiga atsirado ir kelios eglai
tės. Jos buvo kaip tik tokio di
dumo, kad apsukrus vyras galė
jo jas paslėpti po apsiaustu ir iš 
miško jšmugeliuoti į lagerį, ži
noma, žvakučių trūko. Bet ir 
taip gerai buvo, nes tada iš lau
ko pusės nebuvo galima matyti, 
kad mes viduj vistiek šventėme 
Kalėdas.

Nė vienas iš tų, kurie paga
liau dar turėjo laimės sugrįžti 
tėvynėn, neužmirš anos Kalėdų 
nakties, kaip kad neužmiršta žu
vusių draugų. O man pačiam ne
užmirštamas lieka anas liūdnas, 
gilių rūpesčio ir senatvės raukš
lių išvagotas gerosios senutės 
veidas, pridengtas lyg medžio 
žieve, kuriame glūdi geros, my
linčios motinos pirmavaizdis.

(Iš knygos “Blumen im 
Schnee”, Erzaehlungen und Be- 
richte zusammengestellt von 
Erich Hinz. BoujUJad ,(^o,dęs- dus .sujungti pasklidusias j^gąs . jos,. Europos, Artimųjų Rytų, 
bęrg, 197J., .g^l-2J4 , $ ste,hgė?i. Jie^Wi priemonių Afrikos, Azijos, Ibero šalių, Pie-

b?ūjįęiįis pašaiįKijTiąms žadinti.
■ . Priimtos pagrindinės rezoliu

cijos, kurios buvo pateiktos vyr. 
saleziečių tarybai: stiprinti 
esančius veiklos centrus Italijo
je, Brazilijoje, JAV-bėse; pagy
vinti veikiančią spaudą Italijo
je ir Brazilijoje; planuoti ir 
plėsti dvasinių pašaukimų ska
tinimą.

Lietuvių saleziečių veiklai de
rinti ir jai planuoti numatytas 
vienetas, susidedąs iš koordina
toriaus — ryšininko ir jo tary
bos.

Prašymas popiežiui
Lietuviai saleziečiai, suvažia

vę Romon savo pirmame visuo
tiniame susirinkime, gavę au
dienciją, įteikė popiežiui laišką, 
kuriame rašo:

“Norėtume — ir dar kaip! — 
pakviesti Jūsų Šventenybę ap
lankyti ir Lietuvą. Deja, lig 
šiol mes patys negalim laisvai 
ten važiuoti, taigi dar mažiau 
mums leista ką kitą ten kviesti. 
Tačiau, dėkodami Jūsų Švente
nybei už kasdienį Lietuvos pri
minimą Dievui, už drąsų ir ne
abejotiną mūsų Tėvynėje patva
riai kenčiančios Bažnyčios gy
nimą, už mūsų žemėj nežmoniš
ko žmogaus teisių mindžiojimo 
smerkimą, drįstame dar prašyti 
Jūsų Šventenybę: Šventasis T^- 
ve, paskelbkite pasauliui LIE
TUVOS DIENĄ!

Lietuva yra vienintelis kata
likiškas kraštas nelemtoje So
vietų Sąjungoje. Tą dieną pa
saulis būtų supažindintas su ka- 
takombine padėtimi, kurioje 
gyvena Lietuvos katalikai; ir vi
sa K. Bendrija nors vieną kartą 
metuose vieningai melstųsi už 
šią katalikišką šalį, patekusią į 
bedievių sauvalę.

Tikimės, kad būsime išklau
syti, dėkojame Jūsų Šventeny
bei taip pat vardu mūsų tautie
čių Tėvynėje, šaltojo Sibiro ste
pėse ir emigracijoj ir nuolankiai 
prašome Jūsų apaštalinio palai
minimo sau patiem, visai lietu-

Persitvarko lietuviai saleziečiai.
Su koncelebracija Lietuvos 

kankinių koplyčioj Vatikane ir 
Šv. Tėvo audiencija lapkričio 
21 d. pasibaigė pirmasis lietu
vių saleziečių suvažiavimas Ro
moje.

Lietuviai saleziečiai yra pa
sklidę po pasaulį gal daugiau, 
negu betkokia kita lietuvių re
liginė grupė: pradžioj (1928-36 
m.) dėl misijonieriško darbo, o 
paskui dėl Lietuvos okupacijos. 
Nors laisvoj Lietuvoj saleziečiai 
pradėjo veikti tik 1934 m., ta- 
čiąu karo sūkury paliko 6 veik
los židinius. Pokaryje salezie
čiai rūpinosi religiniu bei kultū
riniu tautiečių aptarnavimu 
įvairiuose kraštuose ir įsitraukė 
į kitų grupių veikimą.

Suvažiavime, kurį parėmė vy
riausias saleziečių rektorius, lie
tuviai saleziečiai apžvelgė susi
dariusią padėtį, nagrinėjo bū

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

SIGITA ir VYTAUTAS
fek* AUŠROTAI

vių saleziečių bendruomenei ir 
kiekvieno mūsų dvasinio darbo 
dirvai.”

Prašymą pasirašė: kun. Ant. 
Perkumas, Venecuela, kun. 
Myk. Tamošiūnas, Kolumbija, 
kun. Pr. Gavėnas, Brazilija, kun. 
M. Burba, Italija, ir kitų atsto
vų vardu.

Linkėjimai lietuviams
Saleziečiai yra tarptautinio 

pobūdžio vienuolija, pasklidusi 
visame pasaulyje. Jos nariais 
gali būti betkokios tautybės 
žmonės. Šiuo metu saleziečių 
yra arti 18.000.

Saleziečių vadovybė arba vy
riausioji taryba yra įsikūrusi 
Romoje; atskirose valstybėse 
veikia provincijolai arba vadi
namieji inspektoriai, šiuos arti
mai jungia su Roma septyni ra
joniniai patarėjai, skirti Itali-

tų Amerikos ir anglosaksų kal- 
kraštams.

Rajoniniai patarėjai metų lai
kotarpyje lanko jiems patikėtas 
provincijas; du kartu į metus 
visi suvažiuoja Romon ir apta
ria iškilusias problemas bei nu
stato veiklos gaires. Toks 1979 
m. antrojo semestro suvažiavi
mas įvyko lapkričio 5 — gruo
džio 15 d. d.

Prieš pradėdami suvažiavimo 
darbus visi vyriausiosios tary
bos nariai atliko rekolekcijas 
nuošalioj prie Romos Sorriso 
viloj, o joms užbaigti su vaka
riene pasirinko lietuvių salezie
čių centrą Frascaty, vadinamą 
Vytėnais.

Tuo norėjo pagerbti ne tik 
pirmam pasitarimui suvažiavu
sius lietuvius saleziečius, bet ir 
heroiškai už tikėjimą ir laisvę 
kovojančią lietuvių tautą. Tatai 
pabrėžė ypatingai vyriausias sa
leziečių rektorius kun. Egidio 
Vigano.

Vytėnų centro direktorius 
kun. Mečys Burba sveikinimo 
žodyje jiems paaiškino apie Lie
tuvos-Lenkijos karalaitį šv. Ka
zimierą kaip gal pirmąjį mo
dernių laikų jauną šventąjį pa
saulietį, priminė 1608 m. Šilu
voj apsireiškusią Dievo Motiną 
Mariją, saleziečių žinomą prin
cą Augustą čartoryskį, 1887 
m. tapusį saleziečiu ir dabar 
žengiantį į altoriaus garbę, 
esant lietuvių kilmės (jis kilęs 
iš kunigaikščio Gedimino dinas
tijos).

Vyr. saleziečių rektorius, va
karienei baigiantis, kvietė visus 
tarptautinio posėdžio dalyvius 
prisiminti Lietuvą ir kalbėjo: 
“Mes šiomis dienomis meldė
mės ir brendom maldoje; mel
dėmės už Lietuvą ir nesiliausim 
meldęsi. . . Lietuva vieną dieną 
bus laisva ir nepriklausoma. 
Mes linkim, kad ji greitai atgau
tų savo nepriklausomybę, ir jūs 
galėtumėt laisvai grįžti į savo 
Tėvynę!” P. G.
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® PAVERGTOJE TEVWEJE
© LIETUVIAI PASAULYJE

ANAPUS GUDŲ GIRIOS
Taip pavadintą vilniečio Izidoriaus 

Simelionio laišką apie Gudijos lie
tuvius Varanavo rajone paskelbė 
“Literatūros ir Meno” savaitraštis 
lapkričio 24 d. laidoje. Vakarinis 
Gudų girios pakraštys yra Varėnos 
rajone, rytinis — Varanovo. I. Sime- 
lionis rašo: “Abiejose girios pusėse 
užgirsti lietuvišką ir baltarusišką 
šneka. Pačiame pasienyje, jau Va
ranavo rajone, yra didelis Bieliūnų 
kaimas. Čia pat, Siauriuose, 1784 
metais gimė mūsų kraštui nusipel
nęs istorikas Teodoras Narbutas. Jis 
palaidotas netoli savo gimtinės — 
Nočios miestelyje. Nuo Gudų girios 
vakarinio pakraščio iki Dzitvos upės 
kiekvienas sodžius vis kitoks, vienas 
už kitą įdomesnis, gražesnis. Lietu
viškos senolių pasakos sekamos anū
kams Kargauduose ir Klaišiuose, 
Smllginiuose ir Varliuose, Dubi
ntuose ir Mažeikuose, Leliušiuose ir 
Pelesoje, Piliūnuose, Pavalakėje ir 
kituose kaimuose. O kiek Čia audė
jėlių ir dainininkų, sunku ir suskai
čiuoti. Turtingu šio krašto folkloru 
domėjosi profesoriai baltistai P. 
Aruma ir J. Gerulis, tautosakininkai 
iš Vilniaus ir Kauno. Ne kartą čia 
buvojo, šio krašto kalba ir tarme gė
rėjosi įžymus lietuvių kalbos tyrinė
tojas prof. J. Balčikonis. Nemažai 
surinkta, užrašyta, bet dar daug ne
išaiškinta, neišnagrinėta ...”. I. Si- 
melionls prisimena devynias seseris 
Kancevičiūtes, išvardijusias net 300 
dainų ir vis dar negalėjusias užbaig
ti pilno jų sąrašo. Lovatiesėmis, 
rankšluosčiais, juostomis bei kitais 
audiniais yra pagarsėjusi pelesiškė 
liaudies menininkė M. Kruopienė.

TYRINĖTOJAI IS MASKVOS
Po tokio (vado apie Gudijos lietu

vius I. Simelionis, nors ir pabrėžęs, 
kad ten “dar daug neišaiškinta, ne
išnagrinėta”, lietuvių tautosakininkų 
ekspedicijas užbaigia prof. J. Baičl- 
koniu. Apie tolimesnius lietuvių tau
tosakininkų bandymus surinkti tuos 
folkloro turtus jis nieko nerašo, per
šokdamas prie Sovietų Sąjungos 
Mokslų Akademijos slavistikos ir 
balkanistikos instituto. Pasirodo, lie
tuvišku folkloru Varanovo rajone 
kažkodėl susidomėjo ne lietuviai, o 
maskviečiai: “Penkias vasaras čia 
darbavosi šio instituto mokslinė 
bendradarbė T. Sudnik. Dabar šią 
nuoširdžią viešnią pažįsta dauguma 
Dubintų, Pelesos, Pavalakės ir kitų 
kaimų lietuvių kolūkiečių. Moksli
ninkė moka lietuvių kalbą, todėl ir 

. kelias į giliausius tautosakos lobius 
jai artimesnis. Savo mokslinius ste
bėjimus ir Išvadas ji apibendrino 
knygoje "Pelesa”. Šią vasarą atvyko 
visa TSRS Mokslų Aakademljos Sla
vistikos ir balkanistikos instituto 
mokslinė ekspedicija, kuriai vadova
vo įžymus baltistas, lietuvlų-slavų 
kalbų santykių tyrinėtojas, didelis 
Tarybų Lietuvos lituanistų bičiulis 
V. Toporovas, kuris taip pat gerai 
moka lietuviškai. Svečias drauge su 
savo bedradarbėmis T. Jelizarenka, 
T. Michailova ir T. Sudnik pėsčio
mis išvaikščiojo daug kaimų, susi
pažino su šio krašto žmonėmis, pa
pildė mokslinius stebėjimus naujais 
įdomiais radiniais. Ypač daug naujo 
mokslininkams papasakojo seserys 
Domėta ir Vitka Lukoševlčiūtės iš 
Dubintų, įpusėjęs devintą dešimtį, 
buvęs daraktorius ir knygnešys And
rius Kanevičius iš Pavalakės, jo 
bendraamžis pelesiškis Kazys Ka- 
menčlus ir kiti. Mokslininkai paža
dėjo ateinančią vasarą vėl aplankyti 
Varanovo rajono lietuviškus kai
mus.”

NEĮLEIDŽIA LIETUVIŲ?
Keistai skamba I. Simelionio tei

gimas, kad maskvietei T. Sudnik, 
mokančiai lietuvių kalbą, kelias į 
giliausius tautosakos lobius esąs ar
timesnis. Šiuo atžvilgiu Jos nė iš to
lo negalima lyginti su lietuviais tau
tosakininkais bei lituanistais, ku
riems ta kalba yra gimtoji, o Vara
navo tautosakos turtai — dalis visos 
mūsų tautos istorinio aruodo. Deja, 
net ir paskutinėje ekspedicijoje pra
ėjusią vasarą nebuvo nė vieno lietu
vio. Mūsų tautosakos rinkimas buvo 
patikėtas tik Lietuvos lituanistų bi
čiuliui V. Toporovui, lietuvlų-slavų 
kalbų tyrinėtojui, bei trims jo tal
kininkėms. Vakarų pasaulį pasiekia 
skaudžios žinios, kad tuose lietuviš
kuose Varanavo rajono kaimuose 
mūsų tautiečiams neleidžiama turėti 
nei lietuviškų mokyklų, nei pamaldų 
gimtąja kalba. Matyt, dėl šios poli
tikos nenorima Įsileisti ir tautosakos 
tyrinėtojų iš Lietuvos, pasitenkinant 
tik slavistikos ir balkanistikos spe
cialistais iš Maskvos.

PAPUOŠALAI IR SUVENYRAI
Vilniaus dailės parodų rūmuose 

buvo surengta Lietuvos, Latvijos ir 

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje 
įsikūręs nuosavuose namuose —

Hamiltono Lietuvių Kredito Kooperatyvas TALKA 
- ----------------------- 1 ĮL6830 Main Street E., tel. 544-7125 L8M

Darbo valandai: 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 aim. paskolų drauda. 
Nemokamai pilnai čekių patarnavimai.
Kapitalai — virš $14,000,000.

MOKAME UŽ: 
depozitui (P.C.A.) 
santaupos 
term, depozitui 1 m. 1214% 
term, depozitui 3 m. 11 Vi % 
pensijų fondo 
IMAME UŽ;
nekiln. turto posk. 13’/1% 
asmeninei paskolas t 7

6% 
12%

1 1 ’/z %

14%

Estijos papuošalų bei suvenyrų pa
roda, susilaukusi apie 3.000 dirbinių. 
Juos atsiuntė tų trijų šalių vietinės, 
lengvosios, maisto bei kitų pramo
nės šakų įmonės, dailės fondo kom
binatai, liaudies menininkų susivie
nijimai. Parodoje ypač platus buvo 
skyrius visokių suvenyrų, skirtų ar
tėjančiai Maskvos olimpiadai.

SOVIETINE TAIKA
Lietuvos taikos gynimo komiteto 

prezidiumas, įsteigtas ir tvarkomas 
pagal direktyvas iš Maskvos, posėd
žiavo spalio 30 d. Vilniuje. Pirminin
ko pavaduotojas G. žaliukas daly
vius supažindino su Sovietų Sąjun
goje 'paskelbta "tarptautine vienin
gų veiksmų už nusiginklavimą sa
vaite”. Jos tikrasis tikslas — privers
ti S. Atlanto Sąjungą atsisakyti vi
dutinio nuotolio ir sparnuotų ra
ketų įtraukimo V. Europos apsau
gai nuo galimų smūgių iš sovietų 
diriguojamos Varšuvos Sąjungos. 
Taigi, tas komitetas gina tik Sovietų 
Sąjungos reikalus, nepaisydamas 
fakto, kad Varšuvos Sąjunga karių, 
lėktuvų, tankų ir patrankų skaičiu
mi yra gerokai pranašesnė už S. At
lanto Sąjunga. Dėl šios priežasties 
jai ir tenka stiprinti V. Europos ap
saugą naujomis raketomis.

VĖŽIO CENTRAS
Sveikatos miestelyje Santoriškėse, 

Vilniaus pakraštyje, atidarytas res
publikinis onkologijos centras ^on
kologija — mokslas apie auglius ir 
jų gydymą.) Siame devynių augštų 
pastate bei žemesnėse jo patalpose 
įsikūrė Mokslinio Onkologijos Tyri
mo Institutas bei jo klinikos su spe
cializuotais chirurginio, radiologinio, 
chemioterapinio gydymo skyriais, 
operacinių blokų, intensyvios slau
gos palatomis, dispanserine polikli
nika, atstatomojo gydymo ir proteza
vimo kabinetais. Centras esąs aprū
pintas moderniausia sovietine bei 
užsienine aparatūra. Jame dirbs dau
giau kaip tūkstantis žmonių. Juoste
lę perkirpo Vilniaus miesto kompar
tijos komiteto I sekr. V. Sakalaus
kas, žodį tarė sveikatos apsaugos 
"ministeris" V. Kleiza. Instituto di
rektorius prof. A. Telčynas padėkojo 
partijai ir vyriausybei už rūpinimąsi 
sveikatos apsauga, medicinos moks
lo vystymu.

ATNAUJINAMAS MUZĖJUS
Alytaus miestas ruošiasi savo 400 

metų įsikūrimo sukakčiai, kuri bus 
paminėta 1981 m. Ligi to laiko bus 
atnaujintas kraštotyros muzėjus pa
gal Druskininkuose gyvenančios ar
chitektės A. Pakašienės projektą. 
Jame bus erdvios parodų salės, bi
blioteka ir kitos patalpos. Su Dzū
kijos krašto praeitimi bei dabartimi 
lankytojus supažindins apie 16.000 
rodinių.

KOMUNISTINES TRADICIJOS
“žinijos” draugija spalio 25 d. Vil

niuje surengė konferenciją, kurioje 
buvo svarstomos komunistinių šven
čių bei tradicijų Įdiegimo ir propaga
vimo problemos. Apie tų švenčių, 
tradicijų ir apeigų reikšmę komunis
tiniam darbo žmogaus auklėjimui 
kalbėjo kultūros ministeris J. Bieli
nis. Ateistinj naujų tradicijų povei
kį savo pranešimuose gvildeno filo
sofijos doktoratą turintis vilnietis 
prof. J. Minkevičius ir maskvietis 
filosofijos mokslų kandidatas R. Lo
patkinas. Metodinius komunistinių 
švenčių bei tradicijų klausimus nag
rinėjo kiti augštųjų Vilniaus mokyk
lų ir metodinių kabinetų darbuoto
jai.

ŠAMPANAS IR SALDAINIAI
Panevėžio sporto mokyklos moky

toja Z. Dagelienė 1979 m. “Tiesos” 
246 nr. pasakoja: “Teko būti Anykš
čių civilinės metrikacijos biure, kur 
registruojamos santuokos. Belau
kiant jaunavedžių, žiūriu, išeina su 
krepšeliu tautiniais rūbais apsiren
gusi mergaitė ir paprašo duoti šam
paną, saldainius. Atidavėm, galvo
jom, kad tai šventinio ritualo dalis. 
Pasirodo, ne. Įregistravus santuoką, 
mergaitė atnešė dvi šampano taure
les Ir pasiūlė jauniesiems. Ir vis
kas ... Tą dieną Įregistruotos 28 po
ros, ir iš kiekvienos buvo paprašyta 
vaišių. O juk to šampano dar vaikiš
kais balseliais prašo patarnaujančios 
mergaitės — Anykščių vidurinės 
mokyklos moksleivės." Z. Dagelienė 
taip ir nepasako, kiek butelių šam
pano ir kok{ kiekį saldainių ta išra
dinga anykštietė susirinko iš jauna
vedžių palydovų, pasinaudodama ko
munistinėmis tradicijomis. Jeigu iš 
butelio tik po dvi taureles tekdavo 
kiekvienai jaunavedžių porai, šam
pano turėjo likti pakankamai ir vie
tiniams tėvų baliams, ir spekuliaci
jai. O gal Į šią “tradiciją” įvelti ir 
metrikacijos biuro vadovai? V. Kst.

Prel. J. TADARAUSKAS Hamiltone sveikina abiturientus, baigusius gimnazijas Nuotr. J. Miltenio

KLB Hamiltono apylinkės valdyba visus kviečia 
gruodžio 31 dieną, 7 valandą vakaro, į

Sšė
I

Jaunimo Centro salėje (48 Dundum St. N.) SS
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Kaina asmeniui — $20. Bilietai gaunami sekmadieniais po 
kiekvienų Mišių Jaunimo Centre; šiokiadieniais — pas K. 
Deksnį 634-6006, M. Gudinskq 387-1804, A. Šeštoką 
385-4832.

TEN JŪSŲ LAUKS: šilta vakarienė, šaltos bufetas, 
šampanas (12 v.), įėjimo premijos.

. 7.1

RISTAUS gimimo
ir NAUJŲ METŲ

proga sveikiname visus 
lietuvius šiapus ir anapus, 
linkėdami džiaugsmo, 
ištvermės lietuviškame 
darbe ir viltingų 
1980 metų.

kanados^ietuvių, t, 
BENDRUOMENĖS 

HAMILTONO 
APYLINKĖS 
VALDYBA

Užuot siuntę šventinius atvi
rukus, KALĖDŲ proga nuo
širdžiai sveikiname paverg
toje Lietuvoje ir visame 
pasaulyje išblaškytus karo 
audrų savo artimuosius gi
mines, bičiulius, draugus ir 
pažįstamus, linkėdami ma
lonių švenčių ir Dievo palai
mos 1980 metams. Teteikia 
Dievas visiems geriausios 
sveikatos!

-•«

Kartu aukojame Tautos Fondui:
$40: Gr. ir E. Jasevičiai; $30: O. ir Zelma Stasiuliai; $25: F. 
ir Alb Rimkai, Alf. ir Aug. Patamsiai, Pr. ir Zita Sakalai, 
A. ir F. Povilauskai, V. ir Brigita Morkūnai, P. ir Genovaitė 
Breichmanai, Vyt. ir M. Leparskai; $20: J. ir G. Skaisčiai, 
J. ir p. Juozaičiai, P. Pleinys, J. ir Aniceta Deksniai, Vyt. ir 
Antanina Januškos, J. ir Elena Bubniai, J. ir Ant. Ašmena- 
vlčiai, J. Duhinskas; $15: St. ir Nij. Senkai, Kaz. ir Klara 
Deksniai, G. Martišius, J. Liaugminas ir sesuo; $12: P. Lataus- 
kas, Jur. ir Elena Mažulaičiai.

$10: Br. ir Bronė Venslovai, Jon. ir Mag. Tarvydai, J. ir 
Alv. Bajoraičiai, Zig. ir Alb. Pulianauskai, P. Žulys, A. 
ir Jad. Gedrimai, J. Lckutis, V. Narkevičius, Mar. Juodis, 
Kostas ir Liucija Meškauskai,' V. ir Vladė Beniušiai, P. ir 
Elena Gužai, Ig. Varnas, Br. Grajauskas ir mama, A. ir H. 
Liaukai, Ant. ir Mar. Garkūnai, Al. ir Aid. Erštikaičiai, J. ir 
Liotė Toliai, Ern. ir Erika Lengnikai, Petr. Vitienė, Sof. El- 
vikienė, Pr. ir p. Ročiai, VI. Saulis, Liucija Skripkutė, Juozas 
Stonkus, Juozas ir Stasė Pyragiai, Al. Dara. Jankūnai, P. ir 
Stasė Kanopos, Stef. Kalvaitienė, L. ir M. Borusai, St. Kačins
kas su mama, Elena Kairienė, J. Gimžauskas.

$5: Br. ir Ema Milašiui, St. Pilipavičius, P. ir Pr. Luko- 
šiai, P. ir T. Enskaičiai, Ant. Obcarskis, K. ir Mar. Kvedarai, 
E. šeirlenė, VI. Bagdonas, Ad. Samusis.
Z. Vainauskienė, O. Kudzma

Už aukas mūsų laisvė kovai nuoširdus ačiū.
TAUTOS FONDO

Hamiltono apylinkės atstovybė

MS

Hamilton, Ontario
BENDROS SKAUČIŲ IR SKAU

TU KŪČIOS, dalyvaujant tėveliams 
ir seneliams, buvo surengtos gruo
džio 2 d. Kalėdinių giesmių giedoji
mas, žvakučių uždegimas ir plotke- 
lių pasidalinimas sujungė mus į vie
ną šeimą.

“NEMUNO” TUNTO bendras ge
rasis Kalėdų darbelis — tai surin
kimas ir perdavimas drabužių atvy
kusiai Į Hamiltoną trijų asmenų viet
namiečių šeimai. Jie čia atvyko ke
lių lietuvių iniciatorių dėka.

“Nemuno” tunto eiles papildė sk. 
vytis Br. Mačys, perėmęs drauginin
ko pareigas.

Tėveliai, turintieji berniukus jau 
6-rių metų ir norintieji, kad jų sū
neliai priklausytų skautų organiza
cijai, prašomi skambinti JI. Bagdo
nienei tel. 385-0041. B.

I. E. STANEVIČIAI vietoje kalė
dinių sveikinimų paskyrė auką mer
gaičių chorui “Aidas” $20. Jie svei
kina visus su Kalėdų šventėmis ir 
linki laimingų naujų metų.

KLB HAMILTONO APYLINKES 
VALDYBA, vadovaujama pirm. M. 
Gudinsko, šiuo metu sudarinėja iš 
norinčių dirbti 
Lietuvių Dienai 
sekmadienį, po 
trumpas posėdis 
miteto sudarymo reikalu. Susirinku
sieji buvo painformuoti apie jau at
liktus paruošiamuosius darbus. Di
dysis 25-sios Lietuvių Dienos kon
certas numatomas gražioje “Hamil
ton Place” salėje. Sekantis posėdis 
numatomas sausio 11 d., 7 v. v., pa
rapijos salėje. Tada bus galutinai su
darytas 25-sios Lietuvių Dienos ren
gėjų komitetas, aptarti Įvairių pa
rengimų reikalai bei didžiojo kon
certo programa. J. P.

METINIS ŽVEJOTOJV IR ME- 
DŽIOTOJV KLUBO GIEDRAITIS 
zuikių balius bus 1980 m. sausio 26 
d. Hamiltone. Meninę programos da
lį mielai sutiko atlikti žinomi solis
tai V. Verikaitis ir R. Strimaitis. Ir 
šiemet svečiai bus pavaišinti Įvairia 
šilta žvėriena. Bus puiki šokių mu
zika. Kviečiame visus rezervuoti mi
nimą datą. Valdyba

komitetą 25-tajai 
rengti. Gruodžio 9, 
10 v. Mišių, Įvyko 
— pasitarimas ko-

Delhi-Tillsonburg
VISUS APYLINKES LIETUVIUS 

nepaprastai sujaudino, kai 1973 m. 
gruodžio 26 d. vandenyno bangose, 
Juno vasarvietėje, žuvo Stasys Kai
rys, palikęs žmoną Elenutę ir du 
sūnus — Liną ir Vidą. Velionis buvo 
labai populiarus žmogus savo gera 
nuotaika, draugiškumu, taikliu, bet 
neužgaunančiu humoru. Buvo šešta
dieninės mokyklos mokytojas, Bend
ruomenės apylinkės pirmininkas.

Už mirusius choristus, choro ini
ciatyva, gruodžio 1 d., 5 v.p.p. Šv. 
Kazimiero švetnovėje buvo atlaiky
tos iškilmingos koncelebracinės Mi
šios kun. L. Kemėšio ir kun. J. Gu
tausko. Pamaldose dalyvavo ne tik 
choristai, bet ir jų artimieji, mirusių 
giminės, jų draugai ir gerbėjai. Po 
pamaldų parapijos salėje Įvyko po
nių paruošta arbatėlė-užkandis.

TRUPUTIS STATISTIKOS. 1959 
m. gruodžio 9 d. Londono vysk J. C. 
Cody oficialiai įsteigė Sv. Kazimiero 
parapiją. Lapkričio 25 d. pakrikšty
tas 101-sis kūdikis, Stasės ir Antano 
Steigvilu vaikaitis, jų sūnaus Mei- 
liaus pirmgimis sūnus. Ligi šiol mirė 
88 parapijiečiai, šiais metais — 14. 
Pirmąją Komuniją priėmė 50 vaikų, 
Sutvirtinimo sakramentą — 82. Pa
rapijos ribose veikia 7 organicacijos.

J. G.

JA Valstybės
PLB VISUOMENINE KOMISIJA 

politikos reikalams, plėsdama savo 
veiklą, sudarė PLB leidinių komite
tą, jin pakvietusi: M. A. Jurašienę, 
A. Landsbergį, V. RasteinĮ, dr. T. 
Remeikį, dr. A. Štromą ir T. Venc
kų. Komitetas pirmininku išsirinko 
V. RasteinĮ. Komiteto adresas: 86- 
06 86th Ave., Woodhaven, N.Y.11421, 
USA. Tel. (212) 849-8831. Kun. K. 
Pugevičiaus steigiamam lietuvių in
formacijos centrui seminaruose kon
ferencijose, institutuose, universi
tetuose savo paskaitomis talkins A. 
Landsbergis, dr. A. Stromas ir prof. 
T. Venclova. Informacijas šiais klau- 
s'mais teikia kun. K. Pugevičlus, 
351 Highland Blvd., Brooklyn, NY 
11207, Tel. (212)647-2434.

MASKVOS RADIJO TARNYBA 
lapkričio 14 d. laidoje atsiliepė Į 
JAV kongreso atstovų priimtą rezo
liuciją nr. 400, kuria reikalaujama 
laisvo apsisprendimo teisės Balti
jos valstybėms ir protestuojąma 
prieš priverstinę Sovietų Sąjungos 
pilietybę išeivijoje gyvenantiems 
lietuviams, latviams ir estams. At
kirčiui Maskvos radijas panaudojo 
supelyti spėjusias propagandines pa
sakaites. Esą Baltijos šalys jau 1918 
m. buvo sudariusios sovietines vy
riausybes, kurios buvo panaikintos 
užsienio pajėgų ir vietinių kontrre
voliucininkų. Sovietinė valdžia Bal
tijos šalyse buvusi atstatyta prieš 
39 metus jų “parlamentų” sprendi
mu, pareiškusiu norą Įsijungti Į So
vietų Sąjungą. Šiose pasakaitėse vi
siškai nutylimas gėdingas Molotovo- 
Ribbentropo sandėris, sovietinė lais
vųjų Baltijos respublikų okupacija. 
Prašymas Įjungti Į Sovietų Sąjungą 
ir liaudies seimų rinkimai jam įgy
vendinti buvo suorganizuoti Mask
voje.

PROF. JUOZO BRAZAIČIO, ilga
mečio “Darbininko” redaktoriaus ir 
visuomenės veikėjo, penkerių metų 
mirties sukaktis Niujorke buvo pa
minėta gruodžio L d. Miglomis Tėvų 
pranciškonų koplyčioje, dalyvaujant 
jo artimiesiems bičiuliams, buvu
siems bendradarbiams ir mokiniams. 
Akademinio pobūdžio minėjimą nu
matoma surengti sausio pabaigoje ar 
vasario pradžioje su velionies veiklą 
nušviečiančia paskaita. Tame minė
jime bus parodytas prof. J. Brazaitį 
įamžinęs filmas.

LB SAN FRANCISCO APYLINKĖ 
specialiu pokyliu spalio, 13 d. pa
minėjo sidabrinę savo veiklos sukak
tį. Apylinkę Įsteigė ir valdybos pir
muoju pirmininku buvo kun. dr. V. 
Pavalkis. Sukaktuvinio baliaus kon
certinę programą atliko Los Angeles 
vyrų kvartetas — E. Jarašiūnas, Br. 
Seiiukas, A. Polikaitis ir R. Dabšys 
su jaunuoju akompaniatoriumi R. 
Polikaičiu.

VANDĄ GRISKEVIČIENE, gyve
nančią Kalifornijoje, Santa Monica 
mieste, aplankė žentas ir dukra — 
Donald ir Lily Tremblay su trimis 
vaikaičiais. D. Tremblay — prancūzų 
kilmės amerikietis, jau 22 metus 
dirbąs konsulinėje JAV tarnyboje. 
Jam teko būti JAV konsulu Meksi
koje, P. Afrikos respublikoje, Fili
pinuose, o dabar ketveriem metam 
yra paskirtas konsulu N. Zelandijai. 
Ir Donaldas, ir Lily (Elena) yra 
baigę studijas Kalifornijos univer
sitete. Jiedu susituokė prieš 18 me
tų, kai D. Tremblay dirbo JAV kon
sulate Ispanijoje.

DR. VLADAS INGELEVICIUS 
Great Necke, N.Y., atšventė amžiaus 
devyniasdešimtmetį. Sukaktuvinin
kas yra baigęs Petrapilio karo me
dicinos akademiją 1913 m., I D. ka
ro laikotarpyje tarnavęs Rusijos ka
riuomenėje. Grįžęs Lietuvon 1918 
m. pabaigoje, Įsijungė savanoriu jos 
kariuomenėn. Čia jam teko organi
zuoti sveikatos tarnybą, iki pat fak
tinio kariuomenės išformavimo 1940 
m. pabaigoje eiti karo sanitarijos 
viršininko padėjėjo pareigas. Karinę 
tarnybą užbaigė pulkininko laipsniu.

ELENA JUCIŪTĖ, Bostone gyve
nanti Sibiro tremtinė ir knygos “Pė
dos mirties zonoje" autorė, bus pa
grindine kalbėtoja Vasario 16 minė
jime. kurį Los Angeles mieste 1980 
m. vasario 17 d. rengia vietinis ALT- 
os skyrius, talkinamas kitų organi
zacijų.

JONAS LUKOSEVIC1US, tautinių 
šokių grupės “Nemunas” vadovas 
Sao Paulo mieste, Brazilijoje. lankė
si Čikagoje. “Nemunas" ruošiasi da
lyvauti Vl-joje tautiniu šokių šven
tėje 1980 m. liepos 6 d. Čikagoje. J. 
Lukoševičius tarėsi su vykdomuoju 
PLB valdybos vicepirm. V. Kleiza, 
PLB kultūrinės talkos komisijos 
pirm. dr. L. Kriaučeliūnu, tautinių 
šokiu šventės komiteto pirm. J. Ta- 
landžiu, programos vadove N. Pu- 
piene apie savo grupės dalyvavimą 
ir jos atvykimui būtiną finansinę pa
ramą.

Brazilija
LAISVOSIOS EUROPOS CENT

RAS BRAZILIJOJE apima devynias 
sovietinio komunizmo aukas — Alba
nija, Bulgariją, Čekoslovakiją, Esti
ją, Latviją, Lenkiją, Lietuvą, Rumu
niją ir Vengriją. Si organizacija tų 
tautų atstovus lapkričio 9 d. sukvie
tė į specialų minėjimą Rlo mieste, 
susietą su Brazilijos nepriklausomy
bės švente. Pirmiausia scenon buvo 
įnešta Brazilijos vėliava Ir devynių 
pavergtų tautų vėliavos. Jas nešan
čios mergaitės dėvėjo tautinius sa

vo drabužius. Centro pirm. Ch. 
Boyadjieffui tarus įvadinį žodį, kal
bėjo federacinio parlamento atsto
vas C. Buria, išryškindamas laisvės 
reikšmę ir ragindamas jos siekti pa
vergtąsias tautas. Oficialią dalį už
baigė visų pavergtųjų tautų himnai. 
Tada visi buvo pakviesti prie vaišių 
stalu. Prie minėjimo surengimo iš 
lietuvių labiausiai prisidėjo inž. K. 
Audenis, dr. A. Gaulia, J. E. Petrai
tis, U. Gauiienė. Iš Sao Paulo buvo 
atvykęs J. Ciuvinskas su žmona. Lie
tuvių grupės pokalbiuose nutarta 
surengti iškilmingą Vasario 16 minė
jimą, kurin, tikimasi, iš Sao Paulo 
galės atvykti Kristinos Valavičiūtės 
vadovaujamas lietuvių jaunimo cho
ras.

KUN. JUOZAS SESKEVICIUS, Sv. 
Juozapo lietuvių parapijos klebonas 
Sao Paulo mieste, pasiuntė laišką po
piežiui Jonui-Pauliui II, prašydamas 
jį aplankyti šią parapiją, kai kada 
nors viešės Brazilijoje. Laiške pa
brėžiama, kad lietuviai yra vieninte
liai ateiviai, pasistatę savo šventovę 
Sao Paule. Laiško kopijos taipgi bu
vo pasiųstos Sao Paulo kardinolui, 
popiežiaus palydovui vysk. P. Mar
cinkui, lietuvių bičiuliui kardinolui 
A. Samorei, Vatikano pareigūnui 
prel. A. Bačkiui.

Meksika
KUN. JUOZAS KISIELIUS jau 

38 metus darbuojasi Meksikoje. Iš 
Lietuvos jis 1938 m. Išvyko Italijon 
ir 1947 m. persikėlė Meksikon. Šiuo 
metu, jis yra klebonas Sv. Dvasios 
parapijos Saltillo mieste, Coahilos 
provincijoje. Atostogų proga kun. J. 
Kisielius aplankė Argentinos sosti
nėje Buenos Aires gyvenančias sa
vo brolio Prano Kisieliaus ir brolio 
'dukters Sofijos Janušienės šeimas.

Argentina
TRADICINE PAVASARIO SUTI

KIMO ŠVENTĘ Buenos Aires mies
te rugsėjo 22 d. surengė Argentinos 
Lietuvių Centras. 1979 m. pavasario 
karalaite buvo išrinkta Claudia A. 
Rolando, ALC tautinių šokių an
samblio “Inkaras” narė, lankanti 
meno mokyklą. Pavasario sutiktuvių 
dalyviai I princese išrinko N. Gla- 
zauskaitę, II — M. Mickevičiūtę.

Australija
AUSTRALIJOS LIETUVIU KA

TALIKU FEDERACIJA savo XIV 
suvažiavimą rengia gruodžio 28-31 
d.d. Sydnėjuje. Suvažiavime yra nu
matyti: ALK Federacijos posėdžiai, 
naujos valdybos rinkimas, pasitari
mas savaitraščio “Tėviškės Aidai” 
reikalais, kun. dr. P. Kačinsko prh- 
nešinias apie "Lietuvos Katalikų 
Bažnyčios Kroniką”, Australijoje 
dirbančių lietuvių kapelionų konfe
rencija, jaunimo vakaras, čikagietės 
sol. R. Mastienės koncertas, litera
tūros ir dainos vakaras, tautodailės 
dirbinių paroda, N. Metų sutikimas. 
Suvažiavimui skirtos iškilmingos pa
maldos bus gruodžio 30, sekmadienį, 
dalyvaujant Sydnėjaus vyskupui. Po 
pamaldų — iškilmingi pietūs Lid- 
combe parapijos salėje.

TRADICINIS “TĖVIŠKES AIDŲ” 
SPAUDOS BALIUS Sydnėjaus lie
tuvių klube spalio 20 d. sutraukė 
apie 200 dalyvių. Duetų padainavo 
E. Belkienė ir A. Storpirštienė su 
muz. Br. Kiverio palyda. Pluoštą 
humoristinių gyvenimo aktualijų pa
žėrė “linksmieji broliai” — E. La- 
šaitis, V. Burokas ir V. Stasiūnaitis. 
Vakaro dalyvių laukė laimikiais gau
si loterija, kurioje ir vėl buvo gra
žus Stasio Montvido paveikslas. Sve
čių susilaukta net iš Melburno, Kan- 
beros, VVolongongo ir Newcastelio.

Italija
ROMOS LIETUVIAI gruodžio 3 

d. prisiminė prieš 20 metų mirusį 
arkiv. Juozapą Skvirecką. Minėjimas 
buvo surengtas Sv. Kazimiero kolegi
joje. Gedulingas Mišias atnašavo lie
tuvių bičiulis kardinolas A. Samore, 
asistuojamas savo asmeninio sekr. 
mons. V. Mincevičiaus ir buvusio 
velionies arkivyskupo sekr. mons. 
Kl. Razmino. Savo pamoksle kardi
nolas A. Samore nušvietė arti
mus ryšius su arkiv. J. Skvirecku, 
kai pastarasis buvo Kauno arkivys
kupu, o pats A. Samore dirbo Vati
kano nunciatūroje Lietuvoje. Kardi
nolas A. Samore taipgi pabrėžė ve
lionies nuopelnus vadovaujant pir
majai savarankiškai Lietuvos Kata
likų Bendrijos provincijai, Jo atliktą 
viso Sv. Rašto vertimą Į lietuvių kal
bą. Sis vertimas yra didžiausias ve
lionies palikimas lietuvių tautai. 
Giesmėmis į pamaldas įsijungė Sv. 
Kazimiero lietuvių kolegijos studen
tų chorelis. Dalyvių eilėse buvo Lie
tuvos atstovybės prie Vatikano vado
vas St. Lozoraitis, jn., Sv. Kazimiero 
kolegijos vadovybė bei kiti Romoje 
gyvenantys lietuviai. Po pamaldų vi
si buvo pakviesti Į kuklias vaišes 
Sv. Kazimiero kolegijos svečių na
muose. Italijos LB pirm. mons. V. 
Mincevičius gimtadienio proga pa
sveikino kardinolą A. A. Samorę, 
pabrėždamas jo labai glaudžius ry
šius su Lietuva, didelį palankumą 
lietuvių tautai.

Britanija
SPORTO IR SOCIALINIO KLU

BO PATALPOSE N. Metų sutikimą 
Londono lietuviams rengia tautinių 
šoklų grupė “Lietuva”, vadovauja
ma P. Senkuvienės ir V. Jurienės. 
Sutiktuvės prasidės 8 v.v. ir baigsis 

(Nukelta j 13-tą psl.)



“Tėviškės Žiburių” trisdešimtmečio iškilmės 1979 metų gruodžio 9 dieną meninės programos atlikėjai. Iš kairės: 
sol. V. VERIKAITIS, IZ. ŽMUIDZINIENĖ, sol. G. ČAPKAUSKIENĖ, akompaniatorius J. GOVĖDAS, soL VYT. 
PAULIONIS Nuotr. St. Dabkaus

* Tėviškės Žiburių” trisdešimtmetis
Gausūs iškilmės dalyviai • Įvairi kultūrinė programa, kurią įrašė "Amerikos Balso" atstovas

Pirmasis “T2” numeris pasi
rodė su 1949 m. gruodžio 24 d. 
data Toronte. Jų 30 metų su
kaktis paminėta š. m. gruodžio 
9, sekmadienį. Abiejose Toron
to lietuvių katalikų šventovėse 
atlaikytos pamaldos už gyvus ir 
mirusius “TŽ” darbuotojus. 
Taipgi jie buvo prisiminti ir lie
tuvių evangelikų pamaldose, 
kurias laikė klebonas kun. A. 
Žilinskas. Lietuvos Kankinių 
šventovėje pamokslą sakė kun. 
dr. F. Jucevičius iš Montrealio. 
Jis kėlė dabarties lietuvių rū
pesčius, kad jie būtų regimi 
kristocentrinėje šviesoje. Prisi
kėlimo šventovėje kalbėjo kun. 
Pr. Gaida, jungdamas katalikių 
moterų šventės temą su spaudos 
paskirtimi — skelbti tiesą mei
lėje.

Po pietų 4 v. Anapilio salėje 
buvo suruoštas iškilmingas po
kylis, kuriame dalyvavo apie 
500 asmenų. Jį pradėjo KLK 
Kultūros Dr-jos “Žiburiai” 
pirm. dr. S. Čepas įvadiniu žo
džiu, primindamas “TŽ” praeiti 
ir dabartį. Iz. 2muidzinienė iš 
Ročesterio gyvu žodžiu įspūdin
gai perdavė pirmojo “Aušros” 
nr. vedamąjį, tuo primindama 
lietuviškosios spaudos ir lietu
vių tautos kelią į laisvę.

Koncertinė dalis
Vokalinę programos dalį pra

dėjo sol. G. čapkauskienė su 
sol. V. Verikaičiu trimis duetais
— “Oi lekia, lekia” — M. K. 
Čiurlionio, “Oi griežle, griežle
le mano" — A. Kairiūkščio, 
“Per amžius teka Minija” — A. 
Budriūno.

Jaunas solistas baritonas Vyt. 
Paulionis, gimęs jau už Lietu
vos ribų, padainavo St. Šimkaus 
“Pamylėjau vakar”, B. Gorbuls- 
kio “Laimingas žemaitis”, G. 
Bizet Toreadoro dainą iš operos 
“Carmen”.

Prisimenant lietuviškos spau
dos 75 metų atgavimo sukaktį, 
skaitovė Izabelė 2muidzinienė - 
Savickaitė su giliu įsijautimu 
perdavė ištrauką iš Vaižganto 
“Pragiedrulių”, būtent, “Su
diev, tam kartui”. Jai lengva 
buvo įsijausti, nes yra knygne
šio Aleksandro Savicko dukrai
tė, girdėjusi iš savo tėčio daug 
pasakojimų apie garsųjį knyg
nešį J. Bielinį.

Naujas dalykas šiame kon
certe buvo jauno kompozito
riaus Jono Govėdo kūryba — 
4 dainos, kurių tekstai parašyti 
M. Čemeckaitės-Sims, L. And- 
riekaus ir J. Baltrušaičio. Jos 
sujungtos į vieną muzikinį vie
netą — ciklą, kurį puikiai atli
ko sol. G. čapkauskienė, akom
panuojama paties kompozito
riaus. Torontiečiai šią jo kūry
bą išgirdo pirmą kartą ir entu
ziastiškai priėmė.

Mūsų scenos veteranas sol. 
V. Verikaitis padainavo Gaspa
ro ariją iš “Kornevilio varpų" ir 
Cdrio dainą iš “Pilėnų”. G. 
čapkauskienė jaunatviškai per
davė J. Strausso “Pavasario bal
sus”.

Koncertas baigtas duetais. G. 
Čapkauskienė ir V. Verikaitis 
padainavo St. Šimkaus “Aš įsi- 
vilkčiau čigono rūbą”, o Vyt. 
Paulionis su G. Čapkauskienė
— “La ei darėm la mano" iš W. 
A. Mozarto operos “Don Gio
vanni”. Visiems akompanavo J. 
Govėdas.

Vakarienė, sveikinimai, svečiai
Po pertraukos kun. P. Ažu

baliui sukalbėjus invokaciją, 
prasidėjo vakarienė, puikiai pa
ruošta "Candlelight Caterers” 
savininkų J. S. Bubelių. Prie 
stalų patarnavo atžalyniečiai ir 
atžalynietės, pasipuošę tauti
niais drabužiais.

Baigiantis vakarienei sveiki
nimo žodį tarė gen. Lietuvos 
konsulas dr. J. Žmuidzinas, KLB 
krašto valdybos vicepirm. L. 
Skripkutė ir kun. prof. St. Yla. 
Pastarasis išdėstė savo mintis 
apie “T. Žiburius" ir jų darbuo
tojus. Savo sveikinimus per 
kun. St. Ylą taip pat perdavė 
“L. Enciklopedijos” leidėjas J. 
Kapočius ir prof. A. Kučas. Re
dakcijos vardu kalbėjo kun. Pr. 
Gąida, pabrėždamas, kad būna 
retu dienų, kai ir redaktoriai 
gauna pagyrimų, kurie betgi 
priklauso visam “TŽ” kolekty
vui.

Programą dailiai pranešinėjo 
mokytoja A. Aušrotaitė-šimo- 
nėlienė, šviesas tvarkė VI. Pa
liulis, o visą renginį meistriškai 
koordinavo J. Andrulis. Daug 
prisidėjo beveik visi “TŽ” tar
nautojai.

Pokylyje dalyvavo nemažai 
svečių iš JAV ir Kanados. Jų 
buvo matyti iš Montrealio, Ota
vos, Kingstono, Hamiltono, St. 
Catharines, Delhi, Londono, 
Windsoro, Rodney ir kitų vieto
vių. Iš JAV, be jau minėtų, da
lyvavo prel. V. Balčiūnas, kun. 
P; Baltakis, OFM, kun. P. Dau
gintis, SJ, A. Balašaitienė, M. 
Žitkus ir kiti. “Amerikos Balso” 
atstovas žurnalistas VI. Būtė
nas, atskridęs iš Vašingtono, re- 
kordavo iškilmės ir dalį jų per
davė į Lietuvą radijo bangomis. 
Be to, jis įrašė keletą pokalbių

Ačiū jums, mieli rėmėjai!
Aukos "T. Žiburiams", gautos trisdešimtmečio proga

$300: Alfonsas ir Onutė Skre- 
būnai, Toronto lietuvių kredito 
kooperatyvas “Parama”, Prisi
kėlimo parapijos kredito koope
ratyvas; $250 prel. J. Tadaraus
kas; $200: B. S. Sakalai, Kana
dos Lietuvių Fondas, Kanados 
Lietuvių Bendruomenės krašto 
valdyba; $150: KLK Moterų Dr- 
jos Lietuvos Kankinių par. sky
rius, V. Verikaitis; $125: X. Y.

$100: Kun. dr. J. Gutauskas, 
kun. V. Stankūnas, W. L Daugi
niai, S. Paketuras, E. M. Bu- 
meisteriai, Toronto Prisikėlimo 
parapija, Toronto tautinių šokių 
grupė “Atžalynas”, J. Vaškela, 
Toronto Lietuvių Namai, Ana
pilio Moterų Būrelis (ir $100 
vertės raguolį).

$50: V. Tamulaitis, K. V. Ot- 
tai, Hamiltono Lietuvių Tauti
nių šokių grupė “Gyvataras”, 
H. G. Lapai, Toronto tautinių 
šokių grupė “Gintaras”, S. Da
lius, Vita Lapaitienė, Maironio 
mokyklos mokytojai, J. Valevi
čius, KLK Moterų Dr-jos Mont
realio skyrius.

$40: Nekalto Prasidėjimo se
serys; $30: V. S. Aušrotai, dr. J. 
Sungaila, kun. A. Sabas, L. 
Skripkutė, Marija ir Jonas Kar
kos, G. B. Trinkos, Toronto lie
tuvių vyrų choras “Aras”, LšST 
Vlado Pūtvio šaulių kuopa, Ona 
ir Jonas Kirvaičiai, M. S. Meš
kauskai.

“Amerikos Balsui”.
Iškilmėje dalyvavo ir prel. J. 

Tadarauskas, buvęs ilgametis 
Kunigų Vienybės pirmininkas 
Kanadoje, visą laiką rėmęs 
“TŽ”. šios sukakties proga jis 
paaukojo “TŽ” $250. Daugelis 
kitų dalyvių taip pat įteikė sa
vo paramą. Jų pavardės skel
biamos atskirai.

Paroda
Ryšium su “TŽ” sukaktimi 

buvo surengta ir dail. Pr. Bal- 
tuonio medžio šaknų paroda 
mažojoje Anapilio salėje. Ji bu
vo labai sėkminga — aplankė 
daug žmonių domėjosi origina
lia dailininko kūryba ir daug 
kas įsigijo atvežtų kūrinių. Pa
rodos atidarymo proga A. Kal
nius ilgokoje kalboje pagvilde
no meno klausimus, nurodyda
mas klausytojams ko jieškoti 
meno kūriniuose. Pr. Baltuo- 
nis ir J. Baltuonienė išvyko iš 
Mississaugos patenkinti toron- 
tiečių domėsiu jų parodai.

Didžiojoje Anapilio salėje, 
kur vyko pokylis, buvo išstaty
tas "TŽ” spaustuvės vedėjo Vyt. 
Balčiūno įrėmintas pirmasis 
“TŽ” numeris, išleistas 1949 m. 
Taip pat buvo išstatytos įrėmin
tos didelio formato nuotraukos, 
vaizduojančios pirmuosius ir 
dabartinius “TŽ” žingsnius ir 
jų išvaizdą. Tas nuotraukas pa
ruošė inž. J. V. Danys, Otavoje, 
kur jis buvo surengęs lietuvių 
imigracijos parodą.

Didžiosios salės scena buvo 
dailiai papuošta pagal Adelės 
Abromaitienės projektą, iš ku
rio ryškiai švietė spalvingas įra
šas “Tėviškės Žiburiai”.

Iškilmę filmavo torontiškis J. 
Cicėnas ir hamiltoniškis J. Mil
tenis. Dl.

$25: J. R. Pleiniai, LŽS To
ronto skyrius, Ona ir Stasys 
Bačkiai, P. Augaitis, mons. Vy
tautas Balčiūnas, šalpos grupė 
“Daina”, G. P. Breichmanai, 
Vilniaus Krašto Lietuvių Sąjun
gos krašto valdyba.

$20: Viktoras Prisčepionka, 
dr. Alfonsas šešplaukis, Pr. Bal- 
tuonis, V. J. Jasinevičiai, B. V. 
Vytai, J. R. Karasiejai, A. A. 
Lukošiai, J. V. Daniai, Silvija 
Lepdrskienė, Joana Budnikie- 
nė, S. J., O. Jonaitienė, V. A. Š.. 
V. H. Gumauskai.

$11: Kun. D. Lengvinas; $10: 
K. Strikaitis, A. Vaičiulaitis, St. 
Šetkus, A. Saulis, B. B. Znoti- 
nai, A. Tamošaitis, A. Rubinas; 
Janina Narūne - Pakštienė; $6: 
Kun. J. Tautkus; $5: Alė Rūta, 
K. Butienė.

Nuoširdžiai dėkojame u ž 
duosnią Jūsų paramą, kuri drą
sina mūsų žingsnius į ketvirtą
jį dešimtmetį.

“Tėviškės Žiburiai”

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

Spausdintas 
žodis - 

kaip 
žiburėlis

Kalba, pasakyta "Tėviškės 
Žiburių" trisdešimtmečio 

šventėje
K. PR. GAIDA

Gerbiamieji šios iškilmės 
dalyviai ir dalyvės,

Spausdintas žodis mūsų tautos 
kelyje visuomet buvo tam tikra 
gairė, tam tikras žiburėlis. Jis 
švietė tautai ir laisvės, ir nelais
vės dienomis. Jisai stiprino mūsų 
išeiviją svetimuose kraštuose ir 
jungė su tautos kamienu.

Nekitaip yra ir dabar. Spaus
dintas žodis tebėra tas žiburys, 
kuris orientuoja tautą ir dabar
ties kelyje. Vieniems jisai švie
čia iš vergijos pogrindžio, kitiems 
— iš laisvojo pasaulio viešumos.

Toje spaudos paskirtyje daly
vauja ir “Tėviškės Žiburiai” jau 
ištisus trisdešimt metų. Per tą 
laiką jie pasklido visame laisva
jame pasaulyje, kur tik yra lietu
vių, išskyrus pačią Lietuvą. Ten 
laisvo žodžio nėra, tad jo ir teko 
mums jieškoti šioje Atlanto pu
sėje. Su laisvu lietuvišku žodžiu 
mes žygiuojame, kad jo spindu
liai nušviestų laisvės kelią ir tė
vynei Lietuvai.

“Tėviškės Žiburiai” gimė lais
vėje drąsių pasiryžėlių dėka. Jų 
pastangos buvo vainikuotos jau 
neviena sukaktimi, įskaitant ir 
šiandieninę. Šia proga derėtų su
minėti pavardes daugelio tų, ku
rie dalyvavo šio laikraščio stei
gime. Teatleidžia man jie, jeigu 
aš paminėsiu tiktai vieną asmenį, 
kuris, mano manymu, padėjo 
dvasinius pagrindus “Tėviškės 
Žiburiams", būtent, istorijos dak
tarą Adolfą Šapoką. Jis, kaip pir
masis redaktorius, per dvylika 
metų išryškino laikraščio veidą, 
nubrėžė pagrindines linijas, ku
rios įgalino savaitraštį augti bei 
stiprėti. Dėlto kviečiu prisiminti 
garbųjį Velionį atsistojimu ir ty
los momentu.

Šiuo metu “Tėviškės žiburių” 
redakcijoje tenka darbuotis 
dviem žmonėm ‘— Vytautui Kas- 
tyčiui-Tvardauskul ir man. Mū
sų Vytautas Kastytis, kurio ini
cialus randate kiekviename laik
raščio numeryje, yra spaudos 
žmogus visa širdimi bei siela. Jis 
yra linkęs daugiau dirbti, mažiau 
švęsti. “Tėviškės Žiburiuose” ji
sai dirba jau 13 metų, o pridėjus 
jo ankstyvesnį darbą mūsų spaus
tuvėje, susidaro 16 metų.

Su redakcijos darbu glaudžiai 
siejasi ir administracija. Nese
niai apgailestavom uolios admi
nistratorės a. a. Jonės Kaknevi- 
čienės mirtį. Jos vieton atėjo Sa
lomėja Andrulienė, jau anksčiau 
dirbusi administracijoje. Taip 
pat į tą darbą įsijungė ir Felici
ja Urbonienė, buvusi “Tėviškės 
Žiburių” administratorė, kuri il
giems metams buvo pamilusi gė
lynus. Tokia jau mūsų savaitraš
čio tradicija, kad administraciją 
jau daug metų valdo moterys.

“TŽ" ekspedicijoje — išsiun
tinėjime talkina G. Kaknevičie- 
nė, O. Derliūnienė, St. Praka- 
pas.

Būtina laikraščio dalis yra ir 
spaustuvė. Pirmuosius penkio
lika metų joje dirbo Karolis Ru
sinas, kaip jos vedėjas ir vienin
telis darbininkas, kuriam vėliau 
talkon atėjo Leonas šalna. Taip 
pat ilgus metus mūsų spaustu
vėje darbavosi Kazimieras Otto. 
šiuo metu jis yra pasiekęs vy
resniųjų tautiečių ramų gyve
nimą, kuriame gali gėrėtis kitų 
darbais. Dabar mūsų spaustu
vei nuo 1968 metų vadovauja 
Vytautas Balčiūnas, atvykęs į 
Torontą iš Pietų Amerikos prieš 
14 metų. Jo rankose spaustuvės 
darbai pasiekė augštą lygį. Jam 
talkina kaip raidžių rinkėjai 
Laima Kurpienė ir jauniausias 
spaustuvės žmogus Rainis Va
liūnas. O kai reikia, atskuba tal
kon Henrikas Petkus, pirmuo
sius žingsnius Kanadoje pradė
jęs senojoje “žiburių” spaustu
vėje.

Toks yra “Tėviškės Žiburių” 
štabas, apie kurį spiečiasi gau
sūs bendradarbiai. Tai tiesiogi
nė laikraščio atrama, tačiau ji 
negalėtų laikytis, jeigu nebūtų 
plačiosios visuomenės, t. y. 
skaitytojų. Taigi turime pripa
žinti, kad “Tėviškės Žiburiai” 
yra visų mūsų pastangų laikraš
tis. Plačioji visuomenė buvo, 
yra ir bus pagrindinė laikraščio 
atrama. Žengdami į ketvirtą 
dešimtmetį, ja pilnai pasitiki
me. Visuomenės ateitis yra 
drauge ir laikraščio ateitis.

Sol. G. ČAPKAUSKIENĖ dainuoja jauno kompozitoriaus JONO GOVĖDO sukurtas dainas “Tėviškės žiburių" tris
dešimtmečio iškilmėje Nuotr. St. Dabkaus

Europinio tipo savaitraštis
Kunigo profesoriaus Stasio Ylos kalba, pasakyta "Tėviškės Žiburių" 30 m. sukakties iškilmėje

Mielos ir brangūs torontiškiai, 
garbūs šių iškilmių dalyviai,

Puskapis metų žmogaus gyve
nime reiškia subrendimą. To
kios ribos štai sulaukė ir Jūsų 
(turėčiau sakyt, ir mūsų) laik
raštis “Tėviškės Žiburiai". Kaip 
žmogui, taip ir laikraščiui išaug
ti neužtenka vienų paslaugių 
rankų. Jam reikia būtino ket
verto: leidėjų, redaktorių, bend
radarbių ir skaitytojų. Reikia 
jų sąveikos, darnos ir aukos. Ki
taip laikraštis gali egzistuoti, 
bet nepatenkins visuomenės, 
jos nebrandins, neatliks savo 
paskirties.

Nedrįstu kalbėti apie “Tė
viškės žiburių" leidėjus, nes 
mažiau pažįstu, tik stebiuosi jų 
patvarumu, solidarumu ir ' su
manumu. Esu vienas iš nelabai 
uolių bendradarbių, bet džiau
giuosi, kad jų yra visa šimtinė 
— iš visur, iš įvairių sričių, net
gi įvairių visuomeninių kryp
čių, nuo vyriausių amžiumi ligi 
jauniausių.. Esu ir skaitytojas, 
kartais priekaištaujantis, kad 
šis savaitraštis, palyginus su ki
tais laikraščiais, atima perdaug 
laiko.

Stebėjau pirmąjį redaktorių 
dr. Adolfą Šapoką — brandų, 
socialų augštaitį uteniškį, pir
maeilį mūsų istoriką. Esu ma
tęs ir jo darbo sąlygas pradi
niais redagavimo metais — jos 
atrodė nepavydėtinos. Dabar 
galvoju, kad jo pasišventimas, 
nekalbant apie išmonę, tapo šio 
laikraščio kertiniu akmeniu.

Daugiau ir arčiau teko pažin
ti dabartinį redaktorių Praną 
Gaidą, taip pat augštaitį ukmer
giškį iš Bajorų kaimo Želvos 
valsčiuje. Dar Kaune planavom 
steigti krikščioniškos ekumeniš- 
kos krypties mėnesinį, bet įsi
terpė kita iniciatyva su “XX 
Amžiumi” — dienraščiu, ir 
mes persimetėm į jį. Gaida ta
da pasirašinėjo Pranu žaidžiu, 
sena giminės pavarde.

Atvykęs Kanadon, jis įsijun
gė (1954) Į talką “Tėviškės Ži
buriuose" ir redagavo pirmąjį 
puslapį. Tas puslapis, gal ir dar
bas kanadiečių parapijose, spė
ju, jo nepatenkino. Pradėjo 
gundyti čia kalbantį keltis į Či
kagą ir ten kurti kitados pla
nuotą plačiai krikščionišką, ge
ro lygio žurnalą, nepriklausomą 
nuo žinomų institucijų. Ši min
tis jo neatleido ligi 1961 metų, 

Pagerbiant pirmąjį "Tėviškės žiburių" redaktorių dr. ADOLFĄ ŠAPOKĄ šio savaitraščio trisdešimtmečio iš
kilmėje. Iš kairės: Iz. žmuidzinienė, p. žmuidzinas, p. Verikaitienė, V. Verikaitis Nuotr. St. Dabkaus

kai “T. Žiburiai” neteko pirmo
jo redaktoriaus. Iškilo klausi
mas, kas pakeis dr. A. Šapoką. 
Leidėjai pakvietė Gaidą, kol 
kas laikinai, o vėliau — pasto
viai. Anas planas keltis į Čika
gą atkrito, bet liko neįveiksmin- 
ta vizija, ką jis norėjo duoti sa
vo visuomenei. Tą viziją dabar, 
tapęs redaktoriumi, jis siekė 
perkelti į “Tėviškės Žiburius”. 
Neskubėdamas, apsižvalgyda
mas, jis vedė šį savaitraštį ir at
vedė ligi to, ką šiandien turime 
— pirmaujantį visoj išeiviškoj 
mūsų periodikoj.

Pirmauja jisai plačia, pasver
ta informacija ir taiklia visuo
menine - kultūrine - tautine for
macija. Pirmauja atvirumu vi
siems klausimams, net labai 
jautriems, ir saikiais sprendi
mais, išvengiančiais asmeniškų 
įnašų. Pirmauja ir estetine-tech- 
nine puse — geru laužymu, ant
raščių parinkimu, raidyno įvai
rumu, medžiagos išdėstymu, 
skyrių įpavidalinimu, gerom 
iliustracijoih ir' puošniais padi
dintais dviejų-trijų spalvų šven
tiniais numeriais.

Gaida nebuvo profesijonalas 
žurnalistikoje — jos specialiai 
nesimokė jokioj mokykloj. Jo 
diplominė specialybė, vainikuo
ta daktaratu, buvo teologija, o 
antroji — nespėta, gal ir ne
siekta vainikuoti — filosofija, 
iš kurios gimė trejetas origina
lių knygų ir eilė straipsnių. Bet 
jis turėjo neabejotiną talentą 
žurnalistikai ir jį vystė nuo gim
nazijos laikų, įkopdamas net į 
žurnalų bendradarbius jau stu
dentu. Gana anksti pradėjo do
mėtis ir redagavimo menu bei 
technika.

Šalia talento ir patirčių, įžiū
rėčiau dar vieną bruožą, bū
tent — spaudos misijos suvo
kimą apskritai ir išeivijos gy
venime ypatingai.

Tie trys dalykai, manding, pa
darė Gaidą daugiau nei žurna
listu — tiesiog naujo tipo laik
raščio kūrėju, ne amerikinio 
tipo, greičiau europinio su iš
skirtinais reikalavimais europi
nei išeivijai šiame žemyne.

Stabtelėjau ties redaktorium, 
gerai žinodamas, kad joks re
daktorius nieko nepadarytų be 
gero ansamblio. Vyr. redakto
rius visdėlto yra laikraščio di
rigentas ir, “T. Žiburių” laimei, 
nesurištų rankų dirigentas. 

(Čia tenka lenkti galvą ir leidė
jų kolektyvui.) Stabtelėjau ties 
juo dėl to, kad, mano apskaičia
vimu, su laikraščio puskapine 
sukaktimi supuola ir jo darbo 
redakcijoje 25 metų jubilėjus. 
Sveikindamas laikraštį, jo lei
dėjus, redakcijos, spaustuvės 
ir administracijos talkininkus, 
skilčių bendradarbius ir skaity
tojus, laikau privilegija pagerb
ti ir seną savo bičiulį redaktorių 
kunigą Gaidą. Linkiu jam ir vi
siems gražios sėkmės bei Die
vo palaimos tęsti šio laikraščio 
misiją mūsų išskirtinoj buity.

Redakcijos pastaba. Dėkoja
me kunigui.profesoriui St. Ylai 
už gerą žodį, taip gražiai verti
nantį “T. žiburius”. Jį priima
me kaip sukaktuvinį žodį, ma
nydami, kad ir kiti jį panašiai 
priims. Suminėti nuopelnai svei
kinimuose bei kalbose priklau
so visam “TŽ" kolektyvui.

IZABELĖ ŽMUIDZINIENĖ, dailio
jo žodžio puoselėtoja, knygnešio 
Aleksandro Savicko dukraitė, daly
vavusi “Tėviškės Žiburių" trisdešimt
mečio programoje Toronte

Nuotr. St. Dabkaus
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SVEIKINAME
visus mūsų rėmėjus, tėvus, 
mokytojus ir mokinius 

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

Toronto Maironio mokyklos 
tėvų komitetas

Al
e m

■9. I

ir NAUJŲ METŲ 
proga nuoširdžiai sveikiname 
ŠALFAS Sąjungos narius, jų 
šeimas ir sporto veiklos tal
kininkus, 1980-ieji yra olim
piniai metai, todėl ruoškimės 
sustiprinti sportinę veiklą, 
nes tik malda ir ryžtingu 
darbu pasiekiami' didieji

$

ŠALFASS CENTRO 
VALDYBA £

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

Lietuviai ir latviai Venecueloįe
Latviai gerai susitvarkę ekonominėje srityjeSv. Kalėdų ir Naujų Metų

proga sveikiname 
medicinos srities 

darbuotojus, visus 
tautiečius Lietuvoje bei 

išeivijoje ir linkime 
išlikti stipriem kūnu ir 

dvasia —

3 KANADOS LIETUVIŲ MEDIKŲ SĄJUNGOS VALDYBA ♦

Toronto Lietuvių Moterų
Šalpos Grupė “Daina” »

sveikina visus šalpos rėmėjus, linkėdama gį;

ŠKKALEDU g
Prisiminkime tautiečius, kurie negali savimi apsirūpinti. O 

■Ci'
Toronto Lietuvių Moterų Šalpos Grupė "Daina"

ir
dl vUaaJ proga sveikiname brolius

M ''tklTlI A/ I I bei seses šaulius ir linkime 
VvxTAą daug šventiško džiaugs-

emo laimės 1980 metais, 

gražaus ir sėkmingo šau- 

liško darbo — 

HAMILTONO DLK ALGIRDO 
SAULIŲ KUOPOS VALDYBA

-i^-*2* rt*~** --1

/QĄl£j££)L(. švenčių ir

»*
'NAUJU MS7U 
linkime sesėms bei broliams 
šauliams pavergtoje 
Tėvynėje ir laisvajame 
pasaulyje.

1980 metų šauliškus darbus skirkimeVisus 
nepriklausomos Lietuvos atstatymui —

Toronto VI. Pūtvio 
šaulių kuopos valdybaS:

A. VAISIŪNIENĖ

Šiais metais Venecueloje lat
vių kolonijos 61 metų Nepri
klausomybės šventei buvo pa
ruošta ypatingai turtinga pro
grama, kuri truko net dvi die
nas. Akcinė statybos bendrovė 
“Inmobiliaria Riga” šventino 
ką tik pastatytą daugiaaugštj 
namą “Villa Baltica”.

Latvių kolonija nors ir maža, 
bet ekonomiškai gerai susitvar
kiusi. Latvių Venecueloje . yra 
tik apie 300 asmenų. Nors lie
tuvių Venecueloje yra dvigubai 
daugiau, bet mes esame tuo at- 
žilgiu atsilikę.

“Inmobiliaria Riga” įsteigta 
1973 m. akcinės bendrovės pa
grindais. Turi 87 narius. Viena 
akcija kainuoja 232 doleriai. 
Nuo bruto pajamų 107 skiria 
latvių bendruomenei. Iš viso 
kolonija iki šiol yra gavusi iš 
šios bendrovės 460.000 dol. 
“Inmobiliaria Riga” ir “Saulė” 
yra pastačiusios 4 daugiaaugš- 
čius 184 didelių butų namus. 
Kaikurie namai turi net 20 
augštų. Liuksusiniai butai kai
nuoja iki 325.000 dolerių. Visi 
šios bendrovės rūpesčiai tenka 
tėvui statybininkui ir sūnui in
žinieriui Ancis Vitols.

Pastatą pašventino kun. Ro
mans Reinfelds.

Latvių kolonijos pirm. And
res Berzinš pradėjo iškilmę, pa
pasakodamas apie “Inmobiliaria 
Riga” bendrovės veiklą, ir pa
kvietė kalbėti tai dienai kviestą 
paskaitininką inž. Iinants Frei- 
manį, kuris atvyko iš Švedijos. 
Inž. Freimanis yra Latvių Lais
vojo Pasaulio Sąjungos vicepir
mininkas. Jis pabrėžė, kad rusi
fikacija Latvijoje labai stipri, 
alkoholizmas labai paplitęs, sky
rybos gausios.

Latvių kolonija Venecueloje 
yra užsimojusi paruošti spau
dai latvių — ispanų kalbos žo
dyną su 50.000 žodžių. Išleis is
panų kalba žurnalą su naujau
siomis iš viso pasaulio latvių ži
niomis, kuris bus išsiuntinėtas 
po visą P. Ameriką.

Karako mieste yra įsisteigusi 
latvių mokyklėlė, šiomis dieno
mis įsteigtas seminaras latvių 
jaunimui. Naujose kapinėse 
latviai turi nupirkę grupines 
vietas. Kunigo išlaikymui moka 
1.600 dol. mėnesinės algos, duo
da butą ir atskiroms išlaidoms 
priedą — 460 dol. į mėnesį. 
Taip pat turi ir apmokamą var
gonininką.

Po paskaitos teko pasikalbė
ti su inž. Freimaniu, kuris papa
sakojo, kad Švedijoje latviai 
vieningai dirba su architektu 
Jonu Pajauju, Lietuvių Bend
ruomenės pirmininku Valentinu 
Vilkenų ir Juozu Lingiu, Upsa
los universiteto docentu, kuris 
labai aktyvus baltiečių institu
te. Visos trys baltiečių tautos 
dirba stropiai ir vieningai.

Visi svečiai buvo pakviesti į 
to paties namo sodą, kuriame 
įvyko priėmimas. Gitaristas

Andris Karklinš, klasikinės mu
zikos interpretatorius, davė sa
vo sukomponuotos modernios ir 
tautinės muzikos rečitalį. Pir
mame pusvalandyje skambino 
ir dainavo savo sukurtas dainas. 
Antrame pusvalandyje skambi 
no ispanų melodijas. A. Kark
linš dar vaikas būdamas pateko 
į Ispaniją, gyveno kartu su či
gonais ir vėliau šešerius metus 
mokėsi muzikos.

Latvių .taųt|nių šokių grupė 
atliko keletą gerai paruoštų 
tautinių Šokių. Per abi die
nas matėsi daug gražaus latvių 
jaunimo.

Lapkričio 18 diena — nepri
klausomybės šventė pradėta iš
kilmingomis pamaldomis. Dvi 
latvių korporacijos iškilmingai 
Įnešė Latvijos vėliavą. Kun. Ro
mans Reinfelds pasakė jaus
mingą pamokslą.

Po pamaldų visi svečiai buvo 
pakviesti į kitas patalpas, kur 
įvyko šios šventės iškilmė. Pa
grindiniu kalbėtoju buvo pa
kviestas iš Toronto miesto au
tomobilių “Volkswagen” bend
rovės pirm. Bruno Rubess. Jis 
kalbėjo vieną valandą. Pasibai
gus iškilmei, visi svečiai buvo 
pakviesti į ponių paruoštus už
kandžius.

Šioje šventėje dalyvavo 17 
lietuvių. VLB Karako apylinkės 
pirm. inž. Vladas Mažeika svęj- 
kino latvius lietuvių vardu. Viso 
minėjime buvo apie 175 asme
nis. Visos patalpos buvo sko
ningai išpuoštos latvių tautinių 
spalvų gėlėmis.

Vaišių metu man teko arčiau 
susipažinti su šventės paskaiti
ninku atvykusiu iš Toronto Bru
no Rubess. Paklaustas, ką jis 
pažįsta iš lietuvių Toronte, jis 
atšakė, kad lietuvių beveik 
nepažįsta, išskyrus porą studen
tų, kurie ateina pas jo vaikus, 
nes lietuviai, kaip gausi koloni
ja Toronte, neranda reikalo 
bendradarbiauti su latviais, o 
latviai lietuvių taip pat nejieš- 
ko. Lietuviai esą turbūt gal
voja, kad jų vienų užtenka.

Minėjimas baigtas latvių tau
tos himnu “Dieve, laimink Lat
viją, mūsų brangią tėvynę”.

Red. pastaba. Galimas daly
kas, kad Br. Rubess neturi ry
šių su Toronto lietuviais, bet 
netiesa, kad Toronto latviai jų 
neturi su lietuviais. Estai, lat
viai ir lietuviai glaudžiai bend
radarbiauja Kanados Baltiečių 
iFederacijoje, gausiai dalyvauja 
sibirinių deportacijų minėji
muose, lankosi vieni kitų pri
ėmimuose.

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

Telefonas LE 2-8723,

Sveikiname 
visus 

lietuvius su 
šv. Kalėdomis 
ir Naujaisiais 

Metais
■

Dailininkui Truikiui neleidžia pajudėti
Mažai turbūt yra lietuvių, ne

žinančių dail. Liudo Truikio 
teatrinių dekoracijų. O sovietų 
nemalonėn pakliuvo tiktai dėl
to, kad yra plačiai žinomas, net 
už okupuotos Lietuvos ribų.

Liudas Truikys, g. 1904 m. 
spalio 10 d. Pagilaičiuose, Pla
telių valsč., Kretingos aps., dai
lę studijavo Kaune, Berlyne, 
Paryžiuje. Pasaulinėje parodoje 
1937 m. Paryžiuje gavo garbės 
diplomą už dekoracijų maketą 
A. Račiūno operai “Trys talis
manai”.

Neseniai dail. Liudas Truikys 
atšventė 75 metų amžiaus su
kaktį. Jam buvo suteiktas nusi
pelniusio meno veikėjo^ garbės 
vardas. Ta proga Vilniaus ope
roje pastatyta “Aida” su dail. 
Truikio dekoracijomis. Vilniu

je surengta jo kūrinių paroda 
— dekoracijų eskizai, projek
tai, aprangos projektai ir kt.

Dail. L. Truikys kuria muzi
kalias dekoracijas, remdamasis 
muzikos ir tapybos sinteze. 
Okup. Lietuvos dailininkai ma
no, kad jis yra vienintelis pa
saulyje taip sprendžiantis me
ninius projektus.

Jis norėtų išvykti į užsienį 
tiktai pasižiūrėti, pamatyti ki
tose valsytbėse teatrinių pasta
tymų, gauti naujų idėjų, naujo 
meninio impulso. Deja, rusai jo 
niekur neišleidžia. Jis patyko- 
mis savo bičiuliams yra prasita
ręs: “manęs toliau Kačerginės 
neleidžia”. O Kačerginė — be
veik Kauno priemestis. Tai štai 
kaip sovietai globoja meną ir 
menininkus ... P- Tilvikas

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

ir NAUJŲ METŲ proga -

TORONTO PRISIKĖLIMO PARAPIJOS 
KREDITO KOOPERATYVAS

Kanados
Lietuvių 
Bendruomenės

apylinkių valdybas, Tautos Fondo apylinkių 

atstovybes bei įgaliotinius, lėšų telkimo tal

kininkus ir visus gausiomis aukomis remian

čius pavergtos Tėvynės laisvinimo darbų 

Kalėdų švenčių ir Naujų Metų 
proga nuoširdžiai sveikina —

■į TAUTOS FONDO
g ATSTOVYBĖ KANADOJE B



“Lithuanian Writers in the West”
ALĖ RŪTA

“Lithuanian Writers in the 
West” yra antologija, redaguo
ta Alinos Skrupskelienės. Įvadi
niai žodžiai — Michael Novako 
ir Rimvydo Šilbajorio, viršelis 
— dail. Giedrės žumbakienės. 
Leidėjas — “Lithuanian Lib
rary Press, Inc.”. Išleista Čika
goje 1979 m. Kaina — 20 dole
rių. Gaunama pas platintojus 
ir adresu: 2345 West 56 Street, 
Chicago, Illinois 60636, USA.

Sunku recenzuoti leidinį, ku
riame pats esi dalyviu. Galiu 
tik pareikšti vieną kitą kritišką 
pastabą.

Be abejonės, visi galime 
džiaugtis tokiu reprezentatyviu 
leidiniu, kur keliasdešimt mūsų 
išeivijos autorių apibūdinti, 
duota jų kūrybos pavyzdžių, be 
to, įžanginių žodžių autoriai 
anglų kalba aptaria visą mūsų 
literatūrinės kūrybos veidą. 
Poetų kūryba pateikiama lietu
viškais ir angliškais tekstais, 
prozos pavyzdžiai — tik angliš
kai.

Labai vykę dailės puslapių 
įtarpai (Petras Aleksa ir Vin
cas Lukas rūpinosi menine kny
gos išvaizda).

Autorių apibūdinimas, jų vei
kalai suminėti, nors vienų kū
rybinė charakteristika tiksles
nė ir pilnesnė, kitų — vien su
minėtos knygų antraštės. Poetų 
kūrybos reprezentavimas, jiems 
skirtų puslapių skaičius nevi- 
sur proporcingas kūrėjo meni

Vokiečiai prisimena Lietuvą
K. BARONAS

Lietuvos vokiečių “Die Rau
te” (Rūtos) kalėdinį pirmą psl. 
puošia Kauno rotušės nuotrau
ka bei red. Alberto Ungerio 
straipsnis "Prisiminimai”. Juo
se autorius sako, kad prisimi
nimai žmones lydi iki paskuti
nės gyvenimo valandos, kadan
gi jie yra šviesūs kaip krištolas 
ir sunkūs kaip akmuo. Ypač 
praleistos jaunystės dienos Kau
ne, Šančiuose, Kybartuose, Sa
kiuose ir kt. vietovėse stovi dar 
ir dabar akyse. Esą labai svar
bu nepaslėpti praeities savyje 
— ją reikia perduoti vaikams, 
idant jie žinotų iš kokio krašto 
esame kilę.

Sis Lietuvos vokiečių kultū
ros ir žinių trimėnesinis laikraš
tis stengiasi kiekvieną kartą 
skaitytojus supažindinti su bu
vusia ir esama padėtimi Lie
tuvoje, skirdamas buvusiems 
Lietuvos vokiečių veikėjams, ži
nioms iš Lietuvos, suvažiavi
mams gana daug vietos.

Ilgas straipsnis su nuotrauka 
skinamas gen. M. Katchei. Au
torius Ulrich von Kattchee, 
šiuos prisiminimus parašęs Ber
lyne 1979 m. birželio mėn.„ 21 
d., nuveda skiatytoją į 18 š. 
šiaurinę Kauno guberniją, ku
rioje būta labai daug vokiečių 
dvarininkų. Su jais į Lietuvą at
keliavę ir malūnininkai, išlai
kę šią profesiją iki baudžiavos 
panaikinimo. Atsiradus vietinių 
gyventojų konkurencijai, vokie
čiams teko iš šios profesijos pa
sitraukti ir pereiti į tekstilės 
pramonę, leisti savo sūnus į mo
kyklas Liepojoje ar Tartu. Vie
nu tokiu ir buvo malūnininko 
sūnus Wilhelm Kattchee, gimęs 
Kėdainiuose 1824 m. Jo sūnus 
Max Kattchee, gimęs 1879 m. 
prie Joniškio, dalyvavo Lietu
vos laisvės kovose ir pasirašė su 
lenkais Suvalkų sutartį. 1921 m. 
M. Kattchee organizavo kari
ninkų kursus ir buvo pirmuoju 

Ini. J. V. DANYS, valstybinio Kanados archyvo patikėtinis lietuvių reika
lams, surengė Otavoje Kanados lietuvių imigracijos parodą, kurią ketina 
praplėsti ir surengti ją kitose vietovėse Nuotr. J. Miltenio

nei vertei, taip pat nevisų poe
tų parinkti būdingiausi ir ge
riausi eilėraščiai, žinoma, tai 
galėtų būti ir skonio bei nuo
monės dalykas, bet, jei tiesa, 
kad ne į visus poetus buvo 
kreiptasi ir jų pačių parinkimo 
paisyta, tai gal tada liūdnesnis 
reikalas. Savo kūrybos repre
zentacinius dalykus atrinkti ga
li ir turi tik patys autoriai.

Yra viena antra informacinė 
klaidelė; pavyzdžiui, rašytojo 
Juozo Švaisto atveju. Parašyta, 
kad Švaistas gyveno Kaliforni
joj nuo 1949 metų. Tai netikslu, 
nes jis tais metais atvyko iš Eu
ropos į Čikagos miestą, o į Ka
liforniją — žymiai vėliau.

Tie maži netikslumai, žinoma, 
jokiu būdu neaptemdo šio pui
kaus leidinio grožio nei jo ver
tės.

Redaktorė Alina Skrupskelie- 
nė atliko didelį ir svarbų darbą, 
pateikdama angliškai skaitan
tiems nemažai mūsų autorių, 
parodydama, bent apytikriai, 
lietuvių literatūros už tėvynės 
ribų pobūdį ir veidą.

“Lithuanian Library Press” 
leidinių idėja — fotomenininko 
kun. Algimanto Kezio, jėzuito. 
“Lithuanian Writers” yra jau 
šeštas puošnaus albumo išvaiz
dos leidinys, kuris yra gražiau
sia dovana kultūringam žmogui 
— ar tai angliškai skaitančiam 
lietuviui, ar betkurios tautos 
draugui, bendradarbiui, kaimy
nui. Tokios dovanos skyrimas 
būtų drauge ir mūsų kultūrai 
didžiausias pasitarnavimas.

viršininku. Apdovanotas Vyčio 
Kryžiumi, gen. Kattchee 1922 
m. pasitraukė į atsargą ir 1933 
m. mirė Biržuose. Straipsnio 
pavadinimas "Lietuvos vokietis 
generolas lavino lietuvius kari
ninkus” yra kiek išpūstas, nes 
liūto dalis nuopelnų Lietuvos 
kariuomenės organizavime pri
klauso patiems lietuviams.

Taip pat daug vietos laikraš
tis skiria Ričardui Kossmannui, 
savaitraščio “Deutsche Nach- 
richten fuer Litauen” redakto
riui. Savo veiklą jis pradėjęs 
1925 m. gimnazijoje Kaune ir 
vėliau teisių fakultete Kauno 
un-te įsteigęs vokiečių korpora
ciją “Armenia”. Nuo 1930 m. 
jis ėjęs Lietuvos vokiečių kul
tūros s-gos reikalų vedėjo par
eigas, 1941 m. organizavęs re
patriaciją. Kaip redaktorius už 
straipsnį apie vokiečių mokyk
lų priespaudą Lietuvoje buvo 
nubaustas vieno mėnesio kalė
jimu. Paskutinis “Deutsche 
Nachrichten fuer Litauen” nr. 
pasirodęs 1941 m. kovo 1 d., 
perkėlus 52.000 vokiečių į Rei
chą.

Įdomi žinutė apie karinius 
pratimus Lietuvoje, dalyvau
jant Atlanto S-gos atstovams. 
Pasak “Die Raute”, Vakarų 
valstybių kariniai atstovai tų 
manevrų beveik nematę, nes 
jiems kelionėje teko išbūti 22 
valandas. Pasiekę pratimų vie
tą, tuoj pat buvo pakviesti į 
dideles palapines, išklotas ki
limais. čia gražios lietuvaitės, 
pasipuošusios tautiniais drabu
žiais, vakariečių atstovus lepi
no kaviaru, vodka, unguriais. 
JAV ir Kanados atstovai ma
nevruose nedalyvavo, nes šios 
valstybės nepripažįstančios Lie
tuvos pavergimo.
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<K

• Mokslo srityje skaityk naujau
sius veikalus, literatūroje — seniau
sius. Klasikinė literatūra yra visuo
met nauja (Bulwer-Yytton).
1<<<<<<<<<<<<<<<<< CK I<I<C<KI<I

Dail. POVILAS KAUPAS, kurio pomirtinė paroda įvyko Čikagoje, šiame paveiksle vaizduoja Kolorado gamtą

Menas ir moralė j»nas Grinius
Šia tema jau senokai TŽ re

daktorius mane prašė parašyti 
straipsnį. Neatsisakiau, bet ir 
delsiau, nes meno ir moralės 
klausimas man atrodė sudėtin
gas, reikalaująs nuodugnesnio 
apmąstymo. Gal todėl pirmiau 
manęs šiuo klausimu TŽ pasisa
kė dr. A. Maceina, M. Ivanaus
kas, A. Kairys, R. Dagilis ir kiti. 
Tat pagaliau ir man reikia es- 
mingiau pasisakyti.

Ar menai yra gėrybės?
Šis klausimas gyvas nuo izrae

litų senovės. Bet jo čia gal ne
reiktų kelti nė į jį atsakyti, jei
gu dailiųjų ir pramoginių menų 
nebūtų pasmerkę du pasaulinio 
masto rašytojai: prancūzų Jean- 
Jacques Rousseau (1712-1778) ir 
rusu Levas Tolstojus (1828- 
1916).

1749 metais atsiliepdamas į 
Dijono akademijos klausimą, ar 
mokslų ir menų pažanga pasi
tarnavo žmonijos papročių pa
gerinimui, savo traktatu J. J. 
Rousseau atsakė neigiamai: 
mokslų irjnenų pažanga ne tik 
papročių nepatobulino, bet dar
gi juos sugadino. Juos sužaloda
ma, ji nugramzdino žmonių vi
suomenę į fizines kančias bei į 
moralinį skurdą (žiūr. J. Bedier 
et P. Hazard, Histoire de la lit- 
terature francaise illustree, II, 
124 psl.). Šitaip griežtai pasisa
kęs prieš menus, J. J. Rousseau 
nebuvo Visai nuoseklus, nes ne
trukus po savo menus smerkian
čios tezės paskelbimo jis pats 
parašė linksmą operetę apie kai
mo burtininką (“Devin du villa
ge”).

Rusų rašytojas Levas Tolsto
jus buvo žymiai nuoseklesnis. 
Pergyvenęs savo vidinę krizę 
(1876-77), antroje savo gyveni
mo pusėje Tolstojus ne tiktai 
kritikavo savo laiko aristokrati
nę visuomenę ir rusų pravosla
vų religiją bei Bažnyčia, bet 
taip pat ėmė smerkti ir to laiko 
meną. Prieš aristokratinį meną 
ir literatūrą jis kovojo ne tik 
teoriniais straipsniais (“čto ta
koję uskustvo?” — Kas yra 
menas?), bet ir savo paties kū
rybiniais pavyzdžiais, kurių 
stambiausias buvo “Prisikėli
mo” romanas.

Kaikurių prancūzų simbolistų 
(apšauktų dekadentais) veikia
mas, L. Tolstojus smerkė beveik 
visą XIX š. meną ir literatūrą 
dėl jų hedonizmo, nes jam .atro
dė, kad aristokratinio grožio 
sampratoje glūdi neabejotinas 
pataikavimas jusliniams ir jaus
miniams smagumams. Smerkda
mas šitokį meną ir literatūrą, L. 
Tolstojus nuėjo taip toli, kad 
nebevertino nė L. van Beetho- 
veno didžiojo šedevro — jo IX- 
sios simfonijos. Jis bepripažino 
tik morališkai religinės prasmės 
didaktinę literatūrą, kurią gali 
suprasti tiek aristokratai, tiek 
paprasti žmonės (liaudis), be to, 
abiem ji yra naudinga.

Be abejonės, eidamas į du 
kraštutinumus, L. Tolstojus 
klydo. Viena, jis estetinės įžval
gos (pažinimo) džiaugsmą buvo 
neteisingai paskandinęs jusli
niuose bei jausminiuose smagu
muose; antra, neskirdamas dai
liųjų menų nuo pramoginių, ku
rių autoriai dažniausiai pasiten
kina jusliniais-jausminiais sma
gumais, L. Tolstojus neteisin
gai nuvertino abudu. Bet vis- 
dėlto šis rašytojas turėjo nuos
tabią drąsą prieš visą pasaulį 
smerkti juslinius — jausminius 
smagumus, nors jis gerai žinojo, 
kad dauguma visuomenės tik ši

tokių smagumų jieško menuose.
Be abejonės šita savo drąsa L. 

Tolstojus netiesioginiu būdu 
prisidėjo prie rimtosios dailiojo 
meno sampratos, nors jo meto 
ir vėlesnio laiko rašytojai bei ki
tų menų kūrėjai jo tezėms ne
pritarė, kaip ankstyvesni meno 
kūrėjai nepaisė nė J. J. Rous
seau smerkimų. Jų abiejų nepa
klausė nė daugelis meno filoso
fų, nes jie iki mūsų dienų į dai
liojo meno kūrybą tebežiūri 
kaip į vieną tauriausių žmogiš
kos veiklos sričių, kurioje visa
pusiškai gali atsiskleisti žmonių 
prigimtis. Todėl ir mūsų filoso
fas St. Šalkauskis yra palikęs 
lietuviams šūkį: “Menas grožiui, 
o grožis gyvenimo tobulumui”. 
Kitaip tariant, St. Šalkauskis no
rėjo, kad, savo menais kurdami 
groži, žmonės tarnautų gyveni
mo tobulumui.

Tik čia tobulumą reikia su
prasti ne kaip dorovinį kilnumą, 
bet kaip kultūrinio gyvenimo 
pilnatvę. Tai reiškia, kad dailie
ji menai, įvairiai praturtindami 
gyvenimą, suteikia žmonėms to
kių vertybių pažinimo, kokio 
taip įtaigiai, akivaizdžiai ir ma
loniai nepajėgia pasiūlyti jokia 
kita žmogiškoji veikla. Šitokio 
nesuinteresuoto ir gilaus verty
bių pergyvenimo žmonės teisė
tai ilgisi. Kadangi šį protingą, iš 
žmonių prigimties kylantį ilgesį 
dailieji menai daugiau ar ma
žiau patenkina, tai jie iš esmės 
yra geri. Tuo pačiu visas dailu
sis menas yra iš esmės moralus, 
nes visa, kas patenkina žmogaus 
prigimtį pagal jo proto nurody
mus, tuo pačiu yra moralu arba 
tuo pačiu yra gėrybė.

Tai bendras dėsnis, iš kurio 
gali būti ir yra įvairių išimčių. 
Viena tokia didelė išimtis, su 
kuria dailusis menas dažnai 
bendradarbiauja, yra pramogi
nis menas. Nors jis nesuteikia 
žmonėms tokių brangių verty
bių pergyvenimo kaip dailieji 
menai, tačiau dėlto jo negalima 
laikyti nė blogu: tarp įtemptų 
darbų ir kasdienybės rūpesčių 
pramoginis menas suteikia žmo
nėms įvairios, malonios, psichi
nės atvangos. Taigi jis visuome
nėje atlieka teigiamą vaidmenį, 
kuris gali būti doroviškai geras 
arba bent neutralus. Tačiau, 
daugiau nukreipti į juslinius — 
jausminius smagumus negu į 
egzistencines, intelektualines 
bei metafizines problemas pra
moginiai kūriniai dažniau už 
dailiuosius nuslysta į žemąją 
žmonių prigimtį, pasiūlydami 
meno vartotojams (žiūrovams, 
skaitytojams, klausytojams) ne
vieną blogio sugestiją.

Ir dailiojo meno kūryba, kaip 
kiekviena kita žmonių veikla, 
nėra apsaugota nuo blogio: nuo 
žemų minčių, piktų jausmų, 
klastingų norų. Įkūnytos įtaigio
je kūrinio formoje, šios pikto 
sėklos siūlosi realizuojamos gy
venime. Todėl toks P. Picasso 
paveikslas, kuriame moteris yra 
atvaizduota su kiaulės snukiu, 
savaime žiūrovo sąmonėje už
gauna moters žmogišką tauru
mą, nors tapytojas ir nesako, 
kad visos moterys yra kiaulės. 
Dar piktesnė įtaiga matyti A. 
Škėmos “Baltos drobulės” ro
mane. Kai jo herojas Garšva po 
įvairių gyvenimo nelaimių pasi
junta patenkintas ir net laimin
gas psichiatrinėje ligoninėje, 
negalima nematyti, kad šitaip 
skaitytojams skelbiama žmogaus 
gyvenimo beprasmybė arba blo
gis.

Tačiau kad ir pikto dėmėmis 

paženklintus dailės ir literatū
ros kūrinius neretai siūloma pri
imti kaip gerus arba bent kaip 
neutralius, jie esą daiktai, o ne 
veiksmai, nes tik šie paprastai 
matuojami gėrio ir blogio matu. 
Todėl ir reikia atsakyti į klausi
mą:
Ar dailiojo meno kūriniai yra 

daiktai?
Tikrovės daiktai — akmuo, 

stulpas, kėdė, plaktukas — yra 
morališkai neutralūs: nei geri, 
nei blogi, nors jie gali būti pa
vartoti geriems ir blogiems tiks
lams. Taip pat juodžiausia por
nografijos apysaka ir prakilniau
sia Dovydo psalmių knyga tebus 
nei geros, nei blogos, kol jos gu
lės lentynoje pas bibliofilą ir 
kol jų nepradės skaityti sąmo
ningas ir laisvą valią turįs žmo
gus. Panašiai neutraliai gali at
rodyti balta moteriškės statula 
(gal graikų poetės Sapfo, gal 
tauriosios prancūzų karžygės 
Joanos d’Arc statula) miesto so
de. Ten varnai, šuniui ir ant 
suolo miegančiam žmogui ta sta
tula tebus tik daiktas, gal nė 
kiek neverfesnis už akmenį, 
stulpą ar kėdę.

Bet anos baltos statulos reikš
mė pasikeis, kai pabus ant suo
lo miegojęs žmogus, kuris pra
dės klausti, ką ta balta moteriš
kė reiškia, ką ji vaizduoja. Tada 
baltoji statula prabus iš daiktiš
ko neutralumo ir pradės “atsa
kinėti” buvusiam abejingam 
miegaliui. Tada tarp jo ir statu
los užsimegs tylus pokalbis. Per 
jį paaiškės, kad moteriškės sta
tula nebuvo tik daiktas, pana
šus į akmenį ir stulpą, bet kad 
ji yra meno kūrinys, kuris gali 
apreikšti skulptoriaus minčių, 
jausmų, vaizduotės, norų, ko
kių nepajėgs pasakyti nei ak
muo, nei stulpas. Bet jeigu no
rėtume statulą būtinai sieti su 
daiktu, turėtume tarti, kad ji 
yra sužmogintas, sugyvintas, su- 
veiksmintas, įsielintas daiktas.

Šitaip galvoja dailininkai ir 
rašytojai. Antai, Jono Avyžiaus 
“Chameleono spalvų” romane 
skulptorius Skirmonis sako: 
“Akmuo taip pat neturi sielos, 
bet aš ją įkvėpiu” (“Chameleo
no spalvos”, 1979, 229 psl.). Pa
našiai galėtų tarti kiekvienas 
meno kūrėjas, nes jis pasirink
tą sau medžiagą iš tikro įsielina, 
kad šitaip atsiradęs kūrinys pa
jėgtų “prabilti” į kiekvieną me
no vartotoją, į jo visą žmogišką 
asmenį — į jo jusles, intelektą, 
vaizduotę, jausmus — ir at
skleisti tai. kas ten buvo svarbu 
autoriui. Šis žmogiškai dinamiš
kas pradas gal ryškiausiai pasi
rodo dainos ir scenos menuose, 
kur išraiškos priemone tampa 
gyvo žmogaus dalyvavimas.

Iš meno kūrinių vidinės dina
mikos taip pat aiškėja, kad įsie- 
linti daiktai arba meno kūriniai 
turi trijų fazių “gyvenimą”. Pir
mojoje arba gimimo fazėje kiek
vienas meno kūrėjas savo indi
vidualios technikos pagalba įkū
nija daiktinėse formose tam tik
rą savo emocinę idėją, kitaip 
— savo žmogiškai vertingą idė
ją arba tiesiog žmogišką verty
bę. Šiuo momentu morališkai 
pakrikęs autorius, kartais pats 
to nejausdamas, gali įkūnyti 
savo kūriny (perduoti savo “vai
kui”) antimorališkų nuotaikų 
bei minčių. Tai ta karštoji, la
biausiai kūrėją angažuojanti fa
zė, kai per kūrybos procesą 
gimsta kūrinys.

(Bus daugiau)
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U KULTfflUNEJE VEIKLOJE
ČIKAGOS LIETUVIAI 1979 m. 

lapkričio 25 d. buvo pakviesti i Jau
nimo Centrą susipažinti su naujai 
išleista sol. Danos Stankaitytės 
plokštele "Operų arijos”. Visos ari
jos yra {dainuotos lietuviškai, talki
nant daliai vietinės “Lyric” operos 
orkestrantų, kuriuos sutelkė muzi
kinis plokštelės vadovas ir dirigen
tas Alvydas Vasaitis. G. Verdi “Liki
mo galios" arijose sol. D. Stankaity- 
tei talkino ir Čikagos lietuvių operos 
vyrų choras. Plokštelės jrašus atliko 
“Standa” bendrovė Čikagoje, {valko 
viršelis — dail. Ados Sutkuvienės, 
sol. D. Stankaitytės nuotrauka — V. 
Račkausko. Plokštelės išleidimu rū
pinosi lėšas telkęs gausus komitetas, 
vadovaujamas pirm. Irenos Pemp- 
kienės. Sol. D. Stankaitytė plokštelei 
pasirinko tik operų arijas, nes jose 
geriausiai atsiskleidžia jos sopranas. 
Supažindinimui su plokštele skirtoje 
popietėje kalbėjo: Čikagos lietuvių 
operos valdybos pirm. V. Radžius, 
gen. konsule J. Daužvardienė, “Dai
navos" ansamblio valdybos pirm. 
A. Smilga, primindamas, kad D. 
Stankaitytė savo muzikini kelią yra 
pradėjusi tame ansamblyje Hanau 
stovykloje, V. Vokietijoje, dažnas 
sol. D. Stankaitytės patneris scenoje 
sol. Stasys Baras. Muz. A. Vasaitis 
pagrojo tris plokštelėje {rašytas 
operų arijas, o pati sol. D. Stankaity
tė padainavo tris lietuvių kompozi
torių harmonizuotas liaudies dainas.

POMIRTINĘ DAIL. POVILO 
KAUPO DARBU PARODĄ lapkri
čio 16-25 d. d. Čikagos Jaunimo 
Centre, M. K. Čiurlionio galerijoje, 
surengė specialus komitetas: D. Au
gienė, D. Barauskienė, inž. (V. Ma
žeika, dail. A. Marčiulionis, dail. B. 
Murinas, B. Siliūnas. Jai buvo sutelk
ti 74 darbai, sukurti Lietuvoje, Vo
kietijoje ir JAV. Vyravo aliejinė ta
pyba su gamtovaizdžiais, buvo ir ke
li abstraktai. Parodos atidaryme ve- 
lionies bičiulių vardu kalbėjo V. 
Kasniūnas, M. K. Čiurlionio galeri
jos — kun. dr. J. Borevičius, SJ, su 
išstatytais kūriniais supažindino 
dail. B. Murinas. Parodos atidarymo 
dieną kapinėse buvo pastatytas gra
žus paminklas, kuriam projektą pa
ruošė skulptorius A. Marčiulionis. 
Parodos lankytojų laukė gražiai iš
leista monografija “Povilas Kau
pas”, redaguota bei apipavidalinta 
dail. B. Murino, kainuojanti $6. Pa
veikslų nuotraukas monografijai pa
darė inž. V. Mažeika, įjungdamas ir 
kelias V, Noreikos. Spausdino M. 
Morkūno spaustuvė. Jau pirmą pa
rodos dieną buvo parduoti 26 pa
veikslai.

BALTIEČIŲ DRAUGIJA BOSTO
NE jau apie 20 metų rengia lietuvių 
latvių ir estų muzikų koncertus. Spa
lio 21 d. į šią seriją buvo įtrauktas 
dr. Vytenio M. Vasyliūno vargonų 
rečitalis su J. S. Bacho, C. Francko, 
F. Liszto, J. Gaidelio, V. Barkausko 
kūriniais. Astrofizikos specialistas 
dr. V. M. Vasyliūnas dirba V. Vokie
tijoje, yra baigęs N. Anglijos kon
servatoriją.

DAIL. ČESLOVO JANUSO tapy
bos darbų parodą spalio 20-21 d. d. 
Filadelfijos Lietuvių Namuose su
rengė vietinis Lietuvių Tautinės Są
jungos skyrius. Tai buvo antroji kū
rybinė dail. C. Janušo viešnagė Fi
ladelfijoje po 16 metų. Sį kartą jis 
atvežė 88 paveikslus, kuriuose vyra
vo Lietuvos gamtovaizdžiai — jūros 
bangos, žvejų valtys, tinklai, Nemu
no pakrantės, Žemaitija su savo eže
rais, gubomis, sodybomis. Parodos 
atidaryme dail. Č. Janušo kūrybą 
aptarė P. Jurkus. Buvo parodytas 
trumpas K. Motuzo filmas, užfiksa
vęs dail. č. Janušą, kuriantį gamtos 
aplinkoje prieš 25 metus. Parodos 
proga, dail. Č. Janušui pageidaujant, 
prisimintas neseniai miręs dail. A. 
Varnas, sulaukęs 100 metų amžiaus. 
Apie jo gyvenimą bei kūrybą taip 
pat kalbėjo P. Jurkus, o K. Motuzas 
parodė savo filmą.

KOTRYNOS GRIGAITYTES nau 
jasis poezijos rinkinys “Marių vėjui 
skambant” jau spausdinamas Tėvų 
pranciškonų spaustuvėje Brooklyne, 
N. Y.

SUDARYTA LIETUVIŲ RAŠY
TOJŲ DRAUGIJOS premijos komi
sija. Jon įeina: Algirdas T. Antanai
tis, Povilas Gaučys, Nijolė Jankutė- 
Užubalicnė, Marija Saulaitytė-Stan- 
kuvienė ir Julija Svabaitė-Gylienė. 
Komisija vertins 1979 m. literatūri
nes knygas. Autoriai ar leidyklos 
prašomi po 5 egzemplorius savo kny
gų atsiųsti iki 1980 m. sausio 31 d. 
šiuo adresu: P. Gaučys, 835 S. Grant 
St., Hinsdale, Ill. 60521, USA. Pre
mija turi būti paskirta iki ateinan
čių metų kovo 10 d. Premijos mece
natas — Lietuvių Fondas.

ALEKSANDRA ZDANAVIČIŪTE- 
GUSTAITIENE, dramos teatro ve
teranė, Moterų Federacijos klube 
Bostone padarė įdomų praneši
mą apie nepriklausomos Lietuvos 
dramos teatrus, pagrindinius jų va
dovus bei aktorius, paliesdama Kip
rą Petrauską, Kastantą Glinskį, An
taną Sutkų, Borisą Dauguvietį, An
drių Oleką-žilinską, K. Stanislavskio 
įtaką Lietuvos teatrams. A. Gustai- 
tienė, baigusi A. Olekos-žilinsko 
studiją Kaune, yra dirbusi Kauno 
dramos teatre, Kauno jaunųjų teat
re ir Klaipėdos dramos teatre. Sa
viveiklininkų grupėms vadovavo Ra- 
vensburge, V. Vokietijoje, ir Bosto
ne.

MASKVOJ (VYKUSIAME VI 
KOMPOZITORIŲ SĄJUNGOS SU
VAŽIAVIME buvo surengta keletas, 
koncertu, kuriuose skambėjo ir lie
tuvių kūriniai. I tų koncertų progra
mas buvo įtraukta J. Juozapaičio 
simfonija “Zodiacus”, diriguota J. 
Domarko, B. Kutavičiaus “Dzūkiš
kos variacijos”, F. Bajoro "Antrasis 
styginis kvartetas”, V. Laurušo “So
nata smuikui solo”, V. Barkausko so
nata "Subita” smuikui ir fortepijo
nui, J. Andrejevo “MĮni koncertas 
fortepijonui ir kameriniam orkes
trui". Šias kompozicijas atliko: sty
ginis Vilniaus kvartetas — A. Vai- 
niūnaitė, P. Kunca, D. Katkus, A. 
Vasiliauskas, smuikininkas R. Kati
lius, pianistė L. Lobkova, dešimtme
tis pianistas R. Sesickis, lankantis B. 
Dvariono muzikos mokyklą. Latvijos 
televizijos ir radijo choras į savo 
koncertą buvo įtraukęs V. Bagdono 
dainą “Skrido bitė” ir A. Bražins
ko baladę "Pavasario žaidimai".

JUBILEJINIU KONCERTU VIL
NIUJE auksinę savo amžiaus sukak
tį paminėjo kompoz. Valentinas Bag
donas, bene labiausiai pasižymėjęs 
kūriniais vargonams. Koncerte buvo 
atlikta jo “Šventinė simfonija”, še
šios liaudies dainos vargonams solo, 
trys — sopranui ir vargonams, “Tai
kos simfonija” styginių orkestrui, 
chorui, vargonams ir skaitovui. 
Šiuos kūrinius atliko: vargonininkės 
N. Dainienė, V. Survilaitė, Ž. Sur
vilaitė, sopranas R. Maciūtė, akto
rius V. Kybartas, A. Jozėno vadovau
jamas kamerinis Lietuvos aklųjų 
draugijos choras ir Vilniaus filhar
monijos simfoninio orkestro grupė, 
diriguojama J. Domarko.

VILNIAUS KONSERVATORIJOS 
fortepijono katedros studentai buvo 
išvykę gastrolių Rygon. Ten jie su
rengė savo prof. Stasio Vainiūno 
fortepijoninių kūrinių koncertą jo 
70 metų amžiaus sukakties proga. 
Prof. S. Valiūnas yra Rygos konser
vatorijos auklėtinis, su ja palaikan
tis glaudžius ryšius. Išvykos koncer
to programa buvo pakartota Vilniu
je, Kaune ir Panevėžyje.

TRADICINIAI NOVELES VAKA
RAI rengiami Jurbarko rajone esan
čioje gimtojoje Petro Cvirkos sody
boje Klangiuose. Šiemetiniame ren
ginyje P. Cvirkos apsakymus "Kur
pius", “Šventasis", romanų “žemė 
maitintoja” ir "Frank Kruk” ištrau
kas skaitė aktoriai K. Kymantaitė, 
T. Vaisieta ir R. Paliukaitytė, savo 
kūrinius — rašytojai Jonas Mačiulis, 
Bitė Vilimaitė ir Petras Venclova.

LITERATŪRINE ŽEMAITES PRE
MIJĄ, kurią kasmet skiria jos vardo 
kolchozas, jau yra laimėję keliolika 
rašytojų. Buvusioje žemaitės gyven
vietėje Ušnėnuose dažnai rengiami 
literatūros vakarai. Paskutiniajame 
dalyvavo rašytojai — V. Petkevičius, 
B. Mackevičius, J. Aputis, A. Sprin
dis ir A. Zurba. Koncertinę progra
mą atliko "Armonikos” ansamblis.

VILNIAUS DAILĖS PARODŲ 
RŪMUOSE aštuntąją jaunųjų grafi
kų vasaros darbų parodą surengė Vil
niaus dailės instituto grafikos kated
ros studentai. Parodai pateikta apie 
250 grafikos lakštų. Didžioji jų da
lis sukurta Klaipėdoje, kur studen
tams teko dirbti laivų statykloje, re
monto įmonėse, žvejybos uoste, kū
rybai skiriant tik laisvalaikius. Paro- 
don Įtraukti ir kaikurie ankstesnių 
vasaros atostogų metu sukurti dar
bai.

KLAIPĖDOS LIAUDIES MENO 
DRAUGIJOS parodų salone su savo 
kūriniais viešėjo Liepojos liaudies 
meistrai, atvežę apie 200 tekstilės, 
gintaro, metalo ir medžio dirbinių. 
Daugiausia jų buvo gauta iš dviejų 
Liepojoje veikiančių liaudies meno 
studijų — “Liepavos" ir “Dzintars", 
kurios pagrindinį dėmesį skiria Lat
vijos etnografiniam koloritui, liau
dies meno savitumui bei grožiui.

JUOZAS TISKUS, estradinės mu
zikos propaguotojas, specialiu kon
certu Vilniaus filharmonijos salėje 
atšventė savo amžiaus penkiasde
šimtmetį. 1958-66 m. jis vadovavo 
estradiniam šios filharmonijos or
kestrui, o dabar vadovauja 1966 m. 
įsteigtam “Estradinių melodijų" an
sambliui, šiemet dalyvavusiam tarp
tautinėje estradinėje programoje 
"Auksinis ruduo”. Sukaktuviniame 
koncerte dalyvavo pasižymėjusi est
rados dainininkė N. Ščiukaitė, “Est
radinių melodijų" ansamblio solis
tai — O. Karkauskaitė, R. Cininas, 
R. Dieninis. Programon taipgi įsi
jungė su J. Tiškumi anksčiau dirbę 
dainininkai — L. Ablėnaitė, D. Nei- 
montaitė, N. Tallat-Kelpšaitė, A. Ja- 
rulis, A. Jegelavičius, Ch. Mackanis, 
pranešėjai — A. Kuzmickas, R. Jo
vaiša ir J. Zavaliauskas. J. Tiškaus 
amžiaus sukakčiai kompoz. B. Gor- 
bulskis sukūrė specialią dainą poe
to J. Mačiukevičiaus tekstu "Auksi
niai metai".

VILNIAUS DŪDŲ ORCHESTRAS 
"TRIMITAS", diriguojamas R. Bal
čiūno, lapkričio 13 d. perklausos me
tu atliko keletą naujų kūrinių, kurie 
rekomenduojami saviveikliniams pu
čiamųjų orkestrams: J. Novakausko 
maršą “Jaunoji pamaina”, V. Visoc
kio du maršus, polką ir V. Vaiče
kausko maršą. Du pastarieji yra sa
viveikliniai kompozitoriai. Naujųjų 
kūrinių aptarime dalyvavo R. Bal
čiūnas, J. Jonušas, R. Kibildienė, E. 
Brazauskas, M. Obuchovas, M. Ta
mošiūnas ir V. Indrikonis. V. Kst



Žmoniškumas atšipino giltinės dalgį

BR. ZUMERIS

“T2” 1979 m. 44 nr. buvo iš- 
spausdinats reikalingas vedama
sis “Seinai negirdi”. (Aš manau, 
kad girdi ir Lomža neapkurtus, 
tik šovinizmo tvirtovė nepasiduo
da). Straipsnyje iškeliama skau
džioji lietuviškų žemių tragedija. 
Lietuviškasis Seinų kraštas nuo 
gėdingo Suvalkų sutarties sulau
žymo ir klastingo Želigovskio 
smurto tebekenčia lenkų vergi
joje. Nors komunistai vienas ki
tą vadina broliais ir nuolat giria
si, kad atitaisę “buržuazinių” 
vyriausybių padarytas žalas kai
mynams. bet šiuo atveju komu
nistinė Lenkija nuoširdžiai pri
pažįsta Želigovskio smurtą ir jį 
ligi šios dienos toleruoja — lai
ko pasigrobusi lietuviškas žemes. 
Ir ne tik laiko, bet dar stengiasi 
visomis galimomis priemonėmis 
čia gyvenančius lietuvius sulen
kinti. Seinų krašto lietuvių pa
vardės kartais net ligi juokingu
mo iškraipytos. Išskyrus keletą 
pradžios mokyklų su iietuviiĮ kal
ba ir kada nekada pasirodantį 
lietuvišką laikraštuką, nieko kito 
daugiau Seinų srities lietuviai 
nebeturi. Lenkų spauda kartas 
nuo karto skelbia lietuvybės ri
bas — reiškia tiek pajėgė per vie
ną ar kitą laikotarpį lietuvių nu
tautinti.

Nutautinimas
Nutautinimas varomas visom 

galimom priemonėm — lenkų iš
mėgintais metodais Vilniaus 
krašte. Iš vakarų siunčiamos lie
tuviškos knygos pakeliui dings
ta. Vienas lietuvis yra siuntęs 
“Lietuvių Enciklopediją” Puns
ko bibliotekai — dingo. Tas pats 
atsitinka su lietuviškais laikraš
čiais bei žurnalais. Lietuviai Sei
nų krašte uždaryti tarsi kalėji
me: be lietuviškos spaudos, be 
lietuviško žodžio, be lietuviškos 
knygos. Tuo tarpu rusinamoje 
Lietuvoje lenkai turi ne tik savo 
lenkiškus laikraščius, bet net 
dienraštį, mokytojų seminariją, 
lenkiškas mokyklas, o lenkiškos

Ar Seinai negirdi?
knygos tonomis grūdamos į Lie
tuvą,

Dar liūdnesnis dalykas su lie
tuviškomis pamaldomis. Sekant 
Evangelijos mintimi, kiekvienas 
žmogus garbina Dievą gimtąja 
kalba. Seinų lietuviai jau per 30 
metų prašo leisti Seinų katedro
je lietuviškas pamaldas. Bet 
Lomžos vysk. M. Sasinovskis, ku
riam priklauso Seinai, apie tai 
nė girdėti nenori. Į lietuviškoje 
spaudoje keliamas šiuo reikalu 
mintis Sasinovskis atsako, kad 
tai yra jo asmens užpuldinėjimas. 
Neseniai skaičiau to vyskupo 
laiško foto kopiją dr. J. Pruns- 
kiui. Vyskupas laiške prišneka 
visokiausių smulkmenų, lietuvius 
vadina Dievo vaikais, priskai
čiuoja kiek jų yra (suprantama, 
pagal lenkišką statistiką). Apie 
svarbiausią klausimą, kodėl ne
leidžiamos Seinų katedroje lietu
viškos pamaldos, tai net neužsi- 
užsimena. Atsiranda, girdi, blogų 
žmonių, kurie sukuria visokias 
problemas. Laiške vyskupas už
simena apie savo ryšius su prel. 
L. Tulaba, kuris vyskupui net 
dėkojęs. Neskaičiau prel. Tula- 
bos padėkos vysk. Sasinovskiui, 
bet gerai žinau, kad vyskupas ne
leidžia Seinų katedroje lietuviš

Linksmų 
šv. KALĖDŲ 

ir laimingų 
NAUJŲ METŲ 
linki savo klientams, 

draugams ir 
pažįstamiems —

įįį HENRIKAS, DALIA STEPONAIČIAI g
♦ DUKRA KRISTINA ir SŪNUS PETRAS &

kų pamaldų ir už tai dėkoti nėra 
mažiausio pagrindo. Vyskupo lai
kysena yra priešinga Evangelijos 
dvasiai. Dievas leido tautas ir 
kalbas, ir niekas neturi teisės jų 
naikinti ar ignoruoti, juo labiau 
vyskupas. Bet nuo Jalbžykovskio 
laikų tebesitęsia lietuvybės nai
kinimo manija lenkų užgrobtose 
lietuviškose srityse, pagal garsų
jį posakį: pirma gimiau lenku, o 
tik po to tapau kataliku. Graudu, 
kad šiam naikinimui talkina net 
kaikurie lietuviai — Pilsudskio 
pasekėjai.

Neginčijamą teisę turi lietu
viai Seinų katedroje melstis gim
tąja kalba, juo labiau, kad pati 
katedra statyta ne lenkų, bet lie
tuvių aukomis ir rankomis. Len
kiškos pamaldos Seinų katedroje 
neturi jokios istorinės ar morali
nės pirmenybės.

Būtų gera, kad šitas klausimas 
— lietuviškų pamaldų neleidi
mas Seinų katedroje — būtų ofi
cialiai (kad ir PLB valdybos arba 
ALTos) iškeltas dabartiniam po
piežiui, kuris, kiek jau turėjome 
progos matyti bei girdėti, lietu
viams yra nuoširdus. Jis reikalą 
tikriausiai supras ir nemanys, 
kad nuo lietuviškų pamaldų su
grius Seinų katedra.

ZECHARJA CĖSNA

(Tęsinys iš pr. numerio)

Pulkininkas įdėmiai nužiūrė
jo mane nuo galvos iki kojų ir 
kiek paabejojęs tarė:

— Tikrai nepanaši į Žydę. Kas 
bus, tas bus, įrašau į sąrašus.

Iš Žibo sužinojau, kad pulki
ninkui ne tiek vokiečių statybos 
darbai rūpėjo; jis ėmėsi darbi
ninkų telkimo tam, kad galėtų 
padėti įvairiems žmonėms, ku
riems Lietuvoje dėl vienokių ar 
kitokių priežasčių buvo ankšta, 
išnykti iš policijos akiračio.

Sutartą dieną, lygiai antrą 
valandą, atėjau į geležinkelio 
stotį Elenos ir dar vienos jos 
draugės lydima. Prieš tai Elena 
parūpino man pažymėjimą, esą 
aš Kauno Raudonojo kryžiaus 
medicinos sesuo — rentgeno 
asistentė, vykstanti savo noru į 
Vokietiją dirbti. Sį pažymėjimą 
pasirašė ir antspaudu patvirtino 
ligoninės direktorius daktaras 
Kęsgailą (Kęstavičius). Reikia 
stebėtis gyd. Kęsgailos drąsa: 
juk jei įkliūčiau, ir jam būtų 
riesta. Prieš išeinant į stotį Ele
na užmaukšlino man plačiabrylę 
skrybėlę ir užkabino ant nosies 
akinius. Šis maskaradas turėjo 
mane paslėpti nuo atsitiktinai 
sutiktų gatvėje pažįstamų.

Stoties perone daug žmonių, 
lydinčių išvykstančiuosius. Atsi
bučiavome su Elena Statkevičiū- 
te, nuvarvinome ašarą. Trauki
nys išdardėjo į Vakaras. Pulki
ninkas lydėjo jo sutelktų dar
bininkų grupę iki sienos. Eitkū
nuose dokumentų tikrinimo me
tu turėjau dar vieną šiurpų nuo
tykį. Pulkininkas pateikė vokie
čių pasienio policijos pareigū
nui darbo biržos patvirtintą 
vykstančiųjų sąrašą ir visų pa
sus. Mes stovėjome puslankiu 
aplink policijos pareigūno sta
liuką ir ramiai laukėme forma
lumų pabaigos. Vokietis apžvel
gė mus nuobodžiaujančiu žvilgs
niu ir staiga pirštu parodė į ma
ne.

— Jūs, panele, užeikite į mui
tinę patikrinimui.

Žvilgterėjau į pulkininką, iš
blyškusi kaip popierius. Pasi
ėmiau savo lagaminėlį ir unifor
muotos vokietės lydima nukiūti
nau į muitinės pastatą. Vokietė 
liepė atidaryti lagaminą. Jame 
buvo paltis lašinių, keletas bal
tinių, Šv. Marijos paveikslas, 
Rožinis ir maldaknygė.

— Tamsta katalikė?
— Taip, — vos atgaudama 

kvapą pralemenau.
— Tamstai pavyko, — šypte

lėjo vokietė. — Vykstate į Vie
ną. Austrija — katalikiškas 
kraštas. Laimingos kelionės.

Po kelių minučių jau sėdėjau 
kartu su kitais lietuviais vago
ne. Dar spėjau pamoti ranka 
pulkininkui, vienišai stovėju
siam perone. Traukinys pajudė
jo. . .

Kas girdėti Tėvynėje?
Atkakome į Vieną jau gero

kai įvakarėjus. Visi mano ben
drakeleiviai nuvyko Į lietuvių 
stovyklą. Man pulkininkas griež
tai prisakė nenakvoti stovyklo
je. Mat, galėjau ten sutikti kokį 
pažįstamą ar šiaip matytą žmo
gų, žinantį, kad esu žydė. Tai 
nereiškia, kad toksai pažįstamas 
tuoj nubėgtų į Gestapą įskųsti, 
bet neišvengiamai prasidėtų kal
bos. O juk Gestapas visur ausis 
turi.

Už puskilį lašinių mane pri
ėmė vienai nakčiai j viešbutį. 
Kitą rytą nuėjau į Allgemeines 
Krankenhaus (generalinė mies
to ligoninė) jieškoti darbo. Pri
ėmęs mane tarnautojas pavartė 
pasą Katrės Vaitkienės vardu, 
Kauno Raudonojo Kryžiaus li
goninės pažymėjimą, kad esu 
rentgeno sesuo ir abejingai ta
rė:

— Vadinas, lietuvė. . . Dirba 
čia pas mus jūsų tautietis — gy
dytojas. Jis jums patars kur dar
bą rasti.

Lietuvis gydytojas patarė 
man kreiptis į kitą lietuvę gy
dytoją, dirbančią Vienos plau
čių tuberkuliozės ligoninėje. To
ji gydytoja (deja, jos pavardė 
neišliko mano atmintyje) kartu 
su šeima pasitraukė į Vokietiją 
dar 1940 m. vasarą, rusams įsi
veržus į Lietuvą. Kiek prisime
nu iš jos pasakojimų, ji prieš 
karą gyvenusi Tauragėje. Kaip 
“sena” Vienos gyventoja ji tu
rėjo šiokias tokias pažintis ir 
prižadėjo man padėti. Laikinai 
priėmė mane pas save gyventi. 
Nemanau, kad ji suprato, jog 
esu žydė, bent jau niekad šia 
tema su manim nekalbėjo. Dar 
tą patį vakarą gydytoja supažin
dino mane su kunigu, atėjusiu 
jos aplankyti. Po trumpo pokal

bio jis patarė man kreiptis j Ar- 
beitsunfallspital (nelaimingų at
sitikimų darbovietėje ligoninė).

. — Pasakykite, kad daktarė 
Šabanienė jus rekomenduoja. 
To pilnai pakaks.

— Kas gi toji gydytoja šaba
nienė? — paklausiau.

— Ji dirbo šioje ligoninėje ir 
prieš kurį laiką grįžo Į Kauną. 
Ligoninės personalas labai my
lėjo ją ir manau, kad jos vardas 
atvers jums visas duris.

Tauragiškės — vienietės gy
dytojos šeimoje susipažinau su 
dar vienu vyriškiu. Jis buvo 
man pristatytas kaip buvęs ne
priklausomos Lietuvos saugu
mo departamento augštas valdi
ninkas, pasitraukęs į Vokietiją 
1940 m. vasarą ir negrįžęs į tė
vynę.

— Kas girdėti tėvynėje? — 
paklausė mane.

Mudviejų pokalbis užtruko 
gerą valandą. Jis, patyręs savo 
srities specialistas, neabejotinai 
suprato kas aš ir kodėl atsidū
riau Vienoje. Jis akylai stebėjo 
mane, meluojančią ir besipai- 
niojančią vos ne kiekviename 
sakinyje, ir ramiai šypsojosi. 
Pokalbiui pasibaigus, jis nuo
širdžiai paspaudė man ranką ir 
labai įtaigiai tarė:

— Linkiu jums geriausios 
kloties. Teišsipildo visos jūsų 
svajonės!

Neišduokite manęs!
Daktarės Šabanienės vardas 

iš tikrųjų turėjo magišką jėgą. 
Visi ligoninės darbuotojai api
puolę mane klausinėjo kaip se
kasi daktarei šabanienei, kaip 
gyvuoja jos šeima ir t. t. Mela
vau kiek įmanydama, juk nie
kad nesu jos regėjusi. Mane 
tuoj pat priėmė į darbą kaip 
Hilfskrankenschwester (pagal
binė medicinos sesuo) ir pasky
rė į rentgeno skyrių. Apsigyve
nau čia pat ligoninėje esančia
me seserų bendrabutyje.

Dirbau stropiai ir sąžiningai, 
vengiau pažinčių, tuščių šnekų. 
Viena, buvusi Austrijos-Vengri
jos imperijos sostinė, taip ir li
ko daugiataučiu miestu. Tarp 
austrų ir vokiečių maišėsi gau
sybė vengrų, čekų, slovakų, bul
garų ir kitų Balkanų pusasalio 
tautų žmonės. Niekas čia nekrei
pė dėmesio į kalbos akcentą, 
plaukų spalvą ir kitus įvairiom 
tautybėm būdingus bruožus. Juo 
labiau niekam nerūpėjo svetim
šalių darbininkų kilmė bei jų 
praeitis. Persekiojamo žmogaus 
chroniškas siaubas, neapleidęs 
manęs Lietuvoje per pastaruo
sius kelerius metus, po truputį 
ėmė slinkti į užmarštį. Laikas 
bėgo nepastebimai. Žinios iš 
frontų mane džiugino. Nacių 
pralaimėjimas juk reiškė mano 
ir visos mūsų tautos negando 
meto galą.

1944 m. vasarą frontas jau 
pasiekė Lietuvą. Lietuvių bei 
kitų tautybių pabėgėlių srautas 
veržėsi į vakarus, pasiekė net 
Vieną. Pabėgėlių tarpe neabejo
tinai buvo nemaža karo nusikal
tėlių — nacių talkininkų. Tačiau 
pagrindinę pabėgėlių masę su
darė žmonės, pasinaudoję pas
kutine proga ištrūkti iš Stalino 
imperijos rojaus.

. . . Sėdžiu sau ramiai tamsio
je laboratorijoje, ryškinu rent
geno nuotraukas, visiškai nenu
jausdama tykojančio pavojaus. 
Kažkas nekantriai beldžiasi į 
laboratorijos duris.

— Keti, daktarė Šabanienė 
atvažiavo.

Atveriu duris, puolu nepažįs
tamai moteriai ant kaklo ir lie
tuviškai šnibždu jai į ausį:

— Daktare, neišduokite ma
nęs.

Ji tuoj pat susivokė situacijo
je ir kaip puiki aktorė įsijungė 
į džiaugsmingo susitikimo vai
dinimą.

Ir šį kartą žmoniškumas atši
pino giltinės dalgį.

Vietoj epilogo
Karas pasibaigė. Lietuviai 

pabėgėliai traukė į vakarus, to
liau nuo rusų, toliau nuo 
NKVD. Sonia Joselevičiūtė, bu
vusioji Katrė Vaitkienė, rado 
savo kelią į žydų tėvynę Izraelį. 
Ji pradėjo dirbti vienoje stam
biausiųjų mūsų šalies ligoninių 
Petach-Tikvoje. Po kurio laiko 
ištekėjo už profesoriaus Morde- 
chajaus Turo, pasaulinio garso 
gydytojo-kardiologo. Turų šei
moje gimė ir užaugo du vaikai. 
Sūnus Menachemas — ūkinin
kas, valdo stambų bitininkystės 
ūkį. Duktė Mirjam — dailinin
kė, Izraelio diplomato, tarnau
jančio šiuo metu Niujorke, žmo
na. Profesorius M. Turas mirė 
1967 m. Beveik visi Sonios šei
mos nariai žuvo vokiečių-nacių 
okupacijos metais. Gyvi liko tik 

brolis ir sesuo. Brolis, dar ne
priklausomybės metais išvykęs 
Į tuomet britų valdomą Izraelio 
kraštą — Palestiną, išvengė ka
tastrofos, ištikusios žydų tautą 
Europoje. Sesuo spėjo 1941 m. 
birželio mėn., prasidėjus Vokie
tijos — Rusijos karui, pasitrauk
ti į rytus. Tuoj po karo ji grįžo 
į Lietuvą ir prisijungė prie žy
dų grupės, nelegaliai perėjusios 
Lenkijos sieną. Po ilgų klajo
nių ji atvyko į Izraelį 1947 m.

Sonia Turienė, baigusi savo 
pasakojimą, pasakė labai norinti 
sužinoti kaip susiklostė gelbėju
sių ją žmonių likimas. Jei kas iš 
“T2” skaitytojų ką nors žino, 
apie kunigą kapuciną Tėvą Ro
ką, pulkininką — statybos inži
nierių, padėjusį jai išvykti į Vie
ną, buvusį Kauno Raudonojo 
Kryžiaus ligoninės direktorių 
gyd. Kęsgailą (Kęstavičių), gyd. 
Šabanienę bei kitus šiame raši
nyje paminėtus asmenis, prašo
me pranešti visą informaciją 
laikraščio redakcijai, kuri per
siųs jūsų laiškus Soniai Turie- 
nei.

Belieka pridurti keletą žodžių

BAIGDAMI 1979 METUS,
turime žvelgti ne tiktai Į vienerių 
metų praeitį, bet ir į viso dešimt
mečio.
Kaikuriems iš jūsų Kanada per pastarųjį dešimtmetį 
tapo nauja tėvyne. Kaip Ontario liberalų partijos 
vadas neabejoju, kad mūsų krašte radote daug gali
mybių, kurių tikėjotės. Malonu man pareikšti, kad 
jūsų bendruomenė davė šio krašto gyvenimui bei 
kultūrai nepaprastai di
delį įnašų bei saivtų at
spalvį.

Linkiu jums visiems ge
ros sveikatos ir didžios 
sėkmės per sekančius 
metus ir per ištisų de
šimtmetį — 

STUART SMITH, M.P.P., 
opozicijos vadas

apie Šio rašinio svarbiausiąjį 
veikėją “broliuką”. S. Turienės 
ryšys su šiuo nuostabiu žmogu
mi nutrūko jai išvykus į Vieną. 
Izraelio memorialiniame institu
te “Jad Vašem” saugoma stora 
šio didvyrio byla. Jo pavardė 
Bronius Gotautas. Jis padėjo de
šimtims žydų slapstytis nacių 
okupacijos metais. Gestapas ga
liausiai susekė jį ir suėmė. Na
cių konclageriuose jis praėjo 
devynis pragaro ratus, bet liko 
gyvas. Pokario metais jis gyve
no senelių prieglaudoje Muen- 
chene, kur ir mirė. Broniui Go- 
tautui buvo suteiktas Pasaulio 
Tautų Teisuolio garbės vardas 
ir jis buvo apdovanotas meda
liu. Jo vardu pasodintas medis 
Jeruzalėje Pasaulio Tautų Tei
suolių alėjoje.

S. Turienė dar prieš SSSR — 
Izraelio diplomatinių santykių 
nutraukimą bandė gauti leidi
mą, kad jos gelbėtoja Elena 
Statkevičiūtė galėtų aplankyti 
mūsų kraštą, piviešėti Turų 
šeimoje. Visi pakvietimai ir pra
šymai, deja, iki šiol liko be at
sako.



Žiburėliai!
mosu* mažiesiems.«

TAIP ŠVENČIAME 
KALĖDAS

Aš atsimenu, prieš 5-10 metų 
man Kalėdos būdavo labai 
linksmos. Mes praleisdavom 
Kūčias taip, kaip Lietuvoje. Vi
sa mūsų šeima susirinkdavo 
prie stalo. Ir tai būdavo vienin
telė diena, kai neateidavo kitų 
pažįstamų. Mes pajuokaudavom 
ir labai gerai praleisdavom lai
ką. Dabar atrodo, kad mes visi 
užaugom ir išėjom savais ke
liais. Aš atsimenu, kaip buvo 
anais laikais, ir įsivaizduoju, kad 
ir Lietuvoje, nors ten nėra taip 
gerai, kaip čia, visi turbūt su 
savo šeimomis renkasi Kūčioms.

Paulius Sukauskas
Kalėdos yra viena iš svarbiau

sių katalikiškų švenčių. Jos pri
mena mums Kristaus gimimą ir 
Jo atėjimą į pasaulį.

Daug žmonių yra užmiršę tik
rą Kalėdų reikšmę. Jei aš išei
čiau į gatvę ir paklausčiau pir
mą sutiktą žmogų, ką Kalėdos 
jam reiškia, jis man turbūt at
sakytų, kad tai yra atostogų lai
kas, kai nereikia dirbti ir kai 
visi gauna ar duoda dovanas. 
Kalėdos yra išnaudojamos ko- 

, mercinių bendrovių. Net porą 
mėnesių prieš Kalėdas jau ma
tosi krautuvėse ženklai, kurie 
skelbia, kad Kalėdos jau ateina 
ir kad reikia pradėti pirkti do
vanas visiems pažįstamiems.

Lietuvoje tokių dalykų nėra. 
Tie, kurie švenčia Kalėdas, daro 
tai tyliai ir reikšmingai. Nors 
Lietuvoje neleidžia švęsti Ka
lėdų, dauguma žmonių eina į 
Mišias ir namuose meldžiasi. 
Lietuvoj Kalėdos yra daug 
reikšmingesnės, negu čia. Ten 
nėra jokio komercinio išnaudo
jimo, nes valdžia tos šventės 
nepripažįsta. Žmonės atšvenčia 
privačiai.

Darius čuplinskas
§ie metai buvo Vaikų Metai, 

tai per Kalėdas mes turėtume 
pagalvoti apie visus vaikus. Ka
nadoje beveik visi vaikai turės 
laimingas Kalėdas, bet yra ir 
tokių vaikų, kurie negalės 
džiaugtis dovanomis. Šiems vai
kams yra renkami pinigai, už 
kuriuos perkamos dovanos. Mū
sų angliškoji mokykla rinko pi
nigus indėnams rezervate neto
li Sudburio miesto. Daug pinigų 
surinkome ir išsiuntėme daug 
dovanų.

Audronė Medelytė

Prieš penkerius metus aš su 
sesute ir tėveliais atsikėliau Ka
lėdų rytą išvynioti dovanų. Tą 
rytą mūsų močiutė telefonu 
pranešė blogą žinią: sakė, kad 
mūsų tėvukas mirė. Jis buvo 
tik 58 metų. Iš pradžių aš nesu
pratau, nes buvau tik dešimties 
metų. Man buvo labai pikta, kad 
jis mirė Kalėdų dieną. Aš pa
galvojau, ar kiekvienais metais 
per Kalėdas mums bus liūdna? 
Ar mes švęsim Kristaus gimi
mą, ar minėsime tėvuko mirtį? 
Tačiau, kai už metų atėjo vėl 
Kalėdos, visi buvome linksmi. 
Mes turėjome dovanų, eglutę, 
ir didelę vakarienę — Kūčias. 
Mes ėjom į šventovę švęsti Kris
taus gimimo. Ir kai Kalėdų die
na praėjo, aš gulėjau lovoj ir 
prisiminiau savo tėvuką. Ne jo 
mirtį, bet tuos laikus, kai mes 
ėjom žuvauti ir maudytis ir kai 
jis man nupirkdavo ledų. Taigi, 
Kalėdos vienais metais gali būti 
liūdnos, bet po to jos vėl pasi
daro smagios.

Loreta Žilinskaitė
Mes turime būti labai dėkin

gi, kad esame laisvi ir galime 
švęsti Kalėdas. Okupuotoje Lie
tuvoje komunistinė valdžia ne
leidžia švęsti šio didelio įvykio, 
nes valdžia yra ateistinė, čia, 
laisvame pasaulyje, mes dejuo
jame, kad viskas perbrangu. 
Mes kartais ir pamirštame, ką 
tikrai Kalėdos reiškia ir nepa- 
rodom vienas kitam, kad mes 
tikrai esame krikščionys. Kai 
žmonės gyvena priespaudoje, 
labiau įvertina laisvę. Dabarti
nėje Lietuvoje žmonės tebeeina 
į pamaldas, nebijodami perse
kiojimo.

. Donatas Balaišis

Šiandien, kai išgirsti žodį 
“Kalėdos”, pradedi galvoti apie 
pinigus. “Ar visiem surasiu do
vanų? Ar turiu pakankamai pi
nigų viskam?” Kalėdos yra pa
sidariusios materialinė, o ne 
dvasinė šventė. Iš visų pusių 
krautuvės ragina pirkti dova
nas, gatvėse kabo papuošalai, 

šviesos. Ir kur tik žiūri, sėdi 
Kalėdų senelis, tartum atsto
vaujantis Kalėdoms . . .

Kadaise Kalėdos buvo šventė, 
per kurią šeima galėjo susitikti, 
kartu valgyti, būti linksmi ir dė
kingi, kad ši diena yra Kirstaus 
gimtadienis, kad prieš daugelį 
metų žvaigždė švietė ir Trys 
Karaliai nešė dovanas. Dabar 
tie karaliai yra pavirtę nykštu
kais, ir jų dovanos — ne laimė, 
džiaugsmas, bet traukinukas ar 
saldainiai . . .

Nors ir malonu išrinkti kam 
nors dovaną, ją duodant reikia 
pagalvoti, ar duodi iš meilės, 
draugystės? Atsimink kur atsi
rado Kalėdos, ką jos reiškia mū
sų pasauliui. Ir per visas deko
racijas gal pamatysi šviesą, kuri 
žėruoja truputį ryškiau negu 
kitos . . .

Leta Vaitonytė
Kai ateina Kalėdų metas, visi 

vaikai kalba apie tai, ką gaus 
arba ką norėtų daryti Kalėdų 
dieną. Kai aš buvau labai jauna, 
važiuodavau su tėveliu eglutės 
pirkti. Ji visada būdavo labai 
augšta ir labai tiesi. Kai grįžda- 
vom namo, laukdavom, kol eg
lutė bus pastatyta, kad galėtu
mėm gražiai ją papuošti. Tada 
atnešdavom visas dovanas ir pa- 
dėdavom po eglute . . .

Lina Totoraitytė

Tamsios Kalėdos
Kambarys buvo tamsus. Nie

ko nebuvo girdėti, tik supamo
sios kėdės cypimas. Senelė sė
dėjo susilenkusi ir mezgė piršti
nes. Jos ištinę pirštai lėtai dir
bo be sustojimo. Lauke tyliai 
krito sniegas. Katė ištempė savo 
baltą kūną, nušoko nuo palan
gės ir nuėjo prie senutės kojų. 
Ji susirangė į kamuolį ir vėl už
migo. Nedaug šviesos buvo 
kambaryje, tik tiek, kiek įėjo 
pro langą. Senelė patrynė savo 
išvargusias akis ir sustojo mez- 
gusi. .. ' '

Niekas negyveno name su se
nele. Jau ilgus metus ji buvo 
viena, be šeimos. Namas buvo 
pagražintas visokiais kalėdiniais 
papuošimais, kuriuos senelė pa
ti buvo padariusi. Ji buvo viena, 
be draugų ir pažįstamų, bet Ka
lėdos jai teikė džiaugsmo. Prieš 
tą šventę ji praleisdavo visą sa
vo laiką gamindama rankdar
bius vaikams, kurie neturėjo pi
nigų jų nusipirkti. Šitaip senelė 
šventė Kalėdas. Supamosios kė
dės cypimas aidėjo naktį . . .

Laura Radzevičiūtė

LIETUVA
Lietuva yra valstybė, kur ma

no tėvai gimė. Mano tėvelis gi
mė Kaune, o mano mama gimė 
prie Marijampolės. Lietuva yra 
į šiaurę nuo Lenkijos, į pietus 
nuo Latvijos, į vakarus nuo Ru
sijos ir į rytus nuo Baltijos jū
ros. Lietuva yra kraštas, kuria
me vyrauja daugiausia lygumos, 
bet turi ir kalnų.

Lietuvių tikyba senovėje bu
vo pagoniška. Pagonys garbino 
medžius, akmenis ir įvairias 
gamtos apraiškas. Tik vėliau jie 
tapo krikščionimis. Buvo kara
lių ir kunigaikščių, kurie kovo
jo prieš rusus ir vokiečius. Lie
tuva buvo užimta rusų prieš pir
mą pasaulinį karą. Vėliau Lie
tuva buvo laisva 22 metus. Lie
tuvos nepriklausomybės šventė 
yra Vasario 16. Nepriklausomy
bė pasibaigė, prasidėjus II D. 
karui. Dabar dar rusai yra už
ėmę Lietuvą. Tikėkime, kad 
Lietuva bus vėl laisva.

Ina Balsytė, VII sk.

Popierinis 
Banknotas

Aš esu POPIERINIS BANK
NOTAS. Iki šiol aš turėjau la
bai įdomų gyvenimą. Aš esu 
vertas tik vieno dolerio, dėlto 
mane daug kas vartoja. Kartais 
žmonės mane taupo ir laiko ma
ne savo kišenėje. Kartais jie 
mane pamiršta kišenėje ir įme
ta į skalbiamąją mašiną. Man 
tai atsitiko net tris kartus. Tai 
nebuvo malonu.

Kartais mane žmonės vartoja 
keistam lošimui, kuris vadinasi 
"POKER”. Bet kai vienas žmo
gus mane numeta ant stalo, ki
tas paima. Kol aš gyvensiu, ne
suprasiu kodėl suaugę žmonės 
mane vartoja kaip žaislą, žmo
nės mane vartoja ir blogam tiks
lui, ne tik geram. Bet aš esu pa
tenkintas, nes visi, kurie mane 
mato ir vartoja, yra mano drau
gai.

Alvinas Kišonas, X sk.

Linksmų, prasmingų

bei Dievo 
palaimintų

linkime visiems Išganytojo liuteronų £}■
' parapijos parapijiečiams bei visai

l'etuv*4 visuomenei. «

1 “Garbė Dievui augštybėse, o žemė-
i ' 4. Jv je ramybė jo mylimiems žmonėms” .•»

f ĮĄ. 41/r jĮufflnr * * (Luko 2, 14)

‘ KUN ALG/MANTAS ir g
RŪTA ŽILINSKAI

Klevelando Sv. Kazimiero lietuvių mokyklos mokiniai dalyvauja koncerte, kur| surengė Dievo Motinos Nuola
tinės Pagalbos parapija savo penkiasdešimtmečio proga. Diriguoja ONA MIKULSKIENĖ:

Ne tik parapija, bet ir veiklos centras
Auksinė lietuviškos parapijos sukaktis

AURELIJA BALASAITIENĖ
Š. Amerikoje lietuvių parapi

jos jau ir pačiais ankstyviau
siais mūsų imigracijos laikais 
buvo ne vien maldos namais, 
bet ir kultūrinio, tautinio, vi
suomeninio gyvenimo centrais. 
Lietuvių skaičiui augant, dides
nėse kolonijose buvo steigiamos 
naujos parapijos. Taip 1929 m. 
būrelis Klevelando lietuvių, iš 
dalies dėl nesantaikos ir trinties 
Šv. Jurgio parapijoje, nutarė 
steigti naują parapiją retai ap
gyventame rytiniame Klevelan
do pakraštyje.

Steigėjai 1929 m. nupirko že
mės sklypą su klubo patalpomis 
ir išrūpino vyskupijos leidimą 
naujai lietuvių Dievo Motinos 
Nuolatinės Pagalbos parapijai. 
Pirmasis jos klebonas kun. Ka- 
ružiškis, išbuvęs apie 10 metų 
parapijos šeimininku, nepajėgė 
pagerinti pastatų bei reikiamai 
pagyvinti parapijos gyvenimo. 
1939 m. Klevelando vyskupas 
Mc Fadden paskyrė kun. Juozą 
Angelaitį iš Akrono naujuoju 
tos parapijos klebonu.

Centas prie cento
Kun. Angelaitis susirūpino 

kritiška parapijos padėtimi ir 
sukaupė visas savo jėgas jai gel
bėti. Kun. Angelaitis rinko lė
šas naujai šventovei įvairiais 
būdais: meškeriojo ir pardavi
nėjo žuvis, augino viščiukus, 
rinko geležies laužą ir t. t. 
Darbštus ir nepaprastai taupus, 
kun. Angelaitis ne tik išmokė
jo skolas — 1950 m. jau turėjo 
pakankamai pinigų statybos 
fonde.

Tuo metu į Klevelandą at
plaukusi imigrantų banga su 
dideliu entuziazmu prie to už
mojo prisidėjo. Pastatų projek
tą paruošė archit. Stasys Kudo- 
kas, o statybos darbus atliko 
inž. Juozas Augustinavičius. 
Statyba ėjo pamažu, palaips
niui, kol pagaliau buvo baigta 
daili lietuviška šventovė, klebo
nija, vienuolynas ir mokykla su 
didele sale, kavine ir aikštėmis. 
Prieš keletą metų parapijos 
aikštėje buvo pastatytas pa
minklinis kryžius pagal archit. 
E. Kersnausko projektą.

Atgimimo laukiant
Deja, kruopštusis šventovės 

statytojas ir toliau tęsė savo 
kraštutinę taupumo tradiciją, 
nenorėdamas leisti pinigų pas
tatų išlaikymui ir švarai. Per ei
lę metų aikštėje rinkosi laužo 
krūvos, patamsėjo nevalomi lan
gai, neplautos sienos. Tik masy
vūs ir stambūs pastatai liudijo 
statybos vertę. Gražios patalpos 
ilgainiui liko tuščios, nes nuo
ma brangi, o personalo tvarkai 
bei švarai palaikyti nebuvo.

Kai prieš beveik penkerius 
metus kun. Angelaitis pasitrau
kė į pensiją, vietiniai lietuviai, 
susirūpinę parapijos likimu, 
stengėsi, kad parapija liktų lie
tuvių rankose. Tų pastangų dė
ką DMNP parapijai vadovauti 
sutiko lietuviai kunigai jėzuitai. 
Pirmuoju klebonu buvo paskir
tas kun. G. Kijauskas ir jo pa
vaduotoju kun. L. Zaremba, da
bartinis jėzuitų provincijolas. 
Pastarajam perėmus provinci
jolo pareigas ir išvykus į Čika
gą, kun. J. Kidykas buvo paskir
tas klebono pavaduotoju.

Atmintinos pamaldos
S. m. lapkričio 25 d. įvyko iš

kilmingas parapijos 50 metų 
sukakties minėjimas. 4 v. p. p. 
buvo pamaldos, kurių metu 
giedojo jungtinis choras, grojo 
kanklės, o Mišios pasižymėjo 
lietuviškomis liturginėmis tra
dicijomis, kurias palaipsniui įve
dė kun. G. Kijauskas.

Klebonas pamoksle pabrėžė 
parapijos lietuviškumą, ken
čiančios Lietuvos K. Bendrijos 
padėtį ir mūsų visų pareigą tin
kamai naudotis šio krašto mums 

’teikiama laisve. Pamaldose da
lyvavo Klevelando vyskupas 
James E. Hickey, vysk. James 
Lyke, vysk. V. Brizgys ir daug 
dvasiškių svečių. Vysk. Hickey 
savo trumpame žodyje pasveiki
no parapiją jos auksinės sukak
ties proga ir pareiškė savo pasi
gėrėjimą mūsų liturginėmis tra
dicijomis, pozityviomis mūsų 
savybėmis, kurios pasireiškia 
solidarumu, patriotizmu ir in
telektualumu.

Platus koncertas
Po pamaldų parapijos salėje 

įvyko koncertas ’— minėjimas, 
kuriame programą atliko visos 
geriausios Klevelando lietuvių 

meninės pajėgos: garsioji 
“Grandinėlė”, “Nerijos” stu
denčių ansamblis, ramovėnų 
choras, šv. Kazimiero mokyk
los kanklių orkestras ir parapi
jinės mokyklos jaunimas su or
kestru bei dainomis. Nebuvo 
ilgų kalbų ir šabloniškų sveiki
nimų, kurie nevieną iškilminga 
šventę dažnai sumenkina. Pro
grama buvo gera ir įvairi, tik ir 
šį kartą būtų buvę prasmingiau, 
jei vienetai būtų trumpinę savo 
pasirodymus. Vis dar sunku 
rengėjus ir programos dalyvius 
įtikinti, kad efektingiausią pro
grama yra tokia, kuri nėra per
krauta.

Programą skoningai, trumpai 
pranešinėjo Algis Rukšėnas ir 
Saulė Narbutaitytė. Vyskupai 
buvo apdovanoti plačiomis tau
tinėmis juostomis, kurias 
įmantriai choreografuoto šokio 
metu “nuaudė” “Grandinėlė”. 
Kun. G. Kijauskas vyskupus ap
dovanojo lietuviškomis koplytė
lėmis, o buvusiam klebonui ir 
šventovės statytojui buvo pado
vanotas Dievo Motinos paveiks
las su specialiu įrašu, šventės 
dalyviai buvusio klebono kun. 
Angelaičio pasigedo tiek pamal
dų metu, tiek minėjime.

♦ ♦ *

Klevelando lietuviai DMNP 
parapija didžiuojasi ir ją didžiai 
vertina, nes per paskutiniuosius 
penkerius metus ji tapo tikru 
mūsų visuomeninio bei kultūri
nio gyvenimo centru, kuriame 
visi vienetai, visos organizaci
jos randa prieglobstį. Pastatų 
viduje nuolat aidi jauni balsai, 
daina ir juokas, giesmė ir mal
da, himnas ir muzika. Abejonės 
nėra, kad už šį dvasinį atgimi
mą ir tautinį atsinaujinimą Kle
velando lietuviai pirmoje eilėje 
turi būti dėkingi klebonui kun. 
G. Kijauskui.
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Sveikinimai
Mielos tautietės ir tautiečiai,

Man regis, “Tėviškės Žibu
rių” 30-ties metų sukakties mi
nėjimas visų pirmą simbolizuo
ja dėkingumą jų steigėjam ir 
kun. klebonui Ažubaliui, sutei
kusiam jiems pirmutinę pasto
gę.

Taip pat šiomis gražiomis me
tinėmis pagerbiami ir tie lietu
viai, kurie savo darbu, prenu- 
meratūra arba auka prisidėjo 
prie to, kad šisai savaitraštis 
gyvuotų.

Kita vertus, šis jubilėjus mus 
nukelia ir į praeitį, priminda
mas lietuvių spaudos golgotą ir 
tuos laikraštininkus, kurie nuo 
pirmųjų mūsų tautinės sąmo
nės pragiedrulių rodė lietuvių 
tautai kelią, štai kodėl ne be 
įžvalgumo sakoma, jog Lietu
vos nepriklausomybė buvo at
kovota plunksna.

Deja, toks mūsų žvilgsnis į 
sukaktį būtų nepilnas, jei ne
prisimintume kun. dr. Pr. Gai
dos, kuris jau 25-ri metai, kai 
neša rūpestingiau už skruzdę 
sunkiąją redaktoriaus naštą. 
Juk tai jisai savo aštriu lietuvių 
kabos jausmu, pakanta, plačia 
bendradarbių talka ir savo 
plunksnos dosnumu išugdė ge
ra lietuvių kalba “Tėviškės Ži
burius” į solidų ir patrauklų sa
vaitraštį.

Tokiomis mintimis įsijungda
mas į šitą šventę, sveikinu visą 
“Tėviškės Žiburių” įgulą ir 
nuoširdžiai jai linkiu energijos 
bei ištvermės tebekurstyti lie
tuvybės ugnį ir remti Lietuvos 
laisvinimo pastangas.

Dr. J. Žmuldzinas,
gen. Lietuvos konsulas 

(šis sveikinimas buvo perskai
tytas paties konsulo sukaktuvi
niame “TŽ” pokylyje, Red.)

* * #
“Tėviškės žiburiams” išva

rius gilią vagą ir dabar šven
čiant 30 metų sukaktį, gerbia
mąjį redaktorių ir visus Jūsų 
artimiausius talkininkus nuo
širdžiai sveikiname.

Miela ir džiugu konstatuoti, 
kad šis savaitraštis mūsų lietu
viškosios periodinės spaudos 
eilėse savo augštos kultūrinės 
ir pozitjMos Veiklos pasireiški
mu užima vieną iš garbingiau
sių vietų.

Varganame lietuviškosios iš
eivijos gyvenime kiekvienas lie
tuviškame laikraštyje mato sa
vo mielosios tėviškės tikruosius 
žiburius.

Lietuvių Žurnalistų Sąjungos 
vardu
Jonas Kuprionis, pirmininkas

* « *
Sveikiname Jus, susirinku

sius paminėti našių 30 darbo 
metų. Šis savaitinis laikraštis 
teikia džiaugsmą ir pasididžiavi
mą ne tik lietuviams, gyvenan
tiems Kanadoje, bet ir JAV. Ge
roji Dievo žodžio naujiena per 
Jus tesklinda ir toliau į visas 
lietuviškas kolonijas.

Jūsų Kristuje — 
Nek. Prasidėjimo Marijos sese
rys Sesuo M. Margarita

* * *
Man yra didelė privilegija 

kartu ir garbė “Nepriklauso
mos Lietuvos” leidėjų vardu 
šios gražios, prasmingos ir 
brandžios trisdešimtmečio su
kakties proga pasveikinti gra
žiai gyvuojančius “Tėviškės ži
burius”, jų leidėjus ir visus 
gausius darbuotojus. Sakoma, 
kad ‘T. žiburiai” tai geriausias, 
stipriausias, labiausiai mėgsta
mas lietuviškas savaitraštis vi
same pasaulyje. Savo širdžių gi
lumose dar vis nešamės tą nuo
stabiai žėrintį gimtųjų namų ži
burėlį. Ir nieko mums nėra gra
žesnio, prasmingesnio, labiau 
gaivinančio už žydrąją gimtąją 
padangę, gimtųjų namų žiburė
lį, pakelėse rymančius pasviru
sius kryžius, motules pasaką 
apie senolių laikus .. . “T.Ž.” 
kaip tik išitkimai stovi šių ir į 
juos panašių lietuviškųjų perlų 
išsaugojime ... Spindėkite ir 
Svieskite mums kelius iki tikro
ji laisvė visiems nušvis.

“Nepriklausomos Lietuvos” 
leidėjų vardu

A. Lukošius

♦ ♦ ♦
Toronto Lietuvių Kredito Ko

operatyvas “Parama” sveikina 
“Tėviškės žiburius” 30 metų 
sukakties proga ir linki sėkmės 
ateities darbuose. Naujų maši
nų įsigijimui paremti prideda
me mažą auką.

V. Aušrotas, 
valdybos pirmininkas

Vyriausio Lietuvos Išlaisvini
mo Komiteto vardu sveikinu 
“Tėviškės Žiburius”, sulauku
sius 30 metų. Linkime “Tėviš
kės Žiburiams” ir toliau augti, 
stiprėti, skleisti stiprinančias, 
jungiančias ir uždegančias idė
jas nepailstamai Lietuvos lais
vės kovai.

Daug sėkmės Jūsų pasiauko- 
jančiame darbe.

Dr. K. Bobelis,
VLIKo pirmininkas

♦ * *
Mieli ir brangūs 
"Tėviškės Žiburiai",

Minėdami savo spindėjimo 
trisdešimtmetį, priimkite ir 
Ateitininkų Federacijos valdy
bos nuoširdžiausius sveikini
mus.

Jumis gėrimės, džiaugiamės. 
Dažnai Jumyse galima rasti pa
skatos atspariau budėti lietuvy
bės ir katalikybės tarnyboje, 
veiksmingiau rūpintis Lietuvos, 
Katalikų Bažnyčios ir lietuvių 
tautos gyvybiniais reikalais.

Linkime Jums geriausios Die
vo palaimos, nušviečiant kelią-į 
naują Lietuvos laisvės rytojų.

Juozas B. Laučka,
Ateitininkų Federacijos 

valdybos vardu
* * ♦

Džiaugiamės Jūsų gausiais 30 
metų darbo vaisiais ir dalijamės 
Jūsų rūpesčiais.

Sveikiname D.G. redaktorių 
kun. dr. Praną Gaidą, jo nuošir
dų talkininką Vytautą Kastytį 
ir visus bendradarbius, linkėda
mi, kad “Tėviškės Žibubriai” 
sėkmingai skleistų krikšionišką 
— lietuvišką šviesą ir puoselė
tų tautos prisikėlimo viltį, kol 
jis sulauks naujos Vasario 16.

Lietuviai pranciškonai, 
“Darbininko, “Aidų” ir 
“Varpelio” leidėjai

♦ * ♦
Kanados vilniečiai šia reikš

minga proga nuoširdžiai sveiki
na “Tėviškės Žiburių" redakto
rius ir visą to mielo savaitraš
čio personalą — štabą, bendra
darbius, rėmėjus ir prenumera
torius.

Trisdešimtmečio proga linki
me ištvermės bendrom jėgom 
su pasišventimu tęsti šį darbą, 
kad žiburiai neužgestų ir švies
tų pasaulio išblaškytiems lietu
viams, kol vėl Lietuva prisikels 
iš sunkios vergijos ir bus laisva 
bei nepriklausoma su savo sena 
sostine Vilniumi.

Stepas Varanka,
Vilniaus Krašto Lietuvių 

Sąjungos
Kanados krašto valdybos 

pirmininkas
* * ♦

“Tėviškės Žiburių” 30-ties 
metų sukakties proga sveikina
me laikraščio kūrėjus, buvusius 
ir esamus redaktorius, leidėjus 
ir korespondentus. Linkime 
“TŽ” dar ilgai žibėti krikščio
niška ir tautiška šviesa.

KLK Moterų Dr-jos 
Lietuvos Kankinių 
parapijos skyrius

* * *
“T. Žiburiams”, švenčian

tiems 30 metų sukaktį, linkime 
visuomet būti krikščioniškos 
meilės ir šviesos žiburiu lietu
vybės padangėje.

Moterų Šalpos Grupė “Daina”

Sveikiname "Tėviškės Žibu
rius”, švenčiančius gražią 30 m. 
darbo sukaktį, ir linkime kuo 
geriausios sėkmės ateityje.

Dėl savo gimtosios kalbos, 
rašto, spaudos ilgus metus lie
tuvis kovojo, kentėjo, net gyvy
bę paaukojo Sibiro taigose. Lie
tuviška spauda žadino lietuvių 
sąmonę sunkiose tautai dienose, 
padėjo atgauti laisvę.

Dabar lietuviška spauda yra 
mūsų gyvenimo už tėvynės ri
bų veidrodis. Per spaudą jun
giamės vieni su kitais; pajunta
me veiklos pulsą — nuotaikas, 
nežiūrint kokie nuotoliai mus 
skirtų. Pogrindžio spauda oku
puotoje Lietuvoje taip pat ga
lingas ir nemalonus ginklas 
priešui. Ji jungia, skatina ne
palūžti, duoda viltį šviesesnių 
dienų. »

Džiaugiamės ir didžiuojamės 
“Tėviškės žiburiais’, kaip vie
nu iš stipriausių savaitraščių iš
eivijoje. Linkime dar ilgai ir 
taip sėkmingai šviesti mums. 
Sveikiname redaktorius, admi
nistracijos personalą ir leidė
jus.

“Gyvataras”, 
vad. G. Breichmanienė
Nukelta j 2 1
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Maskvines taikos angelai
J. KAIRYS

Buvo atvykęs vyriausias anos 
"taikos” skelbėjas, Brežnevas į 
Rytų Berlyną. Žiūrėdamas į V. 
Vokietiją ir siekdamas įkinkyti 
ir ją Kremliaus imperializmo 
tarnybon, pasisiūlė atitraukti iš 
R. Vokietijos tam tikrą dalį 
maskvinę laisvę saugojančių 
karinių jėgų. Bet V. Vokietija 
turėtų pasitraukti iš Atlanto 
Sąjungos ir susijungti su R. Vo
kietija. Apie karines jėgas, 
Kremliaus laikomas V. Vokieti
jos pašonėje — Čekoslovakijoje 
ir Lenkijoje, jis nutylėjo.

Sis pasisiūlymas sukėlė ne 
vien V. Vokietijoje visokių kal
bų, komentarų, bet ir kitur. 
Maskva su savo satelitais pra
dėjo visaip populiarinti Brež
nevo pasisiūlymą ir raginti V. 
Vokietiją priimti jį. Tą patį 
skelbia ir laisvų kraštų komu
nistai su kaikuriais kairiaisiais 
ir kitais pasimetėliais, žinoma, 
atsirado šviesaus proto politikų, 
kurie iš karto mojo į Brežnevo 
pasisiūlymus, nes žino, jog tai 
yra Kremliui įprasta meškerė 
apgauti V. Vokietijai bei ki
tiem kraštam. Kaip besusitar- 
tum su juo, vistiek nesilaikys 
įsipareigojimų. Išimtį sudaro 
jų su Hitleriu 1939 m. pasirašy
ta sutartis su slaptais protoko
lais. Jos Kremliaus valdovai lai
kosi įsikibę, nes ji sovietams la
bai naudinga.

Einant kalboms apie Brežne
vą pasisiūlymus, jų išryškini
mui buvo atvykęs ir Sov. Są
jungos užsienio reikalų min. 
Gromyka. Maskvinę taiką pir
miausia jis vežė į Madridą. Ten 
atkalbinėjo ispanus nuo Atlan
to Sąjungos ir kaip kompensa
ciją siūlėsi iškilmingiausiais pa
žadais garantuoti jų saugumą. 
Bet, atrodo, Madridas nėra dar 
pamiršęs 1936 m. Kremliaus at

įdomi ekursija iš anapus
AL. GIMANTAS

1979 m. spalio antroje pusėje. 
Jungtines Valstybes lankė tu
ristinė 25 asmenų grupė iš Lie
tuvos. Si ekskursija buvo įdomi 
ir ta prasme, kad jų išvyka su
tapo su VI. Cesiūno dar vis ne
visai aiškia odisėja. Po jos čia 
daug kas manė, kad bent ku
riam laikui dar daugiau susiau
rės galimybės lietuvių išvykoms 
užsienin. Sį kartą toji prielaida 
ar spėjimas lyg ir nepasitvirti
no.

Tą ekskursantų grupę suda
rė vieni lietuviai, ir vadovu bu
vo taipgi lietuvis. Iki šiol į to
kias išvykas būdavo įterpiami 
ir kitų tautybių asmenys. Vadi
nasi, ar tik ne pirmą kartą visa 
grupė buvo grynai lietuviška.

Gal dėlto, gal ir dėl kitų ap
linkybių grupės dalyvių “prie
žiūra” nebuvo griežta — tautie
čiai, norintieji bendrauti su at
vykusiais, neturėjo jokių kliū
čių ar varžtų. Niekam mūsiškių 
nedrįstant imtis atsakomybės 
ar neturint tam drąsos, kaip ir 
galima buvo tikėtis, jų globoji
mo iniciatyva pasiliko “progre
syviųjų” rankose. Tačiau nete
ko girdėti, kad jie būtų darę 
kliūčių svečiams bendrauti su 
naujaisiais ateiviais.

Kelionės buvo tvarkomos bri
tų “Cook” agentūros, stengian
tis parodyti kiekvieno aplanky
to didmiesčio turistines atrak
cijas, apsistojant geruose vieš
bučiuose (pvz. Vašingtone — 
“Shoreham — Americana”, De
troite — "Holiday Inn” ir pan.), 
kur buvo ir valgoma. Kiekvie

neštos Ispanijai maskvinės "tai
kos” ir saugumo. Todėl ten jis 
greičiausiai nieko tikro nelai
mėjo.

Atvykęs į Bonną, Gromyka 
pakartojo Brežnevo pasisiūly
mus, pareikštus R. Berlyne, ir 
grasinimus už jų nepriėmimą.

Remiantis spauda, Gromykai 
pirmiausia rūpėjo Atlanto Są
jungos užsimojimas moderni
zuoti savo apsiginklavimą rake
tų srityje, nes čia Kremlius Va
karus yra labai pralenkęs. Tai 
matydami, europiečiai nori iš
lyginti karinių jėgų proporciją. 
Be to, jie neatsisako kalbėtis su 
Kremliumi ir atoslūgio temo
mis. Bet Gromyka pasisakė už 
dabartinę padėtį, nekeičiant 
ginklų sistemos, jų gamybos ir 
pan. Jei, girdi, vakariečiai susi
laikytų nuo tolimesnio apsigink
lavimo, tai Kremlius rimtai pa
galvotų apie savo gamybą ra
ketų srityje, nors, kaip yra jau 
seniai nustatyta, Vakarų sunai
kinimui Kremlius turi užtekti
nai raketų ir kitų ginklų, taip 
kad nauja gamyba jam nėra 
reikalinga.

Taigi, Kremlius siekia pri
versti vakariečius pasiduoti jo 
užplanuotam diktatui. Pirmu 
taikiniu pasirinko V. Vokietiją, 
kuri yra dar pastovi politiškai 
ir stipri ūkiškai. Bet Bonna ne
pasidavė jo apgaulei ir grasi
nimams. Kol kas ji pasiliko At
lanto Sąjungoje, bet kartu su
tiko tartis su Kremlium dėl nau
jų pasisiūlymų. Kokias išvadas 
Kremlius padarys dėl Bonnos 
nepasidavimo Brežnevo ir Gro
mykos siūlymui, nežinia. Gali
mas dalykas, kad Kremlius, kol 
paaiškės likimas jo pradėto ma
limo arabų ir JAV, susilaikys 
nuo lemtingesnių žygių Euro
poje ir pasitenkins vien apgau
linga propaganda ir grasini
mais.

nas turi užsimokėti prieš išvyks
tant už visą kelionę (per 1000 
rb.). Smulkiom išlaidom kas
dien buvo duodami penki ame
rikiniai doleriai.

Beveik kiekvienoje vietovėje 
vis kas nors iš dalyvių rasdavo 
artimesnius ar tolimesnius gi
mines. Kaikurie tų susitikimų 
buvo itin jautrūs, abipusiškai 
nuoširdūs. Kaikam buvo ir tik
rų staigmenų, nes iš anksto nie
ko nebuvo žinoma apie atvyki
mą. Laikas buvo ribotas — maž
daug po dvi dienas kiekviena
me didmiestyje. Tad ilgesniam 
bendradarbiavimui sąlygų ne
buvo. Tik vakarais galima buvo 
skubotai vieną kitą svečią ar 
viešnią pas save parsivežti, pasi
kalbėti, vieną kitą detalę iš lie
tuviškos aplinkos parodyti, su
pažindinti.

Ar yra kokia nauda iš tokių, 
staigių, neplanuotų ir trumpa
laikių susitikimų? Be abejonės. 
Pas mus yra įvairių nuomonių, 
bet kiekvienu atveju toks tau
tiečio iš tėvynės ir išeivijos su
sitikimas tik jau negali padaryti 
kurios nors žalos. Tegu tie ne- 
pergilūs pokalbiai ir neturi gi
lesnės reikšmės, tačiau padeda 
geriau vieni kitus pažinti, arti
na abi perskirtas tautiečių pu
ses. Lietuviškasis nuoširdumas 
yra gajus, nepaliestas nei emi
grantinių sąlygų čia, nei dirbti
nai susiklosčiusių aplinkybių 
tenai. Susitikdami vieni su ki
tais, gauname daugiau progų 
pažinti ir pajusti, kad esame 
vienos tautos palikuonys, nors 
ir skirtingų pozicijų.

Irena ir Antanas Ambraškos 
Regina ir Rimas Bagdonai,

Hamilton, Ont.
Nina ir Petras Balčiūnai 
Antanas ir Marytė Barysai 
Juozas Bersėnas ir šeima,

Hamilton, Ont.
V. ir S. Balsevičiai, 

Ottawa, Ont.

Jadvyga Barzdaitienė 
Rimantas, Nelė ir Jonas Budriai 
Marija ir Antanas Basalykai 
Birutė, Vytautas Biretos ir dukros

Aldona,Jūratė

S Monika Antanas Bumbuliai 
ir dukros

Teresė irVIadas 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

Stasys Dabkus
P. ir V. Dalindos
J. Z. Didžbaliai
Albina ir Jonas Didžbaliai,

Hamilton, Ontario
Petras ir Ona Derliūnai
Petras ir Aldona Dranginiai 
Ona Dementavičienė
J. ir K. Dervaičiai,

St. Catherines, Ont.
Algis, Danutė Enskaičiai, 

Dundas, Ont.
Lina ir Liudas Einikiai
Vladai Eižinas
Marija, Antanas Eliįošiai

Ona ir Zigmas Girdauskai 
Irena ir Povilas Girniai,

Hamilton, Ontario

S. /.Girdzijauskai 
Petras Gaidelis 
Vladas Geras su šeima

savo mielus artimuosius, gimines, draugus, bičiulius

pažįstamus bei jų šeimas

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

Elena Aukštakalnienė
Birutė ir Jonas Aukštaičiai

ir šeima
V. V. A u genai
Ada ir Balys Arūnai

Marytė ir Jurgis Astrauskai
Marytė ir Antanas Aulinskai,

Oakville, Ontario
Ada ir Eug. Abromaičiai
Jonas Araminas,

Montreal, P.Q.
Jonas ir Ona Ažubaliai ir sūnūs

Marija Gečienė
Albinas Gačionis ir šeima
Stasys Grizickas
E. K. D. Gapučiai
Halina ir Vladas Gumauskai
Kazimieras ir Onutė Girniai, 

Ingersoll, Ont.
Petras ir Janina Gurkliai 

su šeima
Petras Gulbinskas

A. E. Heikiai,
Stayner, Ontario

Jonas, Jadvyga ir Edvardas 
Ignatavičiai

Irena, Vincas Ignaičiai 
ir šeima

Ona Juodišienė
Danutė ir Motiejus Jonikai, 

Hamilton, Ont.

St. Jaseliūnas
Vladas ir Petra. Jankaičiai,.....
Ona ir Antanas Jakimavičiai
M. Jasionytė 
Vytas, Angelė, Rūta Kulniai 
V. S. Kneitai,

Oshawa, Ontario

Aldona ir Jonas Kutka,
Welland, Ontario

Elena ir Vytautas Krikščiūnai 
Albina ir Stasys Kavaliauskai 
Olga ir Mykolas Krivickai,

Oakville, Ontario
Natalija ir Jurgis Kalei nikai 
Adelė ir Juozas Kizai
Genė ir Eugenijus Kuchalskiai 
Emilija ir Alfonsas Kybartai,

Hamilton, Ont.
Vera ir Kostas Kalendros 
Juozas Kvederys
Anita ir Juozas Lapinskai 
Julija ir Klemensas Liutkai 
Gražina ir Haris Lapai

V., Matulaitis
Ina, Bronė ir Jonas Maziliauskai 
Liudvika ir Vaclovas Morkūnai 
Genovaitė Mockienė
Br. Mikšys
Stefa ir Marcelius Meškauskai
Antanina ir Jonas Mikšiai,

Hamilton, Ont.
Zosė Martinaitienė ir

' brolis Juozas
P. Misevičius
Helen ir Kęstutis N orkai, 

Hamilton, Ont.
Irena ir Jonas Nacevičiai 
Morta ir Bronius N orkai 
Sofija Pyževienė
Irena ir Vytautas Pečiuliai
A. S. Petraičiai
Romualda, Jeronimas Piciniai 

ir dukros Aušra, Ramunė, 
Hamilton, Ontario

Anelė ir Jonas Puteriai 
Pranas ir Marija Pranaičiai 
Jane ir Stasys Paketurai,

Rodney, Ontario

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

Hamilton, Ontario
Aldona, Juozas Petrauskai 

ir šeima
J. J. Pilipavičiai ir Rima
Cecilija, Bronius Pakštai 

ir šeima
Regina, Anita, Balys 

Pakalniškiai,
Hamilton, Ont.

Dr. S. ir J. Pacevičiai v« « 
A. B. Petkevičiai ir šeima
J. Ražauskas
Onutė ir Leonas Radzevičiai
Sofija ir Stasys Rakščiai,

Fruitland, Ontario
Jurgis Račys
Danutė ir Mykolas Regina 
Aldona ir Jonas Ranoniai 
Alvina ir Vladas Ramanauskai
O. L. Rimkevičiai
K. J. Rugiai
J. A. Ramonai,

Oakville, Ontario
Kun. Ant. Sabas,

Sudbury, Ontario
Dr. Antanas ir Birutė Saikai
Liucija Skripkutė,

Hamilton, Ont.
Vincas Sinkevičius
Ona Savickienė,

Hamilton, Ont.
Jadzė ir Jonas Stanaičiai, 

Hamilton, Ont.
Erika ir Vincas Sakavičiai, 

Hamilton, Ont.
A. S. Škėmų šeima
P. Siūlių šeima,

Hamilton, Ont.
P. Ščepavičius
Genutė ir Augustinas Senkai 
Gražina, Petras, Antanas 

ir Paulius Stauskai
J. O. Staškevičiai,

Port Colborne, Ontario
A. T. Sekamai,

Stayner, Ontario
J. J. Šarūnai
Juozas, Zuzana ir Ramunė 

Stravinskai
Marija Senferienė
D. ir Br. Staškevičiai,

Montreal, P. Q.
Marija, Bronys, Audrius 

Stundžiai
Viktoras, Ona ir Danutė 
Skukauskai

Hamilton, Ontario
A. G. Stankai

Zosė, Kostas, Kęstutis 
Simonaičiai

P. Siūlys ir šeima
G. B. Trinkai su šeima
Elzė ir Bruno Tamulioniai
Ignas Urbonas
S. Urbonavičių šeima, 

Hamilton, Ont.

Dr. Aleksas ir Aldona Valadkos 
Stepas Varanka ir šeima 
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

Vladas, Aldona ir Leta 
Vaitoniai

J. Vaitkus,
Rexdale, Ontario

Stasys ir Vanda Vaitkai
Marijonas Valaitis
Balys Vaišnoras ,
Aldona, Jonas Vaškevičiai 

ir Dalė
Irena ir Petras Z ubai,

Hamilton, Ont.
Pranas ir Alė Žuliai
Marija ir Juozas Zurliai,

Hamilton, Ont.
A. Zarembaitė
Irena ir Anicetas Zalagėnai

Stasė ir Antanas Zimnickai
B. K. Žutautai
M. J. Z u bričkai
D. Zulonienė
Bronė Žiobienė ir sūnūs
A. O. Želviai,

Oshawa, Ontario
Anelė ir Tomas Žiliai

Marija, Jonas - Bronius Žėkai



iai sveikiname
visus mūsų rėmėjus ir visą lietuviškų 
bendruomenę

SVKALBDŲ ir
2\/A L/JM71TCĮproga

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

Nekaltai Pradėtosios Marijos 
seserys Toronte
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K LB TORONTO 
APYLINKĖS VALDYBA proga sveikiname

visame pasaulyje išsiblaškiusius lietuvius, šokėjų tėvelius ir rėmėjus, linkėdami

linki visiems klientams, draugams bei 
pažįstamiems —

SAULIUS MASIONIS, i
Midland Doherty Ltd. |L
Tel. 361-6094 »

NUOŠIRDŽIAI - •!&
Marija F. Yokubynienė

NAMJV
METU

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!

K^'^Zz

ca ledi nė palaima ir sėkmė 
telydi 1980 metais kiekviena 
geros valios sesę ir brolį lietuvį! 
Naujo ryžto tėvynės laisvinimo 
darbe, vienybės ir broliškos 
tarpusavio meilės Toronto 
lietuvių tarpe linki -

uoširdūs sveikinimai
bei linkėjimai nariams, 
bičiuliams ir pažįstamiems

Šv. Kalėdų ir 
Naujų Metų 
proga-

S Džiugių šv. Kalėdų ir 
turtingų naujų metų

Snieguoles lengvutes 
Apklojo žemę baltai — 
Ilgesys veda Tėvynėn, 
Kur suokia, gaudžia Kalėdų varpai...

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

"GYVATARAS

I Lietuvos laisvė - vienijantis tikslas
Vyriausio Lietuvos Išlaisvinimo Komiteto seimas, svarstęs aktualiąsias dabarties problemas

PASAULIO LIETUVIŲ •
INŽINIERIŲ IR ARCHITEKTŲ g
SĄJUNGOS VALDYBA Įį

švenčių ir sėkmės pilnų

& Jlauju JFNtu 
giminėms, draugams ir pažįstamiems 
linki —

ONUTĖ ir ALFONSAS 
SKREBŪNAI

:£ ........ »

t

Džiugių Kalėdų 
švenčių ir sėkmės 
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turi taip elgtis. kaip nurodo sta
tutas. Darykime tai, ko negali 
padaryti pavergtos Lietuvos lie
tuviai. Dr. Krivickas, žmogaus 
teisių komiteto pirmininkas, 
paaiškino kad telegramų siunti
mui 33 valstybėm, jų tarpe Len
kijai ir Rumunijai, pritarė ir 
Lietuvos diplomatai. Su diplo
matais bus tariamasi ir siun
čiant svarbius memorandumus. 
Dr. J. Balys, informacijos rei
kalų vadovas, pareiškė, jog bus 
stiprinama informacija ispanų 
kalba, nes Ispanijoje. Madride, 
įvyks numatytoji Helsinkio sig
natarų konferencija. Spausdina
ma knyga apie tautžudystę. Ne- 
viską galima viešai aiškinti. 
Amerikiečiai dėlto pralaimėjo 
karą Vietname. Pažemėnas pri
minė, kad dr. K. Bobelis su VI. 
Būtėnu tuos dalykus iškėlė 
spaudoje. Dr. K. Bobelis atsa
kė, kad apie pavergtą Lietuvą 
reikia šaukti garsiau. J. Audė
nas pageidavo, kad apie VLIKo 
darbus būtų plačiau skelbiama 
spaudoje.

Atstovas iš Anglijos Z. Juras 
padarė pranešimą apie Anglijos 
lietuvius. Ten veikiama 14-kos 
pavergtų tautų taryboje. Angli
jos lenkų kongrese kalbėjo tik 
pavergtų tautų atstovai, o pa
maldos buvo laikomos už visas 
pavergtas tautas. Anglijoje bu
vo surengtas rusų seminaras, 
kuriame gvildentos dvi temos: 
kovoti už taiką ir atostogauti 
tik Rusijoje. Anglijoje išleisti 
“angliški” pinigai su Brežnevo 
paveikslu. Juos buvo leista at
spausdinti, bet vėliau uždraus
ta, nes labai panašūs j tikrus 
Anglijos pinigus.

Kanados lietuvių $35.000
Popietiniame posėdyje dau

giau buvo paliesti VLIKo eko
nominiai reikalai — Tautos 
Fondo pareigūnų pranešimai. 
TF centro valdybos pirm. J. 
Giedraitis padarė pranešimą, 
paliesdamas T. F. veiklą bei są
matą. Priminė, kad jau gauta 
aukų į Laisvės iždą, kurio kapi
talas skiriamas nepriklausomai 
Lietuvai, o palūkanos — VLIKo 
darbams. Iš laisvojo pasaulio 
lietuvių rusai kasmet gauna po 
7 mil. dolerių.

TF atstovybės pirm. J. Vai- 
čeliūnas padarė pranešimą ir 
centro valdybos pirm. J. Gied
raičiui įteikė $35.000 čekį. Pra
nešimą padarė ir TF Toronto 
apylinkės atstovybės pirm. A. 
Firavičius. Kanados lietuviams 
aukotojams buvo nuoširdžiai pa
dėkota.

Kova ui laisvę
Svarstytose dvildenta tema 

“Lietuvos laisvės byla 1980 m. 
perspektyvoje”. Pirmininkau
jantis dr. K. Jurgėla įvadiniame 
žodyje pareiškė, jog lietuviai 
yra drąsesni už kitus. Lietuvos 
bajorai nebijodavo nemalonios 
tiesos carui pasakyti į akis, kai ■ 
rusai bajorai prieš carą tik 
klaupdavosi ant kelių. Laikinoji 
Lietuvos vyriausybė 1941 m. 
drąsiai pasisakė prieš vokiečius. 
Lietuvių tauta pasisako prieš 
visus savo priešus. Okupantai 
nori lietuvius suskaldyti ir val
dyti, o laisvojo pasaulio lietu
vius demoralizuoti. Kultūringas 
pasaulis pasisako už žmogaus 
teises, o komunistai žmogaus 
teisių nepripažįsta. Kova dėl 
žmogaus ir tautų teisių yra džiu
ginantis reiškinys. Kai JAV 
klausia, kas dabar dedasi Lietu
voje, mes “Kronikomis” galime 
atsakyti ir išeiti į viešą opiniją. 
Vakarų pasaulis nori iškelti 
žmogaus teises visuose foru
muose, bet tai slopina Maskva. 
Toks viešas forumas yra ir Eu
ropos tautų parlamentas štras- 
burge. Norvegija, Švedija, Olan
dija ir Šveicarija yra jautresnės 
žmogaus teisėms, negu didžio
sios valstybės.

Dr. B. Kasias pasisakė baigęs 
500 psl. dokumentų rinkinį Lie
tuvos reikalais prancūzų kalba. 
Knyga bus išsiuntinėta pasau
lio bibliotekoms, archyvams. 
Prancūzai pirmieji parvežė iš 
Maskvos 45 baltiečių pareiški
mą rusų kalba. Jis jau išverstas 
į prancūzų kalbą ir bus platina
mas. Europoje lietuviai diplo
matai daugiau veikia per asme
ninius kontaktus, negu oficia
liais keliais. Reikia surasti V. 
Europoje garsių tarptautinės 
teisės žinovų, kurie galėtų padė
ti VLIKui.

J. R. Simanavičius pranešė 
apie lietuvių politinę veiklą Ka
nadoje kur veikiama kartu su 
kitomis pavergtomis tautomis. 
Per baltiečių vakarą federaci
niame parlamente, kuriame da
lyvauja ir kitų kraštų diploma
tai, jiems įteikiama atitinkama 
informacija Lietuvos reikalais; 
1980 m. bus įteiktas memoran
dumas Madrido konferencijos 
reikalu.

Kun. dr. J. Sarauskas, kuris 
dirba JAV valstybės departa
mente, pabrėžė reikalą palaiky
ti glaudesnius ryšius su tautinė
mis grupėmis bei Kambodijos 
pabėgėliais. “Nesu politikas, o 

(Nukelta į 1 3-tą psl.)

■Vfe .1979-m.—VLIKo seimas-įvyko
gruodžio 8<9 d. d. Baltimorėje, 
Lietuvių Namuose.

Seimą pradėjo VLIKo pirm, 
dr. K. Bobelis, pasveikindamas 
seimo narius bei svečius ir pa
žymėdamas, kad į šį seimą esa
me susirinkę galimų ypatingų 
pasaulinių įvykių išvakarėse 
dėl tarptautinės įtampos. Invo- 
kaciją sukalbėjus kun. dr. J. 
Šarauskui išrinkti seimo parei
gūnai: pirmininkai — S. Lūšys, 
T. Blinstrubas, J. Audėnas, sek
retoriai — V. Bražėnas, P. Pra
naitis, mandatų komisija — M. 
Noreikienė, K. Oželis, A. Rau- 
linaitis, rezoliucijų komisija — 
dr. Krivickas, L. Grinius, Br. 
Bieliukas, dr. K. Jurgėla, S. Va- 
sys, C. Surdokas.

Sveikinimai
Seimą sveikino dr. S. Bačkis, 

Lietuvos atstovas Vašingtone, J. 
Simanavičius, KLB krašto val
dybos pirm., dr. K. Šidlauskas, 
ALTos pirmininkas (žadėdamas 
bendradarbiavimą ir ekonomi
nę paramą VLIKui, pasisakyda
mas prieš PLB politinę komisi
ją), JAV LB Baltimorės pirm. 
V. Eringis, “Naujienų” red. M. 
Gudelis, šis pareiškė, kad “Nau
jienos” rėmusios ALTą ir VLI- 
Ką, kai jis ėjo geru keliu. Sei
mo pirmininkas priminė, kad 
sveikinime nueita į šalis. Vėliau 
K. Oželis prašė užprotokoluoti, 
kad, kai M. Gudelis sveikino 
VLIKo seimą, Atgimimo Sąjū
džio atstovas išėjo iš salės. Raš
tu sveikino mūsų diplomatai ir 
kiti pareigūnai.

Pranešimai
VLIKo tarybos pirm. V. 

liūno pranešimą perskaitė 
Povilaitis. VLIKo pirm. dr. K. 
Bobelio pranešimas buvo ilgas. 
Jame buvo paliesti kaikurie ad
ministraciniai reikalai ir VLIKo 
darbų gairės. Numatoma išplės
ti VLIKo atstovų tinklą pasau
lyje per Lietuvių Bendruomenę 
ar kitas organizacijas, stiprinti 
bendradarbiavimą su diplomati
nėmis atstovybėmis, konsulatais 
ir PLB valdyba. 1980 m. vienas 
svarbiausių VLIKo darbų yra 
memorandumo įteikimas Hel
sinkio akto signatarams. VLI
Ko pirmininkas numato susitik
ti su kaikurių kraštų vyriausy
bių pareigūnais.

VLIKo pirmininko praneši
mą papildė jo bendradarbiai. 
Dr. K. Jurgėla pareiškė, kad ne
sklandumai tarp VLIKo ir PLB 
valdybos bus išlyginti. L. Gri
nius priminė, jog VLIKo narys
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Anapilio žinios

— Kalėdų naktį Bernelių Mišios pir
madieni, 12 vai. Pirmąją Kalėdų die
ną pamaldos 10 ir 11 v.r.
— N. Metų sutikimas Anapilyje 
įvyks gruodžio 31, pirmadieni, 7 v.v. 
Prieš vakarienę, 6 v.v., šventovėje 
įvyks padėkos Mišios.
— Kalėdų eglutė parapijos vai
kams nuo 3 iki 10 metų įvyks mažo
joje Anapilio salėje gruodžio 30, 
sekmadienj. Registruotis pas Rimą 
Gaižuti tel. 279-3517. Vaikų eglutę 
rengia Anapilio jaunų šeimų būrelis.
— Tikybos pamoka vaikams š| sek
madieni 10 v. Po Kalėdų atostogų 
pamokos prasidės sausio 13 d.
— Sv. Jono lietuvių kapinėse palai
dotos: a.a. Irena Pranevičienė, 57 m., 
ir a.a. Janina Empakerienė, 65 m.
— šį sekmadienj, 4 v.p.p., prieška
lėdinės pamaldos Staynerio ir Wa- 
sagos lietuviams Staynerio katalikų 
šventovėje.
— Lietuvos kankinių statybos šven
tovės skoloms mokėti aukojo $300: 
N. N.; $250 dr. A. Valadka; po $200: 
F. Mačiulienė (savo vyro a.a. Juozo 
atminimui), B. Savickas; $150: P. 
Lastauskienė; $125: J. Girėnas; po 
$100: M. Dunčikienė, P. O. Dabkus, 
A. L Rekštys, E. Miliauskas, N. N.; 
po $50: O. Yčienė, B. Molis.
— Iš Lietuvos krašto (Varėnos) vie
na geradarė atsiuntė lietuviškų raš
tų audinį altoriui uždengti.
— Rengiasi tuoktis: Bruce P. Gray- 
don ir Daina V. Draugelytė, George 
W. Semach ir Juoze Endzelytė.
— Pamaldos: š| sekmadienį: 10 v. 
už a.a. Marijoną Salinienę, 11 v. už 
a.a. Joną Juodį, Oną Ivanauskienę 
ir a.a. Antaniną Vengraitienę; Kū
čių naktį — už a.a. Jurgį Dementa- 
vičių, 11 v. už a.a. Janę Landsber
gienę. Gruodžio 26., 11 v., už a.a. 
Joną Bleizgį; gruodžio 29 d., 11 v. 
už a.a. Joną Juodišių.

— Susižiedavo Donatas Empake- 
ris, torontiškis, su Rūta žmuidzinai- 
te iš Los Angeles.

Lietuvių evangelikų liuteronų 
Išganytojo parapijos žinios
— šį sekmadienį, gruodžio 23, IV 

Advento sekmadienio jaunimo pa
maldos 130 v.p p., kurias praves 
pats jaunimas. Bus Kalėdų eglutė ir 
moterų draugijos vaišės. Giedos pa
rapijos choras.

— Kūčių pamaldos su šv. komuni
ja — 6 v.v.; giedos parapijos choras.

— Kalėdų ryto pamaldos 9.45 v.r. 
be šv. Komunijos. Pirmąjį sekmadie
nį po Kalėdų pamaldos — 9.45 v.r

— Finansinis parapijos sekreto
rius prašo, kad visos šių metų aukos 
parapijai būtų pristatytos iki gruo
džio 31 d. Pakvitavimai bus išsiun
tinėti 1980 m. pradžioje.

— Sausio 3 d., 8 v.v., renkasi viet
namiečių šalpos komitetas; sausio 13 
d., tarp pamaldų, šaukiamas specia
lus parapijos susirinkimas ryšium 
su vietnamiečių klausimu.

— Ekumeninės rajono pamaldos 
už krikščionišką vienybę įvyks sau
sio 22 d., 7.30 v.v., mūsų šventovėje. 
Giedos lietuvių choras.

— Ruošiantis visuotiniam meti
niam parapijos susirinkimui, visi pa
rapijos padaliniai prašomi pristatyti 
šventovės raštinei paruoštus meti
nius pranešimus. Visuotinis susirin
kimas įvyks po bendrų pamaldų va
sario 10 d.; 11 v.r. pamaldos su šv. 
Komunija, o po jų — visuotinis su
sirinkimas Lietuvių Namuose.

Prisikėlimo parapijos žinios
— Bernelių Mišios — 12 v. naktį; 

prieš jas — 11.15 v. v. tradicinis ka
lėdinis koncertas. Kalėdų dieną Mi
šių tvarka kaip sekmadieniais.

— N Metų išvakarėse, gruodžio 
31 d., mūsų šventovėje Mišios 7 v. v. 
N. Metų dieną Mišios kaip sekma
dienį, bet vakare Mišių nebus.

— A. a. Irena Pranevičienė, 57 
m., paliko vyrą Mečislovą, dukrą 
Evą ir seserį Janiną. Stasio Rukšos 
motina Marijona ir Vinco Prancke- 
vičiaus brolis Stasys mirė Lietuvoje.

— Parapijai aukojo: Nina Fabri- 
cienė $1000, B. Savickas $200, para
pijos dramos būrelis $100, M. Z. Re
meikos $100, P. Lastauskienė $100, 
St. Pranckcvičius $100, V. M. Vait
kevičiai $100, A. Raslanas $50, I. H. 
Stasiuliai $50; vienuolynui — dr. J.
M. Uleckai $250.

— Vietnamo pabėgėliams aukojo: 
parapijos dramos būrelis $200; S. 
Kučinskienė $100; V. L. Kolyčiai 
$75; A. I. Pūkai $50; S. Olekienė 
$25, A. S. Dilkai $25; I. S. Girdzi
jauskai $10.

— Pianinui pirkti aukojo: V. La- 
paitienė $50, J. J. Ignatavičiai $50, 
Iz. Antanaitis $40.

— Katalikių moterų vajui liturgi
niams drabužiams pirkti aukojo: N.
N. $100, U. Petkūnienė $40, E. Sel- 
mienė $10.

— Bilietai į N. Metų sutikimą gau
nami salėje pas V. Tasecką po 10 v. 
Mišių. N. Metų sutikimo iškilmių 
pradžia 8 v. v.

— 1980 m. kalendorius, knygos 
formato, gaunamas salėje pas S. Pra- 
kapą po kiekvienų Mišių sekmadie
niais (auka spausdinimo išlaidoms 
padengti).

— Užprašytos Mišios paskelbtos 
parapijos biuletenyje.

Lietuvių Namų žinios
— Kalėdų ir N. Metų tarpšventi- 

niame laikotarpyje LN svetainė 
"Lokys" bus uždaryta gruodžio 25 
ir sausio 1 d. Gruodžio 24 ir gruo
džio 31 d. svetainė bus atidaryta nuo 
12 iki 5 v. p. p.

— Tarptautiniams Vaiko Metams 
paminėti gruodžio 9 d. įvyko vaikų 
šventė, kurią surengė LN visuome
ninės veiklos komitetas. Dalyvavo 
apie 150 vaikų ir 200 suaugusių.

— Gruodžio 11 d. LN Karaliaus 
Mindaugo menėje įvyko tradicinis 
kalėdinis pobūvis, kuriame dalyva
vo per 140 LN pareigūnų, tarnauto
jų, pagalbinių tirgatrtzacijų narių, 
bendradarbių bei talkininkų. Tai bu
vo LN šeimos uždaras .vakaras.

— Pr. sekmadienį popietėje daly
vavo 180 asmenų.

Dienraštis “Draugas” 1979 m. 
lapkričio 30 d. išspausdino Pr. 
Alšėno rašinį apie “T. Žiburius” 
jų 30 metų sukakties proga. Ja
me autorius atpasakojo šio laik
raščio nueitą kelią. Minėtasis 
dienraštis 1979 m. gruodžio 1 d. 
įdėjo savo vyriausio redakto
riaus kun. Pr. Garšvos vedamąjį 
“Kaimynus sveikinant Kanados 
laikraščio sukaktyje”. Autorius 
jame žvelgia į praeitį bei dabar
tį, gražiai įvertindamas šio sa
vaitraščio reikšmę bei pastan
gas. Dėkojame redaktoriams ir 
autoriams už gražų įvertinimą 
ir geros sėkmės linkėjimus.

Iškilmingas

4P
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ffi! MONTREALNAUJU. METU.

L Šilta vakarienė su vynu
2. Šalti užkandžiai 10.30 valandų vakaro
3. Nemokamas baras
4. Šampanas
5. Šokiai, geras orkestras, puikiai išpuošta salė

Stalai numeruoti. Bilietus prašoma įsigyti iš anksto — sekmadie
niais po pamaldų Anapilyje ir šiokiadieniais pas p. Ščepavičių 
766-3726 arba vakarais pas R. Celejewskq 231-8832.

ANAPILIO TARYBA

gruodžio 31, 
pirmadienį, 
nuo

5 J

Sausio 13, sekmadienį, 4 v.p.p., Lietuvių Namuose
Toronto "AITVARAS" vaidins VYTAUTO ALANTO 

3 jų veiksmų komedijų

"Saulėgražu sala
• Vaidina daugiausia jaunimas • Režisuoja ALDONA DARGYTE-BYSZKIEWICZ

• Visuomenė kviečiama atsilankyti • įėjimas__ $4.00, ,
• Dalyvaus ir veikalo autorius pensininkams ir studentams — $3.00.

(9
«9

&

<9

*9

dovaujamas muziko J. Gaidelio. 
Gros “Continental” orkestras. Pa
kvietimai jau atspausdinti ir gauna
mi "Lite” darbo valandomis. Kaina 
“Lito” nariams $5. narių svečiams 
— $10. Visi “Lito” nariai ir svečiai 
maloniai kviečiami dalyvauti.

“Lito" 25 metų sukakčiai 
ruošti komisija

Kristaus Karaliaus šventė. Gruo
džio 2 d. iškilmingai atšventėme 
Kristaus Karaliaus šventę. Ateitinin
kai dalyvavo su vėliava pamaldose 
AV šventovėje. Salėje |vyko minėji
mas. Paskaitą "Kristus Karalius ir 
mes” skaitė MAS CV pirm. Arvydas 
žygas iš Čikagos. Jis pabrėžė, kad 
yra svarbu suprasti, kas yra tikėji
mas, kadangi jis yra svarbi mūsų 
gyvenimo dalis. Pavyzdys gyvo tikė
jimo yra mūsų Lietuva, kur žmonės 
gina savo tikėjimo teises, aukodami 
savo gyvenimą.

Po paskaitos Arvydas parodė 
skaidres ir papasakojo apie IV Pa
saulio Lietuvių Jaunimo Kongresą, 
atstovų susitikimą su šv. Tėvu Ro
moje praėjusią vasarą.

Meninę programą atliko studentai 
ateitininkai ir Montrealio mergaičių 
choras, vadovaujamas sės. Teresės, 
kuris pirmą kartą pasirodė Mont
realio visuomenei. Jis atliko monta
žą pagal Nelės Mazalaitės “Legendą 
apie paukšti”. Montažo pagrindinė 
mintis — atgaila atliekama gerais 
darbais. Dangaus paukštis nusideda 
pavydo ir pykčio apimtas. Tada Die
vas jį nubaudžia — išvaro iš dan
gaus. Kai jis išgelbsti tremtini nuo 
savižudybės. Dievas vėl j| priima j 
dangų.

Gruodžio 1, šeštadieni, pas sese
les salėje Arvydas mus dar supažin
dino su Punsko lietuvių gyvenimu. 
Jis įdomiai papasakojo savo įspū
džius, parodė skaidres ir pagrojo tų 
žmonių jrekorduotas dainas bei gies
mes.

Arvydas ir asmeniškai susitiko su 
Montrealio jaunimu. papasakojo 
apie ateitininkų veiklą kitur ir pa-

(Nukelta j 13-tą psl.)

K. L. K. Moterų Dr-joi Montrea- 
lio skyrius atšventė savo metinę 
šventę gruodžio 8-9 d. d. plačiu mas
tu. Seštadienj, 7 v. v., buvo atidary
ta AV parapijos salėje dail. Irenos 
Simonėlienės paroda. Dailininkė 
pirmą kartą pasirodė Montrealio lie
tuviams, nors gyvena čia pat — vie
name priemiestyje, žiūrovams buvo 
dalinamas gana gražus paveikslų ka
talogas su trumpa dailininkės bio
grafija ir kiekvieno paveikslo apra
šymu: paveikslo pavadinimas ir ko
kia technika atliktas.

Rytojaus dieną, 11 v. r., visos 
draugijos narės su vėliava dalyvavo 
pamaldose, kurias laikė ir tai šven
tei pritaikytą pamokslą pasakė kle
bonas kun. J. Kubilius, S. J. Po pa
maldų visi rinkosi į salę, žmonės gė
rėjosi iš vakaro atidaryta meno pa
roda. Susidomėjimas buvo labai gy
vas, ir dalis paveikslų buvo parduo
ta. Tik gaila, kad pati dailininkė ne
galėjo dalyvauti — paskutinę savai
tę susirgo. Draugijos skyriaus pirm. 
G. Kudžmienė trumpu žodžiu pradė
jo minėjimą, pakviesdama skyriaus 
dvasios vadą kun. J. Kubilių, SJ, in- 
vokacijai. Dr. J. Rimšaitė skaitė pa
skaitą: "Moteris — motina, darbinin
kė, karalienė". Jos daug keliauta ir 
prisidaryta daug skaidrių, kurias ro
dė sės. Teresė. Po paskaitos, kun. J. 
Aranauskui, SJ, palaiminus valgius, 
prasidėjo pietūs.

Buvo surengta loterija (dail. I. 
Simonėlienės padovanotas paveiks
las), kuri, visų nustebimui, laimėjo 
kitas dailininkas — Alf. Vazalins- 
kas.

Tuo ir buvo baigta dr-jos šventė, 
atnešusi montrealiečiams dar vie
ną prasmingą savaitgali. B. S.

Lietuvių Kredito Unijai “Litas” 
sukanka 25 metai nuo jos įsteigimo. 
1980 m. sausio 19 d., 7 v. v., dviejo
se slovakų salėse (7220 Hutchison 
St.) rengiamas iškilmingas minėji
mas — pokylis (viena salė skirta 
jaunimui). Numatyta oficialioji da
lis ir meninė programa, kurią atliks 
Bostono lietuvių vyrų sekstetas, va

ŠIUO “TĖVIŠKĖS ŽIBURIŲ” 
NUMERIU baigiame 1979 me
tus ir trečiąjį dešimtmetį. Se
kančiu numeriu, kuris išeis 
1980 m. sausio 3 d. data, pradė
sime ketvirtąjį šio savaitraščio 
dešimtmetį.

Kristaus gimimo šventės pro
ga sveikiname savo bendradar
bius, rėmėjus, skaitytojus ir vi
sus tautiečius, gyvenančius lais
vėje ir nelaisvėje, linkėdami 
viltingos šviesos dabartinėse 
tautos sutemose ir vieningo ryž
to bendruose darbuose.

Minėdami savo trisdešimtme
čio sukaktį, “T. žiburiai” susi
laukė plataus visuomenės dėme
sio ir įvairios talkos bei pagal
bos pokylio ruošoje. Rengėjai 
nuoširdžiai dėkoja J. ir S. Bubu- 
liams už gražios vakarienės pa
ruošimą savikaina, A. ir J. Arš- 
tikaičiams ir K. Dalindai už pui
kias gėles, VI. Paliuliui už švie
sų tvarkymą ir visiems, kurie 
prisidėjo prie iškilios laikraščio 
šventės — darbu, auka, dalyva
vimu. Atskiras padėkos žodis 
priklauso kun. prof. St. Ylai, 
kun. dr. F. Jucevičiui, žurnalis
tui VI. Būtėnui, atvykusioms iš 
toli ir aktyviai dalyvavusiems 
“TŽ" šventėje.

Baigiantis šiems metams, 
“TŽ” administracija kviečia 
mielus skaitytojus pratęsti pre
numeratą sekantiems metams, 
o dar neatsilyginusius — išly
ginti skolas. Vietinių skaitytojų 
patogumui “TŽ” administracija 
bus atidaryta ir sekmadieniais 
— gruodžio 23 ir 30 po 11 v.r. 
pamaldų.

“T. Žiburių” 30 metų sukak
tuvių iškilmė praėjo labai sėk
mingai. Metinis spaudos balius 
bus balandžio 12, Atvelykio šeš
tadienį, Anapilio salėje.

“T. žiburių” trisdešimtmečio 
pokylyje Anapilio salėje gauta 
$50 auka šiam laikraščiui, bet 
ją priėmęs pareigūnas neužrašė 
davėjo pavardės. Administraci
ja prašo atsiliepti malonų davė
ją-

Pagerbdama a.a. Edvardą 
Dambrauską, kuris mirė 1979 
m. gruodžio 6 d., Jazminą Tikui- 
šytė-Thompson paaukojo “T. 
Žiubriams” $10. Savo laiške 
"TŽ” ji rašo: “Mes branginame 
mielą praeitį, kuri mūsų minty
se niekad nepraeina (Tenderly 
we treasure the past,with me
mories that will always last).

Buvęs VLIKo pirm. dr. K. J. 
Valiūnas su Ponia, užuot siun- 
tinėję kalėdinius sveikinimų at
virukus, sveikina savo draugus, 
artimuosius, pažįstamus per 
spaudą ir linki jiems linksmų 
šv. Kalėdų ir laimingų naujų 
1980 metų. Ta proga spaudai 
jiedu paskyrė $100, kurių ket
virtadalį — “T. žiburiams”.

Evangelikų kun. J. H. Bin- 
dernagel, Išganytojo parapijos 
angliškosios dalies klebonas, 
nuo š.m. vasario 11 d. persike
lia klebonauti į didesnę Sv. Lu
ko parapiją Kitčeneryje.

Toronto Lietuvių Namų patalpose

' " baleto studija
• Priimami vaikai nuo 5 metų amžiaus.
• Taip pat sudaromos ir vyresnio amžiaus jaunuolių grupės.
• Smulkesnei informacijai kreiptis

į GRAŽINĄ MICKUTĘ - BALON tel. 536-6167
kasdien nuo 6 v.v.

MontrealioKredito kooperatyvas “Para
ma” gruodžio 25, 26 ir sausio 1 
d. bus uždarytas. Kitomis die
nomis veiks įprasta tvarka.

Medžiotojų ir Žūklautojų 
Klubas “Tauras" savo metinį 
balių ruošia 1980 m. sausio 12 
d. Toronto Lietuvių Namuose. 
Bilietai gaunami iš anksto drau- 
dos agentūroje — V. Dauginio 
(tel. 533-1121) ir V. Drešeerio 
(233-3334)

Baltiečių Moterų Taryba sau
sio 13, sekmadienį, rengia tauti
nių papročių vakarą Latvių Na
mų mažojoje salėje, 491 College 
(netoli Bathurst). Visuomenė 
kviečiama dalyvauti. Po progra
mos — kava ir užkandžiai. įėji
mas — auka $3.00.

Pramogų pastatuose "Ontario 
Place” švenčių proga vaikams 
duodama speciali programa 
“Christmas Winter Wonder
land” (iki 1980 m. sausio 6 d.). 
Kalėdų senelio miestelyje (San
ta’s Village) rodomas filmas 
“Sleeping Beauty". Ten yra 
čiuožykla ir šiaurinio poliaus 
traukinėlis, vežąs aplink salą. 
Karališkajame Ontario muzėju- 
je “Pepi Puppet Theatre” vaidi
na karaliaus Tut pasaką iki 
gruodžio 30 d. 2-3.30 v. p. p. Te
lefonas rezervacijoms — 497- 
0916.

A. a. Juozui Mačiuliu! mirus, 
vietoje gėlių “TŽ” paaukojo 
$30 Ada ir Liudas Monstvilai.

A.a. Juozo Mačiulio atmini
mui A. ir E. Prialgauskai at
siuntė $25 “T. Žiburiams” pa
remti.

Istoriniai Ontario archyvai. 
Š.m. lapkričio 29 d. daugiakul- 
tūrė Ontario istorijos draugija 
surengė oficialų archyvinių do
kumentų perėmimą apsaugai iš 
ukrainiečių federacijos, šį pro
jektą organizavo Eugen Masty- 
kash. Dokumentų rinkimą, rū
šiavimą bei sutvarkymą atliko 
Zenon Zwarycz ir Wasyl Fedo- 
rovycz. J šį priėmimą atsilankė 
Ontario kultūros ir pramogų 
ministeris R. Baetz, daugiakul- 
tūrės istorijos draugijos pirm, 
prof. Robert Harney, spaudos 
bei kultūrinių organizacijų at
stovai. "T. Žiburiams” atstova
vo V. Matulaitis, o R. Zubaitė 
dalyvavo kaip daugiakultūrės 
istorijos draugijos tarnautoja. 
Dalyviai buvo pavaišinti vynu 
ir užkandžiais Šv. Mykolo kole
gijoje.

Ukrainiečiai yra numatę iš 
šios medžiagos paruošti knygą 
apie ukrainiečių įsikūrimą ir 
veiklą Ontario provincijoje. Isto
riniai dokumentai, gražiai su
klasifikuoti, perduoti istorijos 
draugijai saugoti valdžios 
archyvuose.

Nauja baleto studija. Graži
na Mickutė-Balon, neseniai 
(1978 m.) su šeima atvykusi iš 
okupuotos Lietuvos, atidarė sa
vo baleto studiją Toronto Lie
tuvių Namuose (žiūr. skelbimą). 
Ji 1966 m. bąigė Vilniaus M. K. 
Čiurlionio vardo meno mokyk
los choreografijos skyrių, buvu
sios valstybinio teatro baleto so
listės Jadvygos Jovaišaitės-Ole- 
kienės klasę. Turi atlikėjos ir 
pedagoginę praktiką. Yra šoku
si “Lietuvos” ansamblyje. Ište
kėjusi už kitataučio, gavo leidi
mą emigruoti su šeima.

Kazys Kaknevičius, seniau 
aktyviai dalyvavęs Toronto lie
tuvių veikloje ir kurį laiką pir
mininkavęs vienai kanadiečių 
darbininkų unijai, praėjusį ru
denį išvyko į Romą, apsigyveno 
Šv. Kazimiero lietuvių kolegijo
je ir studijuoja filosofiją bei 
teologiją ruošdamasis kunigys
tei. Ten jis gauna “T. Žiburius”, 
apie kuriuos savo laiške rašo; 
"Dėkoju už laikraščio siuntinė
jimą, kurį nuolatos gaunu ir su 
malonumu skaitau”. Kalėdų bei 
N. Metų proga jisai sveikina vi
sus savo pažįstamus.

Muzikas St. Gailevičius, anks
čiau sukūręs melodijas lietuviš
kų Mišių giesmių tekstams, ry
žosi sukurti melodijas naujiem 
Mišių tekstam, kuriuos tam tiks
lui parašė kun. St. Yla. Pastara
sis, lankydamasis Toronte, nau
juosius tekstus jau įteikė muzi
kui St. Gailevičiui.

Atitaisymas. “TŽ” 49 nr. 7 
psl. įdėta “Gintaro" vadovių 
nuotrauka yra ne J. Miltenio, 
bet E. Daniliūno ir daryta ne 
Hamiltone, bet Londone po 
Londono spaudos baliaus kon
certo. — “TŽ” 49 nr. straipsny
je “Ką duoda Lietuvių Fondas” 
klaidingai atspausdinta Austra
lijos lietuvio pavardė B. Straus- 
kas. Turi būti: B. Straukas. At
siprašome už klaidas.

Kanados Lietuvių Komitetas 
Žmogaus Teisėms Ginti Kalė
dų proga pasiuntė sveikinimą 
per Vatikano radiją sovietų ka
liniams bei persekiojamiems 
tautiečiams Lietuvoje, Sibire ir 
kitur. Sveikinimo turinį žiūr. 2 
psl.

Aukos Tautos Fondui. Vieto
je kalėdinių sveikinimų savo ar
timiesiems Algis ir Irena Žemai
čiai paaukojo Tautos Fondui 
$30. — A.a. dr. Martyno Anyso 
penktųjų mirties metinių proga 
Valerija Anysienė paaukojo 
Tautos Fondui $100. — A.a. 
Viktoro Štreito atminimui Lili
jana Štreitaitė Brazilijoje pa
aukojo Tautos Fondui $100. Už 
aukas nuoširdžiai dėkoja Tautos 
Fondo Toronto atstovybė.

Kredito 
Unija 
"LITAS" 
sveikina visus savo 
narius ir nares 

ŠV. KALĖDŲ ir 
NAUJŲ METŲ proga 
bei linki pakilioje 
dvasioje praleisti 
didžiąsias šventes.

Greitas ir tikslus patarnavimas!

Tel. Bus.: 722-3545
Res.: 256-5355

C. I. B.
GAISRAS • AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBĖ • GYVYBĖ 

ADAMONIS INSURANCE AGENCY INC.
3907 A ROSEMONT BLVD., MONTREAL, QUE.

Insurance Agency Inc.

PETRAS ADAMONIS, 
Chartered Insurance Broker

NUOŠIRDŽIAI DĖKOJAME 

už patikėjimą mums jūsų 
draudimų

*25
Tebūna mūsų darbas paskatinimu 
lietuviškam jaunimui eiti į 
savarankiškumą betkurioje verslo 
ar profesijos srityje.

flaųju JTUtu 
visiems giminėms, draugams ir 
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

Rainis Valiūnas
FOTOGRAFAS. 

Darau nuotraukas įvairiom progom. 
Skambinkite — JAUNIUS BAKE- 
VICIUS po 5 v.v. telefonu 766-5818 
Toronte.
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SV.KALČDU

švenčių proga sveikinu visus savo 
gimines, draugus, pažįstamus ir 

linkiu džiugių bei laimingų

NAUJU M£TLį-Mikas Žaliauskas

&

TRISDEŠIMT VEIKLOS METŲ
Savo veiklos trisdešimtmečio 

sukaktį gruodžio 16 d. paminė
jo KLK Moterų Dr-jos Lietuvos 
Kankinių parapijos skyrius To- 
ronte-Mississaugoje. Jo narės, 
kaikurios pasipuošusios tauti
niais drabužiais, su savo organi
zacijos vėliava dalyvavo iškil
mingose pamaldose. Kun. P. 
Ažubalis savo pamoksle išryški
no katalikių moterų veiklos pa
grindus, atsispindinčius šūkyje 
“Tiesa ir Meilė”. Po Mišių visa 
dalyvių procesija su vėliava nu
ėjo prie Sopulingosios Dievo 
Motinos vitražo, kurį pašventi
no pamaldas laikęs kun. Pr. 
Gaida. Pamaldos baigtos Lietu
vos himnu.

Anapilio salėje įvyko antroji 
iškilmės dalis, kurioje dalyvavo 
daug viešnių bei svečių. Iškilmę 
pradėjo skyriaus pirm. G. Trin- 
kienė, trumpai apžvelgdama nu
eitąjį draugijos kelią ir progra
mos vedėja pakviesdama A. Vit-

Lietuviai pasaulyje
(Atkelta iš 4-to psl.)

1 v.r. Gros naujas orkestras. Įėjimas 
su vakariene — 5 svarai. Vakaro pel
nas skiriamas "Lietuvos” kelionei j 
tautinių šokių šventę Čikagoje 
1980 m.

LIETUVIŲ INSTITUTE Bellshill, 
Škotijoje, rugsėjo 30 d. buvo įsteig
tas naujas D. Britanijos Lietuvių 
Sąjungos skyrius. Jo pirmininku iš
rinktas Pranas Diidolikas, sekr. — 
Juozas Biiūdžius, ižd. — Jurgis Pau- 
tieenius, jaunimo atstovu — Anta
nas Patersonas; revizijos komisijon 
— A. Pautienius ir V. Zavickas.

Prancūzija
PRANCŪZIJOS TELEVIZIJA 1980 

m. sausio 22 d., 8.30 v.v. rodys filmą 
apie Simo Kudirkos pabėgimą bei jį 
ištikusią tragediją — “The Defec
tion of Simas Kudirka”. Filmas su 

<4 gerais aktoriais buvo pagamintas pa
gal vieno JAV televizijos tinklo už
sakymą. Po filmo bus perduodamas 
pasikalbėjimas su S. Kudirka, A. Go- 
dunovu, A. Ševčenka ir vienu rusu, 
pėsčiomis keliavusiu kelis tūkstan
čius mylių, kol pavyko peržengti 
Suomijos sieną ir laimingai pabėgti 
l laisvuosius Vakarus. Pokalbiui yra 
pakviestas ir Sovietų Sąjungos am
basadorius Paryžiuje, bet jo atsaky
mas dar nėra gautas.

Vokietija
VLB KRAŠTO VALDYBA centri

ni Vasario 16 minėjimą V. Vokieti
jos lietuviams surengs 1980 m. vasa
rio 23 d. Huettenfelde, apie 500 vie
tų turinčioje “Buergerhaus” salėje. 
Pagrindiniu kalbėtoju tikimasi gau
ti vieną žymiųjų vokieči ųpolitikų. 
Programai atlikti kviečiama mont- 
realietė sol. G. Capkauskienė. Jon 
taipgi įsijungs Vasario 16 gimnazi
jos moksleiviai.

fiS MOI\)TRLAIpue
(Atkelta iš 12-to psl.) 

skatino mus dirbti. Dėkojame Arvy
dui, kad mus aplankė, pateikė nau
jų minčių ir planų ateitininkiškai 
veiklai. J. A.

Vitas Gerulaitis netikėtai pasitrau
kė iš “World Championship Tennis 
Challenge Cup" varžybų, vykusių 
gruodžio 4-9 d. d. Montrealyje. Pir
mą vietą ir $180.000 laimėjo Bjorn 
Borg, įveikęs Jimmy Connors. J. B.

Lietuvių Kredito Unija “Litas” 
praneša savo nariams, kad Kalėdų ir 
Naujų Metų šventėse abiejuose sky
riuose nebus dirbama pirmadienį, 
antradienį ir trečiadienį, gruodžio 
24, 25, 26 d. d. ir taip pat gruodžio 
31 d., sausio 1-2 d. d. Aušros Vartų 
skyrius veiks abu sekmadienius 
(gruodžio 23 d. ir 30 d.), kaip visa
da.

kienę. Baigusi įvadinį žodį, pir
mininkė pakvietė prie scenos 
buvusias skyriaus pirmininkes: 
dr. A. Užupienę, O. Jonaitienę, 
(p. Eižinienė jau mirusi), S. Pet- 
raitienę, T. Sekonienę, R. Siru
tienę, V. Ottienę. Jos buvo pa
gerbtos gėlės prisegimu.

Sukakties proga skyrių svei
kino: dvasios vadas kun. P. Ažu
balis (sukalbėjo ir invokaciją), 
kun. Pr. Gaida “T. Žiburių” 
vardu, sesuo Paulė, red. N. Kul- 
pavičienė — KLK Moterų Dr- 
jos centro valdybos ir “Moters” 
žurnalo vardu, KLK Centro — 
Vyt. Bireta, evangelikių moterų 
dr-jos — M. Dambarienė, Prisi
kėlimo par. skyriaus — p. čiži- 
kienė, Hamiltono skyriaus — p. 
Kažemėkienė, Delhi skyriaus — 
p. Steigvilienė, Anapilio Moterų 
Būrelio — pirm. B. Mažeikienė.

Buvusių pirmininkių vardu 
entuziastingą kalbą pasakė T. 
Sekonienė, skatindama gyventi 
didžiosiomis moralinėmis verty
bėmis.

Raštu sveikino: Montrealio 
skyrius, Londono skvrius ir vė
liavos kūmas dr. A. Valadka.

“Gintaro” dainininkės (septy
nios), vadovaujamos G. Paulio- 
nienės, atliko meninę progra
mą, pritaikytą šventės nuotai
kai. šis vienetas per keletą me
tų yra padaręs žymią pažangą ir 
gražiai, darniai reiškiasi lietu
viškomis dainomis.

Užbaigai liko puikiai paruoš
tos vaišės ir loterija, kurioje 
daug kam nusišypsojo laimė.

Pažymėtina, kad šios šventės 
pamaldose ir salės iškilmėje da
lyvavo lietuvių evangelikių atsto
vės — Elzė Jankutė ir M. Dam
barienė, lydimos p. Dambaro. 
Tai buvo gražus mostas iš jų pu
sės. Dl.

* ROMOS PASAULIEČIAI turi 
rūpintis savo vyskupijos problemo
mis ir kovoti prieš visą savo aplin
koje pasireiškiantį blogį. Tai pareiš
kė Jonas-Paulius II Romos vyskupi
jos parapijų pasauliečiams atsto
vams Mišių metu Sv. Petro baziliko
je. Jis nurodė jiems visą eilę proble
mų: nedarbą, šeimų iširimą, jauni
mo palaidumą, smurtą, nemoralumą 
ir bedieviškumą. Popiežius skatino 
Romos tikinčiuosius ugdyti tikrą 
krikščionišką bendruomenę ir įtiki
nančiai skelbti Kristaus Evangeliją 
savajai aplinkai.

• NAUJAM prenumeratoriui “Tė
viškės žiburiai” — tik $10 metams. 
Reguliari prenumerata — $14.

“Merkelis
Giedraitis” -

;l nauja knyga apie šj didvyrį ir l| 
jo nuostabius laikus; gaunama 
pas platintojus ir tiesiai iš ;

leidyklos:
Amberland Publishing Co., 

1813 Larchwood Ave., 
Troy, Mi. 48084.

Kaina: $7.00 minkštais virše- | 
liais, $11.00 — kietais. Il

Optical Studio
OKULISTAS R. SCHMID

1586 Bloor Street West, 
Toronto, Ont. M6P 1A7 

(prieš Lietuvių Namus) 
Telefonas 535-6252

Greitas patarnavimas, neaugštos 
kainos. Gaunami kontakto lęšiai 

(contact lenses).

. —— — lYlūMTREmū LIETIMU 
LTTa*=» KREDITO LIMJJF
1465 DE 5EVE STREET, MONTREAL, QUE. H4E 2A8. Telefonos: 766-5827

MOKA UŽ:
Einamąsias s-tas
Taupomąsias s-tas

6%
12%

DUODA PASKOLAS:
Asmenines 15%
Nekiln. turto 14.5%

Pensijų planas 10% Čekių kredito 16.5%
Term. ind. 1 m.
Trumpai, term ind. iki

11.75%
13%

Invcstacines nuo 15.5%

Duoda nemokamą gyvybei droudg Nemokama gyvybės drauda iki
iki $2,000 už ta u p. s-tos sumos. $10,000 už paskolos sumą.

KASOS VALANDOS:
1465 De Scve St., pirmodieniais,- antrodieniais ir trečiadieniais nuo 9 iki 
3 v.; ketvirtadieniais nuo 12 iki 8 v.v., penktadieniais nuo 12 iki 6 v.; 
sekmadieniais nuo 10.45 Vi 12.45 v. Sekmadieniais nedirbama vasarq nuo 
gegužes 15 iki spalio 15 d. ir per visus ilguosius savaitgalius.
3907-A Rosemount Blvd.: Ketvirtadieniais nuo 6 iki 8 valandos vakaro ir 

penktadieniais nuo 12 iki 6 valandos vakaro.

&

&
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proga savo vaikus, 
vaikaičius, gimines, draugus 
ir pažįstamus, gyvenančius 
Kanadoje ir Amerikoje, 
linkėdami linksmų švenčių 
bei laimingos ateities 
1980 metais.
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Jūsų ANGELĖ ir ALFONSAS.
ŠMIGELSKIAI .g
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į® sveikiname visus mūsų draugus, pažįstamus, gimines ir linkime gausios Dievo

fiP ---- -- ---.....  *

| *N4UJUjąj^7N 
visiems linki — ‘fe'FeV’ ♦SP f.

LOUIS IR MARGARET TEMPORALE į
Canadian Art Memorial Ltd. į

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

Namų telefonas 278-4529 >

Šventų KALĖDŲ ir NAUJŲ METŲ proga

palaimos 1980 metais — TORONTO "VOLUNGĖ

Lietuvos laisvė - vienijantis tikslas
(Atkelta iš 11-to psl.)

tik stebėtojas, tai ir mano ko
mentarai yra tik įspūdžiai, o ne 
valstybiniai sprendimai”. JAV 
Baltieji Rūmai esą žino, kad lie
tuviai egzistuoja, kad jie rūpi
nasi Lietuvos reikalais. Žmo
gaus teisės svarbu Lietuvoje, 
svarbu ir kitur. Jungtis su vi
sais, kad padidintume savo įta
ką. Lietuva nėra svarbiausias 
JAV vyriausybės tikslas. Tai tu
rime derinti su JAV reikalais. 
Turime būti stiprūs ir reikalą 
tinkamai pateikti valdžiai. Ne
užtenka tik problemas skelbti, 
bet ręikia jas gerai paruošti ir 
įvykdyti. Baltijos kraštuose na
cionalizmas auga. Po Brežnevo 
gali būti kietesnė valdžia. Hel
sinkio konferencija nepasibaigė 
taip, kaip norėjo sovietai. Žmo
gaus teisių reikalas yra svar
biausias pasaulyje. Madrido 
konferencijai ruošiamasi, bet 
komisija dar nesudaryta. JAV- 
bės labiau rūpinasi savo krašto 
saugumu, negu žmogaus teisė
mis. Kongreso rezoliucija nėra 
įstatymas. Tai tik kongreso nuo
taikos. Nauji Lietuvos diploma
tų paskyrimai yra sunkūs, nes 
nėra teisėtos valdžios. JAV iš
davė 200.000 imigracinių vizų, 
kurių 50.000 teko žydams.

Dr. K. Jurgėla pareiškė, jog 
pavergtos Lietuvos komunistų 
partijos sekretorius P. Griške
vičius nieko negali pasakyti 
prieš Maskvą, nes vedęs Suslo- 
vo dukterį. Dr. K. Bobelio nuo
mone, Helsinkio aktas Lietuvai 
esąs naudingas; tai auglys Rusi
jos organizme. Svarbu, kad jis 
sprogtų.

Lietuvių nusikaltimai 
saviesiems

L. Grinius savo referate dėstė 
mintis apie karo nusikaltėlius. 
Lietuvoje lietuviai turi laikytis 
okupantų įstatymų, kurie nėra 
Lietuvai palankūs. Jie neatsto
vauja lietuvių tautai. Lietuva 
1940 m. neteko nepriklausomy
bės, bet savo įstatymų neatsisa
kė. Lietuvos okupacija yra ne
legali. Jos pirmieji įstatymai 
veikia. Kai priimama nauja pi
lietybė, tai atsisakoma senos. 
Prievarta išvežti ar pabėgę ne
gali priimti okupantų pilietybės. 
Už visus nusikaltimus gali baus
ti tik teisėta Lietuvos vyriausy
bė.

Kas yra nusikaltę Lietuvai? 
Tie, kurie padėjo okupantui. 
Lietuvio nusikaltimas lietuviui 
yra kaltinimas kito, siekiant sa
vo naudos, net vykdant krimi
nalinį nusikaltimą.

Šias mintis papildė dr. K. Šid
lauskas, sakydamas jog negali 
būti kraujo keršto. Dr. Krivic
kas pareiškė: nesudarykime iš 
anksto nusikaltimų; Niurnber
go teismas pasaulio pasmerk
tas už netikslius ir vienpusiškus 
kaltinimus. L. Grinius: tos min
tys svarstomos, kad pasisaugotų 
ir -
ir

vėliavai perskaitė J. Rastenie
nė. JAV himną sugiedojo solis
tė L. Jurgėlaitė, Lietuvos him
ną — solistė ir visi dalyviai. 
Maldą sukalbėjo vysk. V. Briz- 
gys, po vakarienės — kun. A. 
Dranginis. Pokylio vedėjas dr. 
J. Stukas pristatė garbės stalo 
svečius ir visus pasveikino Vy
čių organizacijos vardu. VLIKo 
pirm. dr. K. Bobelis savo kalbo
je priminė, kad jis Baltimorėj 
pradėjo pirmuosius žingsnius 
JAV. Buvo pagerbti 3 Lietuvos 
savanoriai — kūrėjai, prisegant 
jiems po baltą gėlę. Sveikinimo 
žodį tarė LN šeimininkas J. Bra
zauskas, o Tautinės Sąjungos 
pirm. V. Pečenka Tautos Fon
dui įteikė $100 auką.
-x Meninę dalį atliko sol. L. Jur
gėlaitė, tautinių šokių ansamb
lis “Kalvelis” ir pianistas R. Ho
ward. “Kalvelio” grupėje šoka 
italiukė, kuri gerai kalba lietu
viškai, ir jaunas žydas, berods, 
Pleškys, kurio tėvai žuvę. Ir jis 
gerai kalba lietuviškai.

Sekmadienio pamaldos
Sekmadienį, 8.30 v. r., Šv. Al

fonso lietuvių parapijos švento
vėje atlaikytos iškilmingos pa
maldos. Į jas su vėliavomis at
vyko karo veteranai, kurių tar
pe buvo ir poetas D. Rastenis. 
Iškilmingas Mišias atnašavo 
vysk. V. Brizgys, kun. A. Dran
ginis ir kun. dr. J. šarauskas. 
Dalyvavo ir buvęs tos parapijos 
klebonas emeritas prel. L. Men- 
delis. Graži, erdvi šventovė, ge
ras choras ir stiprūs vargonų 
garsai sudarė maldos nuotaiką. 
Pamokslą dviem kalbom pasakė 
parapijos klebonas kun. A. 
Dranginis. Po pamaldų buvo su
giedotas JAV ir Lietuvos him
nas.

Paskutinis posėdis
Po pamaldų buvo bendri pus

ryčiai Lietuvių Namuose. Apie 
11.30 v. r. prasidėjo posėdis. Al. 
Gustaitis skaitė referatą Lietu
vos sienų klausimu. Jis jas pa
lietė istoriniu, etnografiniu, 
valstybiniu žvilgsniu. Nuostabu, 
kad 1919 m. JAV prezidentas 
Wilsonas į pietų rytus buvo nu
statęs didesnę Lietuvą, negu et
nografinė. Gaila, kad jis nepa
dėjo tokios Lietuvos atstatyti. 
J. Audėnas priminė, kad Lietu
vos sienos buvo nustatytos su
tartimis: su Rusija 1920 m., su 
Latvija — 1921 m., su Vokieti
ja — 1928 m. Su Lenkija tikros 
sienos nebuvo.

Vyskupo kalba
Šiame posėdyje dalyvavo ir J. 

E. vysk. V. Brizgys. Jis buvo pa
prašytas tarti žodį ir kėlė 
klausimą, kaip ilgai lietuviai bū
tų kovoję dėl laisvės, jei tos 
laisvės nebūtų atgavę 1918-20

fit 
fit 
fit

m. Jie būtų kovoję iki laisvę bū
tų gavę. Kai paklausiama, kas 
dabar yra didžiausias Lietuvos 
priešas, dažniausiai atsakoma — 
rusiškasis komunizmas. Ir taip, 
ir ne. Didžiausias Lietuvos prie
šas yra alkoholizmas, seksuali
nis jaunimo palaidumas ir pa
irusios šeimos. Tiesa, tam pa
grindą duoda rusiškasis komu
nizmas. Dabar Lietuvoje gyve
na lietuviai idealistai ir niekšai, 
kaip ką tik girdėjome skaityta
me referate. Gal dar tektų skir
ti ir trečią grupę, kuriai niekas 
nebesvarbu — tai lietuviai be 
principų. Juos tokiais padarė 
jau minėti priešai. JAV kongre
so nariai sako, kad mes, lietu
viai, bijojome pasirodyti 1944- 
45 m.-Gal'•būtume- laimėję M. 
Lietuvą. VLIKo veiklos baras 
nesąs Amerika. Čia buvo orga
nizacijos, kurios jau veikė prieš 
VLIKo atsikėlimą į JAV. Jieš- 
kokime draugų ir kituose kraš
tuose. Ir Lenkijoje esą nuošir
džių draugų. Lenkų vysk. Gav- 
lina Romoje dideliame būryje 
pasakė: “Gėda, kad mes blogai 
traktavome lietuvius”.

Okulistas R. SCHMID
OPTICAL STUDIO 
1586 Bloor St. W., 
Toronto, Ont. M6P 1A7 
Telefonas 535-6252

sėkmingų A/ALIJLĮ 
visiems lietuviams linki — ______ i

Jaunimo pasisakymas
Laukiame perilgai, t. y. kol 

jaunimas užaugs — dėstė L. 
Garsienė. Liberali aplinka jau
nimą pagauna anksčiau ir jį vei
kia neigiamai. Ar galima sutikti 
su liberalais, kurie aiškina, kad 
komunizmas nėra blogis, o tik 
blogi metodai?'Reikia nugalėti 
tylą — kovoti prieš priespaudą. 
Lietuviškas jaunimas turi veik
ti aplinką. Reikia jaunimą 
įtraukti į visuomeninį darbą, į 
VLIKą, skatinti jo veiklą. Atsi
ras ir vadų. VLIKas veiks iš 
viršaus, o jaunimas iš apačios.

Papildydamas referatą, dr. J. 
Stukas priminė, kad lietuviškai 
nebekalbąs lietuviškas jaunimas 
— vyčiai yra daug padarę kovo
je dėl mūsų tėvynės. Poetas D. 
Rastenis pasakė, kad lietuviš
kam jaunimui reikia lietuviškos 
spaudos. J. Brazauskas pareiš
kė, kad lietuviai 1941 m. anks
čiau susigrupavo prieš vokie
čius, negu žydai. Vienybė pir
moje eilėje.

Mandatų komisija pranešė, 
kad seime dalyvavo 34 atstovai. 
Knygoje pasirašė 70 dalyvių. 
Po to buvo priimamos rezoliu
cijos, kurios, manau, bus pa
skelbtos spaudoje. Tarp jų bu
vo: remti Lietuvos diplomatus, 
likviduoti incidentą tarp VLIKo 
ir PLB valdybos, padėka Tau
tos Fondo aukotojams, ypač ka
nadiečiams.

Baigiamąjį padėkos žodį tarė 
VLIKo pirm. dr. K. Bobelis. Sei
mas baigtas Lietuvos himnu 
apie 2.30 v. p. p. J. V.

linki mieliems bičiuliams —

North Sylva Co. Ltd
nariai ir bendradarbiai

teisininkai. Juk svarstomos 
hipotezės.

Vakarinis pokylis
Vakarinė seimo dalis įvyko 

Baltimorės Lietuvių Namų erd
vioje ir gražioje salėje. E. Ar- 
monienei pakvietus, įneštos vė
liavos: JAV, Lietuvos ir JAV 
veteranų 154 posto. Priesaiką

Nuoširdžiai sveikiname
M gimines, draugus, pažįstamus sum' šv. Kalėdomis ir linki
l laimingų bei džiugiųi mF wit -
$ Apolinaras ,r Bronė Beresnevičiai Vi*
j# Toronto, Ont.

sveikiname visus savo 
draugus ir pažįstamusklientus,

Candlelight Caterers 
tel. 667-8260,667-8280

JOANA IR STASYS BU BU U Al ♦
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Katalikai Baltijos kraštuose ir Sovietų Sąjungoje

MIELI LIETUVIAI,
1979 metais TRI REALTY LTD., RAY C. 

EDWARDS REAL ESTATE LTD. ir FRANK PAULS 
LTD. susijungė. Visos trys bendrovės turi virš 
25 metų patyrimo namų bei viso nekilnojamo 
turto pardavimo srityje Hamiltone bei apylinkėje. 
Sujungtoji bendrovė nuo 1979 m. gruodžio 1 
dienos yra žinoma kaip EDWARDS AND PAULS 
LTD. Jos būstinė yra 558 Concession St., Hamil
ton, Ont. Tel. 389-1355.

Mes tikimės, kad visi anų buvusių bendrovių 
savininkai, kartu su 25 patyrusiais agentais, galė
sime teikti savo klientams pirmos rūšies patarna
vimų.

Kalėdų ir Naujų Metų proga sveikiname visus 
lietuvius, linkėdami sveikatos ir geriausios sėk
mės.

Mėnesinis prancūzų žurna
las “Informations Catholiques 
Internationales” 1979. X. 15 
išspausdino savo bendradarbio 
Jacques Fournier rašinį apie ka
talikus Sov. Sąjungoje. Jame 
autorius kalba daugiausia apie 
Lietuvą ir kitus Baltijos kraš
tus. Prie rašinio pridėtas žemė
lapis, kuriame aiškiai matyti 
nuo Rusijos atskirtos Baltijos 
valstybės — Estija, Latvija, 
Lietuva.

Dar liūdniau Prancūzijoje
Rašinio autorius lankėsi Lie

tuvoje ir kitose Baltijos kraš
tuose 1979 m. pavasarį ir patei
kė to meto duomenis. Pasak jo, 
Sov. Sąjungoje yra 1040 regis
truotų katalikų parapijų ir ati
tinkamas kunigų skaičius, kurių 
amžiaus vidurkis esąs 52 metai. 
Lietuvoje kasmet reikėtų bent 
15 naujų kunigų išlaikyti esa
mam lygiui. Dabargi įšventina
mi tik 9 kunigai į metus. Taigi, 
būklė gana liūdna, bet, pasak 
autoriaus, dar liūdnesnė Pran
cūzijoje dėl visai kitokių prie
žasčių.

Krikštijamų naujagimių Sov. 
Sąjungoje esą tarp 6 ar 12 mili
jonų. Autorius mano, kad tei
singesnis pirmasis skaitmuo. 
Sužinoti tikslų skaičių neįmano
ma, nes nežinia kiek vaikų pa
krikštija ukrainiečiai unitai, 
laikę ištikimybę Romai.

Vyskupijų pertvarkymas
Rašinio autorius paliečia

vyskupijų pertvarkymo klausi
mą, nes po karo pasikeitusi būk
lė to reikalauja. Pvz. dalis Gu
dijos ir Vilniaus vyskupijų pa
rapijų teoriškai tebepriklauso 
Lenkijos vyskupijoms. Taip pat 

iš-

ir

kaikurios Gudijos ir Ukrainos 
parapijos laikinai pavestos Ry
gos vyskupijai. Esą Vatikanui 
rūpi pokariniai teritoriniai pasi
keitimai ir vyskupijų pertvarky
mas, kuris tose srityse būtų pa
lankiai priimtas. Lenkams jų 
pertvarkymas esą nepatiktų, 
nes daug lenkų katalikų gyvena 
Vilniaus, Lvivo ir Gardino sri
tyse. Pertvarkymą lengvintų ta 
aplinkybė, kad dabartinis popie
žius yra lenkas, gerai žinąs ko 
reikia Sov. Sąjungos ribose gy
venantiems katalikams. J o 
sprendimą esą priimtų ir len
kai. Be to, tai būtų priimtinas 
dalykas ir Sov. Sąjungai, kurios 
užsienio reikalų min. A. Gro- 
myka tuo reikalu lankėsi Vati
kane 1979 m. sausio mėnesį.

Vatikanas, pasak minėto ra
šinio autoriaus, nori pertvarky
ti ne tik Ljetuvos katalikų rei
kalus, bet ir Gudijos bei Ukrai
nos, neišskiriant Rytų apeigų 
katalikų. Vatikanas nesąs linkęs 
skirti Rytų apeigų katalikų pro
blemas nuo lotyniškųjų apeigų 
tikinčiųjų. Sunkumų sudaro 
stiprus ukrainiečių polinkis i 
nepriklausomybę, kuris atsi
spindi ir religinėje srityje. Tai 
esą mato Kremlius ir kliudo no
rimus patvarkymus.

Kiti tvarkytini dalykai
Sov. Sąjungos vyriausybė, 

pasak prancūzų korespondento, 
norėtų, kad susitarimas su Va
tikanu, jei būtų galimas, vestų į 
sudarymą centrinio organo, su 
kuriuo Maskva galėtų lengviau 
palaikyti ryšį. Sis pageidavimas 
betgi nesiderina su K. Bendri
jos sąranga. Lietuva esą galėtų 
sudaryti atskirą vienetą su še
šiomis vyskupijomis, bet Latvi

ja turinti tiktai vieną (? Red.) 
vyskupiją.

Gudijos padėtį esą reikia per
žiūrėti iš esmės, nes jos Mogile- 
vo vyskupija seniai neturi vys
kupo. Sudarant hierarchiją Uk
rainoje, tektų žiūrėti, kad ji ne
būtų perdaug “nacionalistinė”, 
be to, reikėtų išspręsti unitų 
problemą. Galimas dalykas, jų 
problema būtų išspręsta, jeigu 
jų reikalus tvarkytų lotynų 
apeigų vyskupas, bet nei Roma, 
nei unitu tikintieji tam nėra pa
lankūs. Taip pat reikėtų sutvar
kyti priklausomybę dvidešim
ties Sibiro parapijų, Azijos ir 
Kaukazo bendruomenių. Taigi 
Jono-Pauliaus U sprendimo 
laukia visa eilė tvarkytinų daly
kų. Jo laikysena kartais būna 
nepatenkinti “Ostpolitik” šali
ninkai, linkę į “vatinę” politiką, 
nes Jonas-Paulius II eina tiesiu 
keliu, artimesniu R. Europos 
kraštams.

Pašaukimų netrūksta
Minėtasis prancūzų korespon

dentas' rašo, kad Sov. Sąjungoje 
yra dvi katalikų kunigų semina
rijos — Kaune, Lietuvoje, ir 
Rygoje. Latvijoje. (Apgailėtina, 
kad šis prancūzų koresponden-, 
tas ir kartu žurnalas priskiria 
Lietuvą bei Latviją Sov. Sąjun
gai, laiko jos dalimi, neužsime
na, kad tai sovietų okupuoti ir 
aneksuoti kraštai. Red.).

Kauno kunigų seminarija pri
imanti tiktai lietuvius kandida
tus, nors jos auklėtiniai kuni
gai būna siunčiami dirbti ir i 
Tbilisį arba Maskvą. Rygos se
minarijoje mokosi 24 klierikai, 
kurių pusė yra latviai, kita pu
sė —- gudai ir ukrainiečiai. Kau- 

(Nukelta į 15-tą psl.)

s

SVEIKINAME
visus mūsų mielus klientus, bičiulius bei 

pažįstamus ir linkime 

linksmu šv. Kalėdų irU v

laimingų, sveikų naujų metų.

Sakas Parcel Service 
620 Barton St. E.

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

Visiems draugams ir pažįstamiems 
linksmų Kalėdų švenčių ir laimingų 
naujų 1980 metų linki -

Vytautas ir Genutė 
Agurkiai 

(Hamilton, Ont.

Hamiltono Mergaičių Choras AIDAS'"
EDVARDAS DIDŽBAUS 
ZIGMAS DIDŽBAUS 
J. JASEVIČIUS 
VINCAS SAKAS

g vadovai bei tėvų komitetas sveikina visus geraširdžius rėmėjus, bičiulius, lietuviško jauni- S 
8 mo meninius vienetus bei organizacijas Kalėdų švenčių proga ir linki darbingų 1980 m. S

It H

Linksmu Kalėdų švenčiu, 
turtingų ir laimingų 
naujų metų linki 
savo klientams-

ŠVENČIŲ
LINKIME , 
LIETUVIAMS!

nigljt
mėsos gaminiai, įvairūs skanėstai 

201 Ottawa St. N. 
Hamilton, Ont. 
Tel. 544-0533

IwB švenčių I. Ji
5$ Friedrich’s Meat & Delicatessen Ltd.

Jis tarė: Motina, ant tavo rankų d
Parimo žemės laimė ir kančia.
Tegul malonė juos visus aplanko, T
Tebūnie taip visur: ir ten, kaip čia. ' '

(Faustas Kiršai
Kalėdų džiaugsmo šventėje sveikiname visus 

oukuriečius, buvusios ir esamu?, rėmėjus ir 
žiūrovus.

Darbingos 30 metų sukakties proga sveikina
me “Tėviškės Žiburius“, jų redaktorius — kun. 
dr. Pr. Gaidą ir Vyt. Kastytį, linkėdami tolimes
nės ištvermės ir sėkmės.

Linkime visiems džiaugsmingų ir darbingų 
1980-tų metų —

AND APPLIANCES LTD.
SALES & SERVICE

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

Krautuvės savininkas AL PILYPAITIS

232 -234 Ottawa St. N., Hamilton, Ont. Tel. 545-4563

$ -aukuras“ 1

HAMILTONO LIETUVIŲ 
KREDITO KOOPERATYVAS TALKA I

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

% THE J. B. MARLATT
S 615 Main St. E,
fi: Hamilton, Ont.
f. Tel. 528-6303 I



Rimgaudas Kasiulis (viduryje), pasitraukęs iš sovietinės vergijos, BALFo 
centre Čikagoje pasakoja savo pergyvenimus pavergtoje Lietuvoje. Kairėje 
— BALFo dir. A. Dzirvonas, dešinėje — kun. A. Trakis N'uotr. V. Noreikos

Prancūzų žurnalistas Lietuvoje
(Atkelta iš 14-to psl.) 

no seminarijoje yra 62 klieri
kai. Jai leidžiama priimti pir
maisiais metais 20-21 kandida
tas. Praėjusiais 1978 m. buvo 
įšventinta 11 kunigų, 1979 — 
devyni. Per penkerius metus 
įšventinti 45 kunigai 620-čiai 
parapijų. Rygos seminarija kas
met išleidžia 3-4 naujus kuni
gus.

Seminaristų skaičių esą nu
stato sovietinė valdžia. Pasak 
korespondento, ji tai daro atsi
žvelgdama į “profesijos parei
kalavimą”, panašiai, kaip ir 
technikos mokyklų atveju. Tai 
esą priklauso nuo esamos vy
riausybės tendencijos bei situa
cijos. Kauno seminarijai priim
tinų klierikų skaičius pastarai
siais metais buvęs padidintas.

Abiejose seminarijose esą lai
komasi II Vatikano santarybos 
gairių bei programos. Tik ma
žai kas siekia licenciato laips
nio. Keturi kunigai buvę išsiųs
ti studijoms į Romą.

Dažnai buvę kalbama apie 
slaptą kunigų seminariją, bet 
ar tai tiesa, sunku esą pasakyti. 
Viena tiktai aišku, kad pašau
kimų netrūksta, nors nevisi yra 
panaudojami. Nėra jokio vie
nuolių noviciato. Domininko
nai ir pranciškonai esą įjungti į 
vyskupijų kunigų eiles (auto
rius nepaminėjo jėzuitų ir ma
rijonų, kurie veikliausiai reiš
kiasi, Red.).

Vienuolės yra gana gausios, 
^žinoma, slaptos. Jos padeda ku

nigams parapijose ir dirba įvai
riose profesijose. Autorius pa
stebi, kad vienuolijų uždraudi
mas Lietuvoje nesąs naujas da
lykas, nes ir 1920 — 1940 m. 
laikotarpyje visa eilė vienuoli
jų buvo uždraustos (čia prancū
zą korespondentą kažkas žiau
riai suklaidino, nes tokio drau
dimo nebuvo, Red.).

Veržlus tikėjimas
Religinis gyvenimas, nepai

sant kliūčių, esąs intensyvus. 
Paruošimas pirmajai Komuni
jai vyksta parapijose ir taip pat 
pirmosios Komunijos iškilmės, 
nors oficialiai tai yra draudžia
ma. Tikybos pamokų niekur nė
ra, bet užtat prieš Mišias duoda
mi planingai paruošti paaiškini
mai. Vienas asmuo, turbūt ku
nigas, pareiškė: “Mes jieškome 
aiškumo, paprastumo ir tikėji
mo esmingumo, kad visa tai įsi
savintų tikintieji, kurie neturi 
kitų galimybių praturtinti savo 
žinojimą”.

Apeigos atliekamos pagal II 
Vatikano santarybos nurody
mus. Lietuviai pirmieji pasirū
pino tekstų vertimais bei apei- 
gynais. Net II Vataikano santa
rybos nutarimai buvo išversti į 
lietuvių kalbą. Liturginės refor
mos vyko labai palengva, kad 
nesukeltų tokių audrų, kaip 
Prancūzijoje.

Latvijoje liturginiai tekstai 
nebuvo išversti dėl specialistų 
stokos. Tik lenkai turi naujuo
sius tekstus. Kauno kunigų se
minarijos biblioteka turi vieną 
lentyną naujų knygų vokiečių 
ir lenkų kalbomis. Jos yra la
bai skaitomos. Rygos seminari
jai trūksta knygų. Ten teologi
jos kursas perrašinėjamas sep
tyniom mašinėlėm, vienam dik
tuojant. Kartais ateina viena ki
ta knyga iš R. Vokietijos.

Vienybės nuotaikos
Šis prancūzų žurnalistas, ap

lankęs keletą vietovių Sov. Są
jungoje, prabilo ir apie tikybi
nės vienybės nuotaikas. Esą 
jaučiamas suartėjimas su orto
doksais. Pvz. vienoje ortodoksų 
šventovėje jis radęs vakarietiš
ko stiliaus Sopulingosios Moti
nos Marijos paveikslą. Apylin
kės katalikai esą jaučiasi toje 
šventovėje kaip namie, dalyvau
ja ortodoksų pamaldose, atlie
ka išpažintį, prima Komuniją.

Kitoje vietovėje korespon
dentas radęs ortodoksų vienuo

lyną, kuris lenkų valdymo lai
kais buvo varžomas, o dabar 
globoja vieną vienuolę, kurios 
vienuolynas buvo uždarytas.

Trečioje vietovėje korespon
dentas pastebėjęs katalikų šven
tovės bokštą ir sustojęs. Suras
tas aptarnautojas atidarė šven
tovę ir nuvedė svečią į šoninę 
koplytėlę, kur buvo paveikslas, 
vaizduojąs švč. širdies apsireiš
kimus Margaritai-Marijai. Va
dovas atsistojo prie to paveikslo 
ir prašė padaryti nuotrauką, sa
kydamas: “Galėsite nuvežti ma
no nuotrauką į Paray-le-Monial, 
nes aš pats ten negaliu nuvyk
ti”.

Gudijai neseniai paskirtas 
naujas ortodoksų vyskupas Fila
retas, gyvenantis Minske. Kiek
vieną savaitę jis lanko ortodok
sų parapijas, palaiko ryšius ir 
su katalikais, šių metų gegužy
je jis lankėsi Gardine, kur ka
talikų parapijos klebonas pa
kvietė jį į savo pamaldas. Da
lyvavo 5000 katalikų, kurių pu
sė buvo jaunimas iki 30 metų 
amžiaus. Parapijos klebonas su 
ašaromis akyse pareiškė: “Vieš
patie, mūsų Tėve, dėkojame už 
atvykimą Dievo vyyskupo. Jau 
seniai . . .” čia nutrūko klebo
no balsas iš susijaudinimo, šį 
Įvykį papasakojo pats metro
politas Filaretas, jautriai pri
ėmęs klebono žodžius, prime
nančius, kad katalikai ir orto
doksai yra visų pirma tos pa
čios Kristaus Bendrijos nariai.

Prancūzų žurnalistas Jacques 
Fournier, rašydamas apie tiky
binę vienybę, žvelgia tolimo 
prašalaičio akimis, turėdamas 
geras intencijas. Jis betgi ne
pastebi, kad po ta ortodoksų- 
katalikų vienybe Baltijos kraš
tuose ir Sov. Sąjungoje slepiasi 
senas rusų užmojis naikinti ka
talikybę ir visus varyti į orto
doksiją. Ten, kur nebebus ka
talikų kunigų, atvyks ortodoksų 
šventikai ir perims parapijas. 
Be to, prisidengę vienybės šydu 
ortodoksų šventikai dar leng
viau galės vilioti katalikus į sa
vo parapijas ir tuo būdu nai
kins katalikų bendruomenę. 
Ekumeninė vienybė galima tik
tai ten, kur vyrauja abipusis 
nuoširdumas, atsisakęs agresy- 
vinių užmojų. Sk.

Les pays baltes d U. R SS.

Žemėlapis prancūzų žurnale “In
formations Catholiques Interna
tionales”, kuriame Baltijos valstybės 
linija atskirtos nuo Rusijos, tačiau 
po žemėlapiu įrašyta: "Les pays 
baltes d’U.R.S.S.” (Sovietų Sąjun
gos Baltijos kraštai)

Atsiųsta paminėti
THE VIOLATIONS OF HUMAN 

RIGHTS IN SOVIET OCCUPIED 
LITHUANIA. A report for 1978. 
Edited by Dr. Thomas Remeikis and 
Bronius Nainys. The Lithuanian 
American Community. 708 Custis 
Road, Glenside, PA 19038, USA.

SO LEBEN LITAUENS KATHO- 
LIKEN. Von ihnen selber dargestellt. 
Aus “Chronik der litauischen katho- 
lischen Kirche Nr. 36. Glaube in der 
2. Welt., Zollikon, Switzerland. Tai 
tarptikybinės draugijos leidinys, 
skirtas komunistinių kraštų proble
moms.

VYTIS, 1979 m. 8 nr„ spalis. Lie
tuvos vyčių žurnalas, leidžiamas lie
tuvių ir anglų kalbomis, šis padidin
tas numeris skirtas 1979 m. suvažia
vimui. Redaktorė — Loretta I. Stu- 
kas, 1467 Force Drive, Mountainside, 
N. J. 07092, USA.

laimingų

Sveikinu

TORONTO MIESTAS

su šeima TIK TORONTO MIESTO NAMŲ SAVININKAM
Norėdama suteikti finansinę pagalbų senesnio amžiaus namų savininkam, mies

to taryba leido miesto iždininkui duoti gyvenamų namų savininkams $100.00 kre
ditą, sumažinant 1980 metų tokio nekilnojamo turto mokesčius, kurie atitinka 
sekančias sųlygas:

Namo savininkas - žmona ar vyras:
būti 65 METŲ AMŽIAUS ar daugiau iki 1980 m. kovo 31 die- 
kuri yra paskutinė blankam užpildyti data.
GAUTI GARAKTUOTAS'PAPILDOMAS MĖNESINES PAJA-

■’ ■ ...............ž

$ gimines draugus ir 
® pažįstamus su 
| ŠV. KALĖDOMIS

ir ateinančiais 1980
g NAUJAIS METAIS-
S JUOZAS ŽIURINSKAS

TORONTO LIETUVIŲ NAMAI
SAVO NARIAMS IR VISIEMS 
LIETUVIAMS LINKI

LINKSMŲ

IR

įįį LAIMINGŲ NAUJŲ 1980 METŲ
$ visiems giminėms, draugams ir pažįstamiems

ADA ir EDVARDAS SUDIKAI

Toronto Lietuvių Namų 
valdyba

1980 metų senesniem pensininkam 
mokesčių pagalbos programa

R. J.

%

gimines, draugus ir 
pažįstamus su

ŠV. KALĖDOMIS 
ir linkime laimingų 
bei sėkmingų

NAUJŲ METŲ - Karasiejai ir šeima 
G. R. Gaižučiai ir šeima 
M. Karasiejienė

a) Turi 
nos,

b) Turi
MAS, kurias mokamos-pagal įstatymų (Old' Age Security Act, 
Canada^*' * .

c) TURĖTI NUOSAVYBĘ, kuri apdėta miesto mokesčiais.
d) Turi būti rezidencinės nuosavybės SAVININKAS Toronte NEMA

ŽIAU KAIP 5 METUS prieš 1980 m. kovo 31 d.
Jeigu turite teisę gauti tų paramų ir dar nesate gavę blanko, skambinkite miesto 
įstaigai tel. 367-7036, ir blankas bus pasiųstas.
BLANKAI TURI BŪTI UŽPILDYTI KIEKVIENAIS METAIS. Šis kreditas, kur duo
damas, yra miesto dovana visam laikui ir yra negrųžinamas. Informacijų ar pagal
bos teirautis tel. 367-7036.

ROY V. HENDERSON 
s City Clerk

Prašymai turi būti paduoti iki 1980 m. kovo 31 d.

Ontario vieškeliai. r.
Mes valome juos
O jūs rūpinkitės saugumu

Valymas sniego nuo mūsų' vieškelių gali 
būti visos paros, visos savaitės darbas žmo
nėms, kurie vairuoja valomųsias mašinas.

Jie dirba sunkiausiose vairavimo są
lygose, kad žmonės ir gaminiai galėtų 
keliauti visoje provincijoje net ir bloginu
siame žiemos ore.

Kai tik pamatote sniegą valančios 
mašinos mėlyną šviesą, sulėtinkite. Būkite 
kantrūs, nebandykite pralenkti; tai pavo
jinga jums ir jiems.

Padėkite jiems atlikti darbą.
Atlikite savo dalį — būkite ypatingai 

budrūs, nustatykite atitinkamą greitį, pri
taikykite vairavimą kelio bei oro sąlygoms.

Ontario

James Snow, 
Minister of Transportation 
and Communications 
William Davis, Premier

įsigykite nemokamų knygelę "Defen
sive Driving Tips", kurioje rasite žinovų 
patarimus apie vairavimų žiemos metu, 
dieną ir naktį, apie didžiuosius kelius. 
Rašykite:

Public & Safety 
Information Branch 
Ministry of Transportation 
and Communications 
1201 Wilson Ave.
Downsview, Ont M3M U8
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^veikinu
visus bičiulius,

draugus bei pažįstamus,
gyvenančius Toronte ir kitur,

bei

Naujų Metų proga _

Jonas Maniuška

&
&

Ina,

to

Bronė, Jonas Maziliauskai

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

ir Naujų Metų

to 
to 
to 
to 
to 
to 
to 
to 
to 
to

pažįstamiems • «

Valteris Drešeris
VISŲ RŪŠIŲ APDRAUDA jįį

įstaigos tel. 233-3334 ir 231-2661, namų tel. 233-4446 S 

3830 BLOOR ST. W. (Prie Kipling ir Six Point Plaza)

I Dresher-Barauskas OsFT* I 

W. G. D R E S H E R real estate • realtor
SVKALĖDŲ ir laimingų naujųjų metų K

®| linki visiems savo klientams, draugams bei

Paskutinis kanklininkas
(9 plačiame pasaulyje. TORONTO LIETUVIŲ VYRŲ CHORAS "ARAS"

Paskutinis Lietuvos kanklininkas pravirkdė dr. Vincų Kudirkų
RIMAS AMALVIŠKIS

NACIJUJUM£TLį 
linkime mūsų choro rėmėjams, draugams ir visiems tautiečiams, išsklaidytiems 
plačiame pasaulyje. TORONTO LIETUVIŲ VYRŲ CHORAS "ARAS'

Geriausi linkėjimai 37.
ir

fiaųjll JffletU proga
visiems klientams, bičiuliams ir pažįstamiems

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

Tel. 279-4371

tas dainas buvau vaiku būdamas 
mintinai išmokęs. Kanklių stygų 
man neleisdavo paliesti, nes 
kanklės ir kalendorius buvo šei
mos brangenybė. Ne tik kankli
ninko dainos ir jo atvaizdas bu
vo branginamas šeimoje, bet ir 
tas faktas, kad šis leidinys buvo 
spaudos draudimo laikų paliki
mas. Tada už lietuvišką patrio
tinį ar bet kokį spaudinį tūks
tančiai lietuvių savo kaulus pa
liko Sibiro taigose. . .

Menu, kad tik gerai pramo
kęs skaityti tegaudavau pavar
tyti kalendorių. Jokios mokyk
los apylinkėse nebuvo. Skaityti 
išmokau iš “Šaltinio”, “Aukso 
altoriaus” ir “Kantičkų”. Tik 
man paaugus, atsirado pirmoji 
pradžios mokykla Ąžuolų Būdo
je, Deikio namuose, į kurią teko 
keturis km klampoti per snie
gynus, kur kartais beveik nu
kumpdavau. Kartą taip ir bū
čiau sušalęs snieguose, bet kai
mynas Kačionas Adolfas, pama
tęs kažin ką dūluojantį sniege 
žiemos sutemoje, gerokai apša
lusį parnešė į namus.

Gerai prisimenu, kaip anų 
laikų lietuvis nepaprastai bran
gino ir mylėjo savą lietuvišką 
spaudą ir mokslą, nors ir kažin 
kaip sunkiai tai buvo pasiekia
ma. Lietuviškas spaudinys buvo 
šventa relikvija.

Kąi būdavo minimos senelio 
mirties metinės, visi melsdavo
mės už jo vėlę, ir man būdavo 
leidžiama pavartyti kalendorių 
bei atsargiai pirštais paliesti 
kanklių stygas. . .

* * *
Tik dabar, kai ir mano paties 

barzda tapo panaši į anų laikų 
kanklininko, paaiškėjo kokiu 
būdu dr. V. Kudirka pažino pas
kutinį Lietuvos kanklininką. Į

(Nukelta t 17-tą psl.)

Iš istorijos ir padavimų žino
me, kad senosios Lietuvos lai
kais ir mūsų krašte, panašiai 
kaip vidurio ir pietų Europos 
šalyse, per žmonių apgyventas 
vietoves keliaudavo liaudies 
dainiai, trubadūrai-skaramučiai. 
Ir mes turėjome liaudies dai- 
nius-kanklininkus, kurie apdai
nuodavo senovės laikus, žadin
davo jaunimą kilnesniems dar- 
bams-žygiams, keldavo ir gar
sindavo didvyrių darbus, laimė
tus karus. . .

Tie lietuvių liaudies dainiai 
paliko iš lūpų į lūpas einančias, 
plačiai pasaulyje išgarsėjusias 
melodijas, liaudies dainas, ku
rias su pasigėrėjimu citavo Vik
toras Hugo, kuriomis gėrėjosi 
Herderis tais laikais, kai Lietu
vos vardas (kaip ir šiandien) bu
vo skutamas ir trinamas iš Eu
ropos žemėlapių. . .

Mes ir šiandien gėrimės lie
tuvių liaudies dainomis, jas dai
nuojame, jomis didžiuojamės, 
bet, atrodo, niekada nepasido
mėjome, iš kur jos atsirado? 
Aišku, jos turėjo būti sukurtos 
nežinomų tautos dainių, liaudies 
poetų, kurie, būdami bemoks
liai, jų neužrašinėjo, o tik per
duodavo iš lūpų į lūpas kaip 
liaudies padavimus, pasakas, pa
tarles, priežodžius, mįsles. . .

Senovinės Lietuvos laikais to
kių liaudies dainių turėjome 
nemaža. Jie kanklių akordais ir 
švelniausių dainų garsais žavėjo 
lietuvį, žadino tėvynės meilę, 
taurino jausmus, ugdė tautai 
naujus didvyrius. Jie sugebėjo 
Lietuvos jaunimui įkvėpti mei
lę savo šlamančioms-ošiančioms 
girioms, paukšteliams ir visai 
gausiai tų laikų gyvūnijai, ap
linkai, supančiai senovės lietu
vį.

Naujų Metų proga

visiems klientams, draugams bei pažįstamiems —

dr.DUFFERIN RADIO a. TV. 1000 COLLEGE ST. 

Savininkas P. Užbalis

N

SVEIKINA VISUS LIETUVIUS PLAČIAJAME 

PASAULYJE, DRAUGUS, GIMINES IR 

PAŽĮSTAMUS, LINKĖDAMI DAUG 

DŽIAUGSMO IR LAIMĖS.

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

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

Geriausi linkėjimai

KALĖDŲ
ir

*
i■» ir sėkmingų 1980 metų 

linkime mieliems klientams, bičiuliams 
ir visiems pažįstamiems

BALTIC EXPORTING CO
S. ir F. JANAVIČIAI

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

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

ASTRA MEAT PRODUCTS & 
DELICATESSEN

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

LIETUVIŠKŲ ŠORIŲ GAMINTOJAI
Stouffville Creamery savininkai

Stasė ir Aloyzas VISKONTAI
šv. Kalėdų ir Naujų Metų proga

LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ

Mieliems lietuviams linkiu

UNKSMUSVKM.EDU

Gyvosios gamtos gaubiami, 
lietuviai susikūrė savo gamtos 
garbinimo religiją. Naudoda
miesi plačia vaizduote, jie kūrė 
savo dievus. Griaustinis-Perkū- 
nas, metų laikų dievai, laimių ir 
nelaimių dievai, kurių gyvenvie
tės — Šventieji miškai-ąžuoly- 
nai, šventosios upės, šventi gy
vūnai ir t. t., o viršum visų — 
dievų valdovas ir tėvas Praam
žius — vienintelis pasaulių kū
rėjas, globėjas ir tvarkytojas. 
Jau tada jautri ir kilni lietuvio 
prigimtis, dar nepažįstanti TIK
ROJO DIEVO, visa savo būtybe 
veržėsi į Vienintelį Visatos Kū
rėją.

Krikščionybės šviesoje nete
ko reikšmės, sunyko senųjų die
vų gerbėjai vaidilos, kriviai, kri
vaičiai ir. . .kartu su jais išnyko 
tautos dainiai-kanklininkai.

* *
Tautos himno autorius

Vincas Kudirka 1893 m. Vokie
tijoje išleistame “Žemaičių ir 
Aukštaičių Kalendoriuje, ant 
meto 1893 nuo Wiešpaties Kris
taus Užgimimo. . .” įdėjo balta- 
barzdžio senutėlio atvaizdą su 
kanklėmis ant kelių, kurį jis pa
vadino “paskutiniu Lietuvos 
kanklininku”. Tai Saliamonas 
Ringys-Staknevičius. Kalendo
riuje įdėta keletas to senelio su
dėtų dainų, kurios tuo metu bu
vo plačiai Suvalkų krašte dai
nuojamos ir jaunimo labai mėgs
tamos.

Dr. Vinco Kudirkos aprašytas 
senelis kanklininkas praėjusia
me šimtmetyje nuėjo į užmirši
mą. Kas gi jis buvo? Kodėl dr. 
V. Kudirka aniems laikams (be
veik prieš 100 metų) taip neį
prastai jį pagerbė? Kokiu būdu 
jį pažino? Man tai paaiškėjo tik 
dabar, po daugelio dešimtme
čių, nors kalendoriuje paskelb-

Savo mieluosius klientus ir draugus 

Sv KMjEDVirl^ų 1980 
proga sveikinu, linkėdamas sėkmės

DŽIUGI NAUJIENA
Garbė Dievui augštybėse, ramybė žemėje 

geros valios žmonėms, kuri ir vėl ataidi nuo 
Betiėjaus laukų, tebūnie nauju taikos bei 
meilės jkvėpimu šiame laikotarpyje

Telaimina jus bei 
jūsų šeimas 
Betiėjaus Kūdikis ir 
teveda per ištisus 
metus.

STEPHEN B. ROMAN 
Chairman of the Board

MINES L 
TO, CAN

Gerbiamus klientus, 
bičiulius bei pažįstamus

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

Moteriški apsiaustai, eilutės ir lietpalčiai

ROrKsreRą,
119 Spadina Ave., 12-ta* augitas 

Telefonas 367-9827-8
SAM ROTH

JONAS V. MARGIS, Phm. B
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linkiu visai giminei bei 
artimiesiems —

JURGIS JUODIKIS g

Naujų Metų proga 
linkime giminėms ir pažįstamiems $ 

džiaugsmo bei pt
Dievo palaimos —

A. O. BIVEINIAI S
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linkim savo draugams, 
pažįstamiems ir 

giminėms — A. BIRGIOLIENĖ ir 
sūnus EIMUTIS

| Sveikiname \
Kristaus j 

GIMIMO i 
ŠVENČIŲ j

proga, linkėdami
s laimės ir džiaugsmo 
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ir i

SŪNŪS

Įsigykite sukaktuvinį 
Vilniaus universiteto medali
Tai puiki dovana Jūsų jaunimui, draugams ir bendradarbiams!

Jiauįu Jfnetu

| 7 vai. vakaro,

Į SUTIKIME
Ir F>ETI UIkuris įvyks DELHI 
miesto lenkų salėje.
234 Main St.

Rengia KLK Moterų Dr-jos 
Delhi skyrius
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įėjimos —

$10.00 asmeniui

Veiks įvairių valgių 
bufetas.

M Maloni muzika ir kitos 
M staigmenos.

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

Kalėdų ir , 
uju Metų 

proga

Šventiniai sveikinimai 
visiems lietuviams

Paskutinis kanklininkas
(Atkelta iš 16-to psl.) 

mano rankas pateko seniai iš- 1 
leista monografija “Vincas Ku
dirka”. Knygos 124-5 psl. rašo
ma apie gausų lietuvių varpinin
kų suvažiavima Selemos Būdos 
kaime, Grinevičių namuose (dr. 
Kazio Griniaus tėviškėje), 1892 
m. vasarą.

“. . .Suvažiavime būta daug 
kalbų ir ginčų, net pavargo ir 
nuilso kiti. Po pietų vaišių sena
sis Grinevičius pranešė, kad 
programa dar nėra baigta ir 
prašė nesiskirstyti. Jis atvedė ir 
pristatė svečiams baltaplauki, 
baltabarzdį aukšto ūgio senelį 
(Saliamoną Ringį-Staknevičių, 
Selemos Būdos kaimo įkūrėją, 
R. A.), nešiną savo darbo kank
lėmis po pažasčia. Senelis įsi
smaginęs skambino visokias me
lodijas (savo atsiminimuose ra
šo V. Palukaitis), pritardamas 
žodžiais. Visus sužavėjo sukti
nis: rodos begalinės daugybės 
didesnių, mažesnių ir visai ma
žyčių perlų biro ant kokios tai 
užburtos lentelės lyg treliais ir 
liejosi gluodniais maloniais 
akordais. . .

Dr. Vincas Kudirka griebėsi 
paišelio, nubraižė penkias lini
jas ir skubiai statė aukštyn, tai 
žemyn natų (gaidų) virtinukes 
(plačiai aprašyta jubilėjiniam 
“Varpe”, 1924 n^, 171 psl.). Ka
da senasis kanklininkas aštres
niu, pilnu akordu užbaigė sukti
nį, buvo labai gili kurčia tyla. 
Senelis vėl patraukė pirštais 
per kanklių stygas T— kur tai 
toli, rodos, šimtai lakštingalų 
sučiulbėjo. . . Tada senelis dus
liu tyliu falcetu uždainavo jo 
paties sudėtą dainelę:

Oi giria, giria, girele žalioji, 
Pilna raibų paukštelių.
Giedrioje dienoje paukšteliai 

čiulbėjo,
Ūkanotoj — liūdėjo. . .

Apie save aš nieko nesaky
siu, — rašo V. Palukaitis, — ir 
kitų nemačiau, bet dr. Vincas 
Kudirka nusikreipė pasienyje į 
kampą ir ašaros pabiro per jo 
veidus, kurias jis greitai nusi
šluostė. Man rodos, kad šalia 
stovėdamas tiktai aš vienas ma
čiau Kudirkos ašaras. . .” (V. K., 
125 psl.).

Iš artimųjų pasakojimų papil
dysiu, kad ano suvažiavimo me-

tu į medžius sulaipinti Grinevi
čių ir Staknevičių vaikai turėjo 
atidžiai sekti Prienų-Marijam- 
polės (tada Starapolės) vieškelį, 
kad varpininkų suvažiavimo 
staiga neužkluptų rusų žanda
rai, kurie žiauriai persekiojo ne 
tik lietuvišką spaudą, bet ir Lie
tuvos atgimimo veikėjus, ypač 
dr. V. Kudirką.

Tik dabar paaiškėjo, kokiu 
būdu dr. V. Kudirka pažino pas
kutinį Lietuvos kanklininką, 
jį aprašė XIX š. kalendoriuje ir 
įdėjo jo dainas, kurių vienos 
pradžią dar prisimenu:

Paklausykit, jūs lietuviai, 
Čionai susirinkę,
Aš jums dailiai pakankliuosiu — 
Užsikūręs pypkę. . .

Apie kanklininko kilmę at
mintyje išliko tik blankūs trupi
nėliai. 1831 m. sukilime prieš 
rusus prarado tėviškę prie gra
žiosios Dubysos krantų. Nenorė
damas bėgti iš tėvynės, pasi
traukė į Suvalkijos miškus ir 
Apatko girioje pasistatė būdą 
prie daugelio šimtmečių senu
mo girinės obelies, kuri dar ma
no atminime kas antri metai 
duodavo per 50.centnerių labai 
rūgščių obuoliukų, (iš jų mano 
namiškiai gamindavo skanų 
obuolinį vyną Kūčioms ir sve
čiams pavaišinti). Piktos valios 
kaimynas V. Kubilius obelį ap
naikino, ir ją teko nukirsti, o se
nojo kanklininko būdos likučiai 
iš storų apvalių rąstų dar ilgai 
išsilaikė. Vėliau, palengva kirs
damas mišką, sudarė-didelį plo
tą žemės, pasistatė trobesius iš 
apvalių rąstų, užaugino labai 
gražų sodą, kuris, kaip ir jo bi
tynas, buvo garsus apylinkėje.

Kaimynystėje pradėjo kurtis 
kiti gyventojai — Zigmantas, 
Anskaitis, Grinevičius (Grinius). 
Vaikams mokyti atsirado “da
raktorius” Abdonas Kačionas. 
Žmonės įprato vietovę vadinti 
Saliamono Būda, kuri vėliau iš
virto į Selemos Būdą ir tuo var
du yra žinoma iki šiol.

Sendamas kanklininkas pada
lino savo ūkį dviem sūnum — 
Simanui ir Juozui, išvesdamas 
pats ežią per vidurį sodo. Sima- 
nas savo ūkį paliko vienintelei 
dukrai Elzbietai, kuri ištekėjo 
už apylinkės lovininko (teisėjo 
pavaduotojo) Antano Popieros. 
Antrasis kanklininko sūnus Juo-

zas vedė iš Veiverių apylinkės 
Apoloniją žilionytę ir išaugino 
gausią šeimą — keturis sūnus 
ir dvi dukteris. Vyriausias sū
nus kun. dr. Vincas kurį laiką 
buvo Lomžos klebonu, vėliau 
klebonavo JAV-se, Newarke; se
natvę praleido Pasadenoje; gy
veno daugiau kaip 90 metų. 
Antrasis sūnus Antanas iki 1922 
m. gyveno Amerikoje ir dirbo 
rangovo darbą. Grįžęs į Lietuvą, 
įsikūrė Palangoje, vertėsi pra
mone, statyba ir išaugino labai 
gausią šeimą, buvo net išrinktas 
Palangos burmistru. Pirmojo 
bolševikmečio metu sugrįžo į 
Ameriką ir mirė 1955 m. Tre
čiasis sūnus Andrius žuvo 16 
metų amžiaus. Ketvirtasis sūnus 
Jonas-Henrikas baigė Varšuvos 
universitetą ir vertėsi gydytojo 
praktika Irvingtone, N. J. Vy
riausioji duktė Katarina Ameri
koje ištekėjo už muziko Roberts 
ir išaugino du sūnus įžymius 
muzikus.

Kanklininko tėviškė teko jau
niausiai Juozo dukrai Veroni
kai, kuri ištekėjo už Adomo Ju- 
raičio ir paliko du sūnus — vie
nas gyvena Amerikoje, o antra
sis medžioja uodus Brazilijos 
džiunglėse. . . (Viena paskutinio 
kanklininko ainė gyvena Toron
te, Kanadoje).

Paskutiniojo Lietuvos kank
lininko įkurtoje Selemos Būdo
je išnyko net ir jo pavardė. 
Kanklės kartu su tėviške sude
gė II. D. karo metu, ir atmini
mas išliko tik. . . -XIX šimtme
čio dr. V. Kudirkos kalendoriu
je. Sic transit gloria mundi. . .

Sault Ste. Marle, Ont.
PADĖKA

Dėkojame už mums suruoštas iš
leistuves p.p. Duobų namuose ir 
įteiktą dovaną, išsikeliant iš Sault 
Ste. Marie į Hamiltoną. Dėkojame 
rengėjams, ,.p. Duobams ir p. Vana
gams bei visiems, parodžiusiems 
nuoširdumą: p.p. Poškams, Motu
zams, Kramiliams, p. Gasperienei, 
p. Galinienei, p. Pareigienei, p.p. 
Malskiui, Meškiui, Skardžiui, Aukš
tikalniui, Matijošaičiui ir Valui.

Nuoširdus ačiū visiems —
Bronius ir Konstancija Kaminskai

S!************************) 
• “TĖVIŠKĖS ŽIBURIŲ” metinė 
prenumerata nuo 1979 m. sausio 1 d.
— $14. Naujiem prenumeratoriam
— $10.,
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linki - ABC motei
(On Higway 401 and 3B)
3048 Dougalf Road,
Windsor, Ontario N9E 1S4
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švenčių proga sveikinu visus 
savo gimines, draugus, pažįs
tamus ir linkiu džiugių bei 
laimingų NAUJŲ METŲ —

• Juozas Birgelis

švenčių ir

proga sveikiname visus

draugus bei pažįstamus

gimines,

M. B. GENČIAI ir 
MAMA
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LINKSMŲ SV KAl.EDU
ir laimingų naujų metų
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Kalėdos yra nuoširdumo bei suartėjimo šventė. Viena geriau
sių dovanų, kokių galite duoti savo giminėms bei draugams, 
yra galimybė geriau suprasti savo kaimynus ir suartėti su jais.

Šioms Kalėdoms duoki 
dovanę - nauję kalbę

giminėms 
draugams 
klientams

SIMON'S TELEVISION
linki

bei 
naujas lietuvių kelionių biuras

SIMON'S TRAVEL SERVICE

4J
4)

$15 
$20 
$35 
$40

$425

Leidėjai: Akademinis Skautų Sgjūdis 
Skulptorius: Vytautas Kašubo • Kalykla: Franklin Mint

Medaliai: bronzinis, antikinis, "Omni diametro 
bronzinis, blizgantis, 10mm diametro 

sidabrinis, 44mm diametro
paauksuotas sidabrinis, 44mm dia. 
auksinis (14 kt.), 44mm dia.

Reikia užsakyti prieš gruodžio 31 d.; apie
Pastabos Kainos — JAV doleriais. Pridėti $2 persiuntimui ir drauda!, 

čekius rašyti "Vilniaus Universiteto Medalis”.
Medalių užsakymo reikalu kreipkitės į savo apylinkės platintojus 

arba medalio administratorę:
Julius Spakevičius 
Dr. Jonas Ulėnas 
Dr. Saulius Naujokaitis 
Kazys Palčiauskas 
Rasa Lukoševičiūtė 
Prima Saplienė 
Dr. Stepas Matas 
Liuda Rugienienė 
Danutė Korzonienė 
Ramunė Lukienė 
Teresė Gaidelytė 
Dr. Stasys Vanagūnas 
Aldona Vaitkienė 
Gediminas Morkūnas 
Danutė Janutienė 
Valentinas Varnas

BOSTONE 
NIUJORKE 
VAŠINGTONE, DC 
FLORIDOJE 
MONTREALVJE 
TORONTE 
KLEVELANDE 
DETROITE 
ČIKAGOJE

OMAHOJE 
TUCSONE 
PHOENIXE 
SEATTLE 
SAN FRANCISCO 
LOS ANGELES 
MEDALIO

ADMINISTRATORE:

(617)326-0403 
(516)271-4470 
(301)986-1547 
(813)360-4113 
(514)366-1210 
(416)654-9052 
(216)524-3242 
(313)573-9448 
(312)778-6723 
(312)422-4288 
(402)731-8720 
(602)296-0307 
(602)266-5954 
(206)746-1272 
(415)849-1147 
(213)662-2611

Aldona Venckienė 
603 14th Street 
Santa Monica, California 90402, USA

<213)393-2803

Tokia dovana yra naminis "Linguaphone" kursas (Linguapho
ne Home Study Course}, kuris įgalins jums mielų asmenį mo
kytis anglų kalbos arba betkokios kitos iš 33 kalbų. Tai padės 
jam stipriau įsijungti į gyvenimų naujame krašte.

Platesnę informacijų, kaip paruošti 
gražių kalbos dovanų, gausite už

pildę žemiau spausdinamų at
karpų ir jų atsiuntę mums.

THE LINGUAPHONE INSTITUTE OF CANADA INC.,
Box 416. Postal Station "Z” Toronto, Ontario M5N 1A0

Pleas# send me the FREE Linguaphone demonstration recording and Illustrated brochure.
name_------------ --------------------------------------------------------------------age 
ADDRESS______________ ___________________________________________ _  APT. NO: ___

| CITY PROV.CODE

OCCUPATION_________________________________________________________PHONE ____
I I would like to be able to speak: □ English r Italian : French r Spanish □ German Other

Nereikės eiti į specialių mokyklų. Nereikės sė
dėti varginančiose pamokose. Galės mokytis 

kaip kam patinka patogioje savo namų ap
linkoje.

Linguaphone

2281

PROV.

ftp
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9

9
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kuris visada maloniai patarnaus Jums, tvarkant 
dokumentus iškvietimams ir susiruošus kelionei į 
Lietuvę ar j betkurię kitą pasaulio šalį.

INFORMACIJA TEIKIAMA
Tel. 537-3060 arba 532-8772,

2385 Dundas St. W., Toronto, Ont. M6P 1X2 
(Kelionių biuro registracijos numeris — 1835961)

Kviečiame keliauti kartu 1980!
Kovo 15-23
Spalio 3-11
Lapkričio 3-11
Gegužės 23-30
Birželio 21 - liepos 5
Liepos 7-21 (dainų šventė) Vilnius-Varšuva
Rugpjūčio 9-23 Vilnius-Muenchenas

Vilnius
Vilnius
Vilnius
Vilnius - Paryžius
Vilnius - Leningradas

13 DIENŲ SU GIMINĖM ! I !
Kovo 28-balandžio 11
Balandžio 20-gegužės 4
Gegužės 19-birželio 1
Liepos 7-21 (dainų šventė)
Rugsėjo 1-15
Gruodžio 22-sausio 5 (1981)

Vilnius - Ryga 
Vilnius - Ryga 
Vilnius - Ryga 
Vilnius - Ryga 
Vilnius - Ryga 
Vilnius-Ryga

SĖKMINGŲ KELIONIŲ 
NAUJAISIAIS METAIS!

4J
4J

KAl.EDU
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Aštuntasis baltiečių vakaras Kanados parlamento rūmuose įvyks 1980 m. vasario 20 d. Globos komiteto pirmininkais 
išrinkti — min. W. BAKER ir sen STANLEY HAIDASZ. Iš kairės: sen. A. Thompson, sen S. Haidasz, parlamento 
narys G. Tower, KLB atstovas J. V. Danys, latvių atstovas dr. E. Parups, min. W. Baker, sen P. Yuzyk

I SV KAljĘ W ir
i

proga sveikiname visus savo 
S0 gimines, draugus ir

pažįstamus —

Ona ir Juozas G A TA VECKAI

—------------- ~--------------- j
Lietuviai Čikagoje i

'***********.******** K. A. S A ŪLA IT IS

Visiems draugams ir pažįstamiems

IR MĘW *
® proga linkiu tyro džiaugsmo — Kazys Yurkštas

SV KALĖM i
švenčių proga sveikiname 
visus mūsų draugus bei Jr’.
pažįstamus ir linkime
visiems sveikų, laimingų
ir sėkmingų
1980 metų. B

. «>•’ 
Gabrielė ir Henrikas Chvedukai 
Lily ir Andrius Chvedukai S

f AMBER DRAPERIES
S & INTERIORS

sveikina visus draugus, 
įg bičiulius ir klientus su

B šv. Kalėdom bei
S naujais metais

ir linki daug laimės —

2 A. J. Jankaičiai
2231 Bloor St. W., Toronto, Ont. iB 
ll-meaugšte
Telefonas 762-3838 ■IcIclUIIUS / UX'JOJO

LIETUVIŲ BALDU KRAUTUVĖS

MOHAWK FURNITURE LTD
savo mieliems klientams linki 

linksmų šv. KALĖDŲ ir laimingų 
NAUJŲ METŲ

137 Roncesvalles Ave.

2448 Danforth Ave.

Tel. 537-1442

Tel. OX 9-4444

St Linkiu jums palaimos pilnų Kalėdų, 
laimingų bei sėkmingų naujų metų

UBBENS
LTD.

Drauda ir nuosavybių pardavimas S
J Telefonas 741-1470 *

DU REIKŠMINGI POKYLIAI kė
lė klausimą, ar proporcingai krenta 
finansinė našta lietuvių kolonijoms 
už Čikagoje ir kitur ruošiamus ren
ginius. Koks bebūtų atsakymas, 
gruodžio 1 d. po $100 už vietą mokė
jo per 200 dalyvių PLB kultūrinės 
talkos komisijos pokylyje. Puošnia
me restorane vaišes ruošė komisijos 
pirm. dr. L. Kriaučeliūnas, vicepirm. 
Regina Kučienė, narė Marija Reinie
nė ir kiti, telkdami lėšas 1980 m. 
pradžioje j š. Ameriką atvykstan
čiam P. Amerikos jaunimui. PLB 
valdyba dar 1978 m. seime susitarė 
koncertams kviesti ir šiais metais 
suburtai kultūros komisijai pavedė 
uždavinį rūpintis Montevideo (Uru
gvajaus) “Ąžuolyno” tautinių šokių 
grupės ir dainuojančio mergaičių 
vieneto “Žibučių” (iš Buenos Aires, 
Argentinos) kelione.. Pokylio rengė
jai nepasitenkino įprastiniais plaka
tais, radijo ir spaudos skelbimais — 
jų pirmininkas ranka išrašė kiek
vienam kviečiamajam kelių pusla
pių laišką, išaiškindamas vajaus tiks
lą. Meninę programą atliko sol. Van
da Stankienė ir akompaniatorius 
Ąžuolas Stelmokas. Čikagoje svečiai 
iš P. Amerikos koncertuos vasario 
22 ir 23 d.d.

Tautinių šokių šventės pirm. Jo
nas Talandis su talkininkais lapkri
čio 12 d. suruoštame pokylyje sulau
kė apie 250 svečių-rėmėjų. Vakaro 
pirm. Jūratė Jakaitienė pakvietė 
dainuoti solistę Dalią Kučienę. Šo
kių šventėje 1980 m. liepos mėn. da
lyvaus apie 2.000 šokėjų iš š. Ame
rikos, Europos, Australijos ir P. 
Amerikos.

MOKSLO IR KŪRYBOS SIMPO
ZIUMO komitetas lapkričio 24 d. 
svarstė 1981 m. lapkričio 26-29 d.d. 
penktąjį mokslininkų suvažiavimą, 
kurio sąmata yra apie $25.000-$30.- 
000. Mokslinės programos vadovui 
dr. Pranui Zundei talkina dr. Ina 
Užugirienė, dr. Rimgaudas Nemic- 
kis ir dr. J. Bilėnas. Suvažiavimo 
leidiniu rūpinasi inž. Antanas Dund- 
zila. Ramūnė Kubiliūtė ruošia lietu
vių mokslininkų bei kultūros dar
buotojų vardyną, Linas Rimkus rū
pinasi informacija spaudai. Posėdyje 
taip pat dalyvavo archit. Albertas 
Kerelis, Valerija Plepienė, dr. Jani
na Rėklaitienė, dr. Domas Giedrai
tis, dr. Tomas Remeikis, inž. Juozas 
Ivanauskas, kun. Viktoras Rimšelis, 
ruošos komiteto pirm. inž. Juozas 
Rimkevičius. Komitetas svarstė šio 
simpoziumo mokslinę kryptį, | kurią 
norėtų įtraukti išeivijos lietuvių įna
šą į mokslą ir kultūrinę bei moksli
nę sritį Lietuvoje.

STYGINIS ANSAMBLIS savo ke- 
virtų veiklos metų koncertą surengė 
lapkričio 18 d. Pradžioje dirigavo 
pianistas Arūnas Kaminskas, o vė
liau Čikagos lietuvių styginio ansam
blio vadovas muz. Faustas Strolia. 
Kūriniai parinkti Mozarto, Bacho, 
Haydno, Schuberto, Brahmso, Straus- 
so' ir Juozo Strolios. Muzikiniame 
vienete grojo 17 asmenų, o koncer
tą globojo L. D. K. Birutės draugija.

Ansamblis taip pat atliko meninę 
programą metinėje Jaunimo Centro 
vakarienėje gruodžio 2 d.

POMIRTINĖ POVILO KAUPO 
meno paroda Čiurlionio galerijoje 
veikė nuo lapkričio 16 iki 25 d. Pu
sė iškabintų darbų buvo parduoti, 
nes į parodos atidarymą susirinko 
neįprasta didelė grupė žmonių — 
per 200, kurie asmeniškai pažino 
pernai mirusį dailininką. Kaupo 
darbai kaba ne tik išeivijos, bet ir 
Kauno, Vilniaus, Šiaulių ir Telšių 
muzėjuose. Parodos proga pradėta 
platinti P. Kaupo darbų monografi
ja, kurią redagavo Vytautas Kasniū- 
nas. Nuotraukos — Vytauto Mažei
kos ir Vaclovo Noreikos. Atidaryme 
kalbėjo Čiurlionio galerijos globos 
komiteto vardu kun. Jonas Borevi- 
čius, dali. Bronius Murinas ir vaka
ro vadovas Vytautas Kasniūnas.

ATEITININKU FEDERACIJOS 
vadas dr. Petras Kisielius savo par
eigas po šešerių metų lapkričio 18 
d. perdavė Juozui-Broniui Laučkai 
naujai įsigytuose ateitininkų namuo
se Čikagos priemiestyje. Iškilioje 

šventėje dalyvavo federacijos dva
sios vadas kun. Stasys Yla, genera
linis sekretorius Vaclovas Kleiza, 
federacijos tarybos pirm. dr. Adol
fas Dainušis, svečiai vysk. Vincentas 
Brizgys, PLB pirm. Vytautas Ka- 
mantas ir kiti.

URŠULĖS ASTRIENĖS šiaudi
nukų bei paveikslų ir kitų kūrinių 
paroda Jaunimo Centre buvo sureng
ta lapkričio 30 — gruodžio 9 d.d. 
Grand Rapids, Mich., gyvenanti U. 
Astrienė sumaniai pritaikė tradicinį 
meną patraukliems šiaudų paveiks
lams ir puošniai Kalėdų eglutei.

KULTŪRINĖS VAKARONĖS 
penktadienio vakarais Jaunimo Cent
re, sumanytos buvusio direktoriaus 
kun. Algimanto Kezio, SJ, šį rudenį 
per 20 kartų sutraukė kelis tūkstan
čius žiūrovų ir dalyvių. Čikagoje 
lankėsi iš kitų vietovių rašytojai, 
veikėjai, menininkai, tad net kito
mis savaitės dienomis buvo ruošia
mos vakaronės ar popietės.

Lapkričio 23 d. dėmesys teko Lie
tuvos pogrindžio spaudai. "Draugo” 
redaktorius Bronius Kviklys apžvel
gė laisvės kovotojų spaudą, parody
damas originalių egzempliorių, pa
minėdamas ir kaip Lietuvoje tais lai
kais buvo gaunamos žinios ir apie 
laisvąjį pasaulį. Dalyviai galėjo ap
žiūrėti "Lietuvos Katalikų Bažny
čios Kronikos” originalus, nes jos 
nuo 1972 m. jau išėjo 40 numerių. 
Dr. Tomas Remeikis pabrėžė, kad 
Lietuvoje rezistencija vieninga, nors 
joje dalyvauja įvairių ideologijų 
žmonės. Labiau katalikiškos krypties 
asmenys leidžia “LKB Kroniką”, 
“Aušrą”, apologetinį “Dievas ir Tė
vynė”, pastoracinį “Tiesos Kelią”, 
liberalinės krypties autoriai leidžia 
“Varpą”, “Laisvės šauklį”, “Perspek
tyvas”. Jonas Dainauskas apžvelgė 
neperiodinius leidinius arba kny
gas, studijas specialiais reikalais.

Lapkričio 16 d. daugiausia skauti
ninkai ir skautininkės susirinko va
karonėje pagerbti 60 m. amžiaus su
laukusio Vlado Vijeikio. Vakaro ve
dėjas Juozas Toliušis kvietė sveikin
tojus, o Regimantas Vedegys apžvel
gė V. Vijeikio biografiją. VI. Vijei
kio skautų stovykloms ir renginiams 
sukurtas “Tauro rago” orkestras pa
pildė skaitinių, feljetonų ir dainų 
vakarą. VI. Vijeikis buvo lietuvių 
skautų brolijos vyriausiuoju skauti
ninku, o pačioje Čikagoje vertina
mas už spaustuvės darbus ir kūri
nius Kaziuko mugei.

Gruodžio 7 d. kun. Leonas Zarem
ba rodė meno skaidres Advento te
ma, labiausiai apie Dievo Motiną. 
Kūriniuose paaiškino meninę, reli
ginę ir istorinę jų reikšmę.

VYRESNIESIEMS LIETUVIAMS 
informacinę dieną lapkričio 15 d. 
surengė “Project Senior Ethnic 
Fund” tarybos narys Algis Regis ir 
VISTA lietuvių atstovė Irena Re- 
gienė. Per šešias valandas apie 300 
asmenų klausėsi pranešimų apie so
cialinį draudimą, sveikatos pagalbą 
ir priežiūrą, teisinius reikalus, val
džios mokesčius, asmeninę apsaugą, 
saugumą. Tokia diena buvo rengia
ma, kad didesnis skaičius asmenų 
galėtų sužinoti apie įstatymus bei 
valdžios ar įstaigų paslaugas vyres
nio amžiaus žmonėms, nes vienintelė 
grynai tokiems reikalams paskirta 
atstovė Irena Regienė nesuspėja į 
atskirų žmonių paklausimus atsakyti.

LIETUVIU OPERA savo vajų vyk
do kone ištisus metus, nes 1980 m. 
pastaymai — “Carmina Buraną” ir 
“Pajacai”, kaip ir kasmet, pareika
laus daug lėšų. Lapkričio 24 d. su
ruoštas tradicinis balius paremti 
ateinančių metų spektakliams balan
džio 19, 20 ir 26 d.d. Vakare pirmą 
kartą Čikagoje dainavo solistė An
gelė Kiaušaitė, kalbėjo operos pirm. 
Vytautas Radžius ir valdybos pirm. 
Jurgis Vidžiūnas. Buvo stambių pre
mijų loterija.

SOLISTĖS DANOS STANKAITY- 
TĖS plokštelės sutiktuvėse lapkričio 
25 d. dalyvavo pilna salė žmonių. 
Prieš vakarienę solistė padainavo 
kelis kūrinius. Ją sveikino plokšte
lės dirigentas ir muzikos vadovas Al
vydas Vasaitis, ploktšelės išleidimo

Dail. POVILAS KAUPAS, kurio po
mirtinė darbų paroda buvo surengta 
Čikagos lietuvių Jaunimo Centre lap
kričio 16-25 d.d. Baigiama spausdin
ti apie jį ir dail. Br. Murino pareng
ta monografija 

pirm. Irena Pemkienė, Lietuvių ope
ros vardu V. Radžius, Dainavos an
samblio — Aleksas Smilga, Stasys 
Baras, jos darbovietės “Draugo” at
stovas. Programą pranešinėjo dr. Vi
talija Vasaitienė.

PROF. JUOZO BRAZAIČIO penk
tosios mirties metinės minėtos lap
kričio 25 d. Mišiomis ir akademija 
su Algimanto Kezio, SJ, paruoštu 
filmu — pasikalbėjimu su J. Brazai
čiu. Kalbėjo jo bendradarbiai P. Na
rutis ir prof. M. Mackevičius, iškel
dami Brazaičio išmintį, visuomeni
nio darbo nuoseklumą ir taktą.

LIETUVIU MOTERŲ FEDERA
CIJOS Čikagos klubo pirm. M. Mar
cinkienė su narėm spalio mėn. su
rengė G. čapkauskienės koncertą, 
prisidėjo prie šv. Tėvo sutikimo lie
tuvių rajone, įsteigė jau vieną kny
gų skaitymo ratelį, surengė Arvydo 
Žygo ir Loretos Stončiūtės praneši
mą apie jaunimo kongresą.

London, Ontario
DĖMESYS VAIKAMS Už GELE

ŽINĖS UŽDANGOS. Gruodžio 9-oji, 
sekmadienis, Londono etninėse gru
pėse buvo skirtas maldoms už pa
vergtųjų tautų skriaudžiamus vai
kus ryšium su vaikų metais. Londo
ne veikiąs komitetas žmogaus tei
sėms už geležinės uždangos ginti su
telkė dešimtį etninių grupių 
Viktorijos parke prie žuvusiųjų pa
minklo. Priminimui vaikams daro
mų skriaudų už geležinės uždangos 
Londono etninių grupių vaikai pa
dėjo vainiką, o minėtam komitetui 
vadovaująs ukrainiečių atstovas dr. 
E. Roslycky savo gana ilgoje kalbo
je apibūdino šeimų padėtį už gele
žinės uždangos: tėvai persekiojami 
už savo vaikų mokymą religijos, sa
varankišką reiškimąsi kultūrinėje 
ar politinėje veikloje ir t. t. Primi
nė, kad Vaikai dažnai atskiriami nuo 
tėvų, kurie paskui negali jų rasti. 
Taip ardomos šeimos. Pabrėžė, kad 
nors Sovietų Sąjunga pasirašė Jung
tinių Tautų deklaraciją ginti vaikų 
teises, bet ji niekada nevykdė nė 
vieno iš joje numatytų principų.

Dr. E. Roslycky dažnai ir labai at
virai pasisako panašiais klausimais. 
Jo kalba buvo plačiai atpasakota 
“The London Free Press” dienraš
tyje. Jame buvo išspausdintas ne 
tik platokas įvykio aprašymas, bet ir 
didelė nuotrauka. įvykis buvo per
duotas ir televizijos žiniose. Protes
te dalyvavo nemažai lietuvių. A. C.

MOKSLEIVIAMS, lankantiems pil
no kurso mokyklas, įėjimas į Naujų 
Metų sutikimą — $7.50 vietoje re
guliarios įėjimo kainos $12.50. N. 
Metų sutikimą lietuvių parapijos sa
lėje, 1414 Dundas gatvėje, rengia 
KLB Londono apylinkės valdyba ir 
visus kviečia dalyvauti. Dovanojam 
tiems laimikius loterijai valdyba 
nuoširdžiai dėkoja. K.

NUOŠIRDUS AČIŪ “T. Žibu
riams” bei jų atstovui V. Matulai
čiui ir “N. Lietuvai", parodžiusiems 
palankumą Londono spaudos baliui. 
Nemažesnis lietuviškas ačiū šaunia
jam Toronto “Gintarui" ir jo vado
vėms — R. Karasiejienei ir G. Pau-
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Riebalai ir sveikata
JUOZAS KRIAUČIŪNAS, MD

Žmogus savo maistui vartoja 
tris pagrindines maisto rūšis: 
baltymus, angliavandenius ir 
riebalus. Baltymai reikalingi 
kūno augimui, sudėvėtų dalių 
pataisymui ir audinių palaiky
mui. Angliavandeniai naudoja
mi kūno energijai gaminti. Rie
balai reikalingi energijai ga
minti ir kūne energijos atsar
goms sudaryti, sukrauti.

čia kalbėsiu tik apie riebalus. 
Jie yra medžiagos, kurios, lies- 
damos kitas medžiagas, jas rie- 
balina, vilgo. Normalioje aplin
kos temperatūroje jų yra kietų 
ir skystų. Jie yra vertingi maisto 
gaminiai, nes 1 gr, degdamas, 
gamina 9 kalorijas šilumos, tuo 
tarpu baltymų ir angliavande
nių 1 gr duoda tik 4 kalorijas, 
alkoholio 1 gr — 7 kai.

Žmogaus kūne randame trijų 
grupių riebalus: neutralius, su 
azotinėmis medžiagomis suriš
tus ir cholesterolį. Neutralūs 
riebalai yra sudaryti iš glicero- 
lio (glicerino) žiedo ir riebalinių 
rūgščių; dėlto ir vadinami tri- 
gliceridais. Jų kūno skysčiuose 
(plazmoje, limfoje) randama tam 
tikrais kiekiais. Organizme rie
balinės medžiagos laisviau ar 
glaudžiau jungiasi su baltyminė
mis medžiagomis, kartais ir su 
kitomis, ir vadinami lipidais. 
Kūno skysčiuose riebalų — li
pidų dalelės ir maži lašeliai ap
kimba baltyminėmis dalelytė
mis, lyg sueižėjusiu kiautu. Tas 
padengimas saugo lipidus nuo 
prilipimo prie sienų ir leidžia 
plaukyti skysčiuose. Cholestero
lis pats nėra net riebalas, bet 
turi riebalų savybių ir mielai 
jungiasi su riebalais ir lipidais; 
dėlto ir priskiriamas prie lipidų.

Neutralius riebalui sudaro 
triglicerolis, susijungęs su įvai
riomis riebalinėmis rūgštimis, 
kurių čia nevardinsiu, bet pa
minėsiu tris būtinas žmogaus 
organizmui: linoleinė, linolininė 
ir arachidoninė. Šių trijų žmo
gaus organizmas nemoka pasi
gaminti, ir jas reikia gauti su 
maistu iš augalų aliejų.

Riebalinės rūgštys gali būti 
prisotintos (saturated) ir nepri
sotintos (unsaturated). Beveik 
visi gyvuliniai riebalai turi pir
mąsias, o daugumas augalinių 
aliejų ir žuvis — antrąsias. Ne
prisotintų riebalinių rūgščių 
molekulėje vienas anglies (C) 
atomas surištas su kitu tokiu 
pat atomu dvigubu ryšiu. Taip 
iš molekulės iškrinta du vande
nilio (H) atomai. Neprisotinimo 
laipsnis gali būti įvairus: pirmo 
laipsnio, kur du anglies atomai 
surišti dvigubu ryšiu, antro 
laipsnio, kur trys tokie atomai 
surišti dvigubu ryšiu, trečio — 
keturi anglies atomai ir 1.1. Nuo 
dvigubų ryšių skaičiaus tarp 
anglies atomų skaitomas nepri
sotinimo laipsnis. O kai nepriso
tintos riebalinės rūgštys įeina į 
riebalus — lipidus, tai tie taip 
pat yra neprisotinti ir neprisoti
nimo įvairaus laipsnio.

Lipidų atsiradimas organizme
Pirmasis kelias — jų įvedi

mas su maistu. Antras — pats 
organizmas gamina lipidus. Su
valgyti riebalai, lipidai ir cho
lesterolis pereina tam tikrą pa
keitimą. Plonose žarnose tulžies 
syvai, kasos gaminamas enzi
mas lipazė ir žarnų enzimai 
skaldo visas riebalines medžia
gas ligi riebalinių rūgščių ir ki
tų sudėtinių dalių. Tai įgalina 
tas medžiagas pereiti žarnų sie
nelę ir patekti į organizmo skys
čius. čia tos dalelės jau kitų en
zimų vėl jungiamos į sudėtin
gesnius lipidus. Tas sujungimas 
vyksta riebaliniame audinyje, 
poodyje, arterijų sienelėse, ant- 
inkstinėje liaukoje, bet ypač ke
penyse. Perteklius kraunamas į 
atsargas — kūno riebalus.

Naujų lipidų gaminimu pasi
žymi vėl tie patys: riebalinis au
dinys, poodis, antinkstinė liau

ka, arterijų sienelė ir ypatingai 
kepenys. Kepenyse daugiausia 
gaminamas i r cholesterolis. 
Cholesterolį gali gaminti ir iš 
kitų, neriebalinių medžiagų, 
kaip pvz. angliavandenių, alko
holio ir net baltymų, jeigu jų 
yra perteklius organizme. O vi
sų tų sujungtų ir naujai paga
mintų lipidų . (ir cholesterolio) 
perteklius, kuris nesunaudoja- 
mas tuoj pat energijai, krauna
mas į organizmo atsargas. Juo 
tų medžiagų daugiau, juo atsar
gos didesnės, ir žmogus darosi 
riebesnis, sunkesnis, nutukęs.

Lipidų panaudojimas
Lipidai (ir cholesterolis) yra 

nuolat organizmo naudojami ir, 
reikalui esant, lengvai paimami 
iš atsargų, pvz. badaujant. Pa
naudojimas yra fiziologinis 
vyksmas ir jo smulkiau neapra
šysiu, tik paminėsiu, kad suskal
dyti ligi sudėtinių dalių lipidai 
naudojami dažniausiai organiz
mo energijai gaminti. Riebali
nės rūgštys, glicerolis, sterolis 
ir nuo lipidų atskirtos baltymi
nės medžiagos (šios suskaldytos 
ligi amino rūgščių) gali būti or
ganizmo ląstelių naudojamos, 
deguoninamos (deginamos) ir 
paverčiamos vandeniu, anglies 
dvideginiu, amoniu ir kt. Pasta
rieji, kaip atlaikos, išmetami 
per plaučius iškvėpimu, per 
inkstus šlapimu, per odą pra
kaitu ir per žarnas išmatomis.

Hiperlipidemija — 
lipidų pagausėjimas

Organizmo skysčiuose (plaz
moje, limfoje) yra lipidų visada. 
Jų kiekiai normaliai randami 
kraujo plazmoje: riebalinių 
rūgščių 190-420 mg, trigliceridų 
40-150 mg ir cholesterolio 150- 
280 mg kiekviename 100 kubi
nių cm kraujo. Po maisto, ypač 
riebaus, tie kiekiai gali žymiai 
padidėti, bet po 6-8 valandų kie
kis vėl grįžta į normalų. Vyres
nio amžiaus žmonės gali tuos 
kiekius turėti prie augštesnio 
galo. Tačiau, jei tas kiekio padi
dėjimas yra nuolatinis 12 va
landų jokio maisto neėmusiuose 
asmenyse, tai jau rodo į hiper
lipidemiją — lipidų kiekio pa
didėjimą kraujuje. Hiperlipide
mija yra kenksminga žmogaus 
sveikatai.

Lipidų pagausėjimą organiz
me galima sukelti dirbtinai. Pa
gausėjimas gali atsirasti ir nuo 
tam tikrų susirgimų. Pagausėja 
dirbtinai, kai žmogus valgo ir 
kemša daug riebalų ar net ang
liavandenių (krakmolai, cukrus 
ir kt.) turintį maistą, nuolat var
toja alkoholinius gėrimus. Da
lis žmonių kenčia nuo hiperlipi- 
deminių ligų. Tos gali būti pa
veldėtos, prigimtos ar gyvenant 
įgytos. Priminsiu tik kaikurias: 
kepenų, inkstų, kasos ligos, sky
dinės liaukos susirgimai, cukra
ligė gali reikštis hiperlipidemi
ja.

Radus nuolatinį lipidų padi
dėjimą kraujo plazmoje, reikia 
nustatyti, kuri lipidų grupė tą 
padidėjimą daro: trigliceridai, 
cholesterolis, kitų rūšių lipidai 
ar jų kombinacijos. Kenksmin
giausi yra trigliceridų ir choles
terolio padidėjimai. Dėlto ir la
boratoriniai tyrimai dažniausiai 
daromi tik jiems nustatyti.

Kartais galima rasti spaudoje 
ar išgirsti pavadinimus: didelio 
tirštumo lipoproteinai — žymi
mi HDL, mažo tirštumo lipopro
teinai — žymimi LDL ir labai 
mažo — VLDL. Toks skirsty
mas yra dėl praktinių priežas
čių, nes nurodo kurie lipidai 
vyrauja plazmoje.

Nustatyta, kad hiperlipidemi- 
jos atvejais lipoproteinai gali 
sudaryti 5 kombinacijas arba 
grupes, kurių viena dar turi dvi 
pogrupes. Grupės nustatomos 
ultracentrifugavimu, jau žinant 
kraujo plazmoje esantį triglice
ridų ir cholesterolio kiekį. Tam 
reikalui yra ir kitas — vėsinimo 
būdas. Kartais dar prireikia ir

elektroforezės. žinoma, tyrimai 
yra laboratorijų ir medicinos 
reikalas.

Žala sveikatai
Hiperlipidemija kenkia svei

katai, nes lipidų perteklius nu
sėda ant arterijų vidaus siene
lių, kurios nuo lipidų pertek
liaus organizme būna pabrinku
sios ir lengvai sužeidžiamos. Su
žeistos vietos gyja randu, kuris 
yra stangrus ir susiaurina inde
lio kiaurymą. Į sužeistą vietą 
nusėda kalcio druskos (jų visa
da yra kraujuje) ir padaro tą 
randą kietu, suakmenėjusiu. Tai 
dar labiau susiaurina arteriją, 
o kartais ir visai užkemša. To
kios randuotos ir sukietėjusios 
vietos, įvairaus dydžio plokščių 
pavidalo, yra vadinamos atero
skleroze. (Nesumaišyti su arte- 
rioskleroze, kuri yra arterijų 
sukietėjimas dėl amžiaus). Ma
noma, kad aterosklerozė yra 
priežastimi širdies, smegenų ir 
kitų svarbių ir mažiau svarbių 
kūno dalių arterijų užkimšimo, 
dėl kurio įvyksta širdies smū
giai, smegenų priepuoliai 
(stroke) ir pan. Įtariama, kad 
mažo tirštumo lipoproteinai 
LDL, kurių sudėtyje yra nema
žiau 45(/< cholesterolio, yra daž
niausia aterosklerozės priežas
tis.

Saugokime sveikatą
Hiperlipidemijos išvengti ar 

ją sumažinti visada patariama 
mažinti maisto, ypač riebalų 
kiekį. Suaugusio^ maistas turi 
būti įvairus, bet turi vengti daž
no valgymo ir nuolatinio bet ko 
į burną kimšimo. Apriboti daug 
riebalų ir saldumynų turintį 
maistą. Vengti dažno alkoholio 
vartojimo. Jau anksčiau minė
jau, kad organizmas, ypač kepe
nys, moka gaminti cholesterolį 
iš angliavandenių (cukraus, 
krakmolo, javainių. . .) ir alko
holio. Mažinti ar vengti ypač 
daug cholesterolio turinčio 
maisto — kiaušinio trynio, sū
rio, taukų, lajaus, visokios grie
tinės, riebaus pieno, antienos, 
veršienos, vištienos ir kalakuto 
odos, kiaulienos ir kt. Reikalin
gus riebalus galima papildyti su 
neprisotintais riebalais: kuku
rūzų, saulėgrąžų, linų aliejais ir 
iš jų pagamintais margarinais, 
žuvimi. Neprisotinti riebalai ne
kelia lipidų kiekio organizme, 
net mažina. Kodėl taip vyksta, 
dar medicina neturi atsakymo. 
Maisto kiekiai priklauso nuo 
žmogaus aktyvumo, amžiaus, 
palinkimo. Sunkiai dirbąs gali 
daug ir viską valgyti, jo lipidai 
organizme lieka normalūs, ir 
jis netunka.

Jei laikantis dietos hiperlipi
demija vistiek nemažėja, reikia 
gydytojo pagalbos, o kartais ir 
vaistų. Juos gali nurodyti gydy
tojas po patikimų laboratorinių 
tyrimų (minėjau, kad hiperlipi- 
demijų yra 5 grupės).

Žinoma, vien vengimas tik 
riebaus ir saldaus maisto yra 
neviskas. Reikia mažinti ir kitus 
maisto gaminius, kad kūno svo
ris nebūtų perdidelis. O kai 
įpratusį daug ir dažnai valgyti 
alkis kankina, tai galima pa
graužti morkos, saliero, salotų, 
ridikėlių, raugintų kopūstų, 
agurko, grybų be jokių priedų 
ir kt. Tai padės nuraminti alkį. 
Reikia taip pat stengtis būti ak
tyviam: kasdien bent valandą 
fiziškai padirbėti, o nesant dar
bo — sportuoti, pabėgioti, pa- 
plaukyti ar tik guviai pasivaikš
čioti. Darbo ir fizinio užsiėmimo 
sparta bei tąsa priklauso nuo 
asmens amžiaus^

Jei kiekvienas žmogus nuo 
savo jaunystės kreiptų dėmesį į 
tai, kas anksčiau pasakyta, turė
tų geresnę sveikatą ir būtų lai
mingesnis. Būtų retesni atvejai, 
kur šeima nukenčia ir maži vai
kai lieka našlaičiais.

žinoma, yra dar daug ir kitų 
priežasčių, trumpinančių žmo
gaus gyvenimą, bet apie tai ki
tą kartą.
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SVEIKINAME
draugus ir pažįstamus

ŠV. KALĖDŲ ir 
NAUJŲ METŲ 
proga —

V. O. Marcinkevičių šeima

Mielus savo klientus, 
draugus bei 
pažįstamus 

Kalėdų ir
Nauju Metu proga

SVEIKINA

WALTER DAUGINIS
Namų — gyvybės — automobilių — komerciniai 

Įvairių draudos bendrovių atstovybė

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

st
St Džiugių šv. Kalėdų

ir sėkmingųg naujų metų 
■įįį, visiems klientams ir 

pažįstamiems linki —
f ED. KONDRATAS
<©■ vyriškų ir moteriškų drabužių siuvėjas

1113 Dundas Street West, Toronto
-it* Telefonas LE 3-5454 Jį;

LINKSMŲ;;“-" KALĖDŲ '"'“'"SkmLm fWJVMWT 
klientams, giminėms, draugams ir pažįstamiems 
linki — 

Tel. 537-9070 
namų 763-6256

Lietuviška gėlių krautuvė "Petals" — 
savininkė V. Siminkevičienė

nuoširdžiai sveikina
mielus klientus,

** draugus bei pažįstamus,
SS linkėdamas sveikatos
•įy ir sėkmės sekančiais
įįį, metais —

2 V. Bačėnas,
S Aušra Karkienė,

All Seasons Travel Agency s
St 1551 Bloor St. W., Toronto, Ont.
St Telefonas 533-3531 j*

Kalėdų švenčiu ir
V W

Naujų Metų proga

f

^velkiname
gimines, draugus, pažįstamus 
bei klientus su šv. KALĖDOM ir 
linkime sveikatos, sėkmės 1980 
metais-

I
V Antanas, Liuda ir

Elvyra Krakauskai

f AIRPORT TAVERN & REX 
$ Windsor, Ontario

I
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CHOLKMI R- CHOLKAN & CO. LTD 
REAL ESTATE

J* Nuoširdžiai 
W sveikinu
m VI5U5
M klientus

draugus
$ bei

pažįstamus
M st. KALĖDŲ 
3 ir NAUJŲ i metų 
wr proga —

2336 BLOOR STREET WEST
tel. 763-5555 namų

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

AKTYVAI — virš 17 milijonų
KASOS VALANDOS: = 

Pirmadieniais 10-3 = 
Antradieniais 10-3 B 
Trečiadieniais uždaryta = 
Ketvirtadieniais 10-8 = 
Penktadieniais 10-8 = 
Šeštadieniais 9-1 = 
Sekmadieniais 9.30 - 1 = 

ANAPILYJE skyrius

MOKA UŽ:
term, indėlius 1 metų 12’/į% 
term, indėlius 2-3 metų 10 %
pensijų ir namų s-tas 11 %
taupomųjų s-tų 10 %
spec. taup. s-tų 12 %
depozitų-čekių s-tų 6 %
DUODA PASKOLAS IS:
asmenines 13]/2%
mortgičius 1314%

— 1 v.p.p.veikia sekmad. 9.30 v.r. 
pensijų ir namu s-tą nuo sausio 1/80

Nemokamo 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. 
Nemokomas 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

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

PROGRESS REAL ESTATE LTD. 
REALTOR 
1072 Bloor StW.

Perkant ar parduodant nekilnojamų nuosavybę visada 

Jums sųžiningai patarnausi A. Bliūdžius 
Telefonai: 534-9286 • namų 537-2291

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

BLOOR AUTORITE GARAGE
296 Brock Avenue 
(Tarp Dundas ir College) Telefonas 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 PETITT

Wmnn e TELEVISIONIff t'LZf Savininkas — 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. Turime lietuviškų plokštelių ir suvenyrų.

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

gatve tiesiog j garažų.
• Sąžiningai atliekame visus automobilių mechaniškus potoisymus. • 

Savininkai: A. Paškevičius ir J. Tamošiūnas

THE PORTRAIT GALLERY
Lietuvis fotografas
Petras Žemaitis,

Specialistas portretų, 
vestuvinių ir vaikų 
nuotraukų. Įrėminimai

ADRESAS: 31 King Street, Weston, Ontario (Market Place) 

Tel. 249-3177, po 6 valandos vakaro 248-9564

Dievo Motinos Nuolatinės Pagalbos parapijos 50 metų sukakties iškilmėje Klevelande. Kairėje pusėje matyti 
klebonas kun. G. KIJAUSKAS, SJ, vysk. V. BRIZGYS, yietos vysk. J. A. HICKEY, vysk. J. P. LYKE, programos 
vedėjas A. RUKŠĖNAS Nuotr. V. Bacevičiaus

KANADOS ĮVYKIAI

Ir vėl rinkimai
Kanados konservatorių min. 

pirm. J. Clarko mažumos vy
riausybę po 193 dienų nuvertė 
opozicijos iškeltas nepasitikėji
mo klausimas dėl naujojo biu
džeto. Nepasitikėjimas buvo pa
reikštas 139:133 balsų santykiu. 
Šį kartą nuo balsavimo susilaikė 
kaikuriais biudžeto punktais ne
patenkinti kreditistai su savo 
vadu F. Roy. Su kreditistais 
konservatoriai turėdavo tik vie
no balso daugumą. Tačiau šį 
kartą net ir visų penkių kredi- 
tistų parama nebūtų išgelbėjusi 
min. pirmin. J. Clarko — vis 
tiek būtų trūkę vieno balso. Bal
savimo metu parlamente nebu
vo trijų konservatorių atstovų 
— Australijon išvykusio L. 
Crouse, ligoninėje sunkiai ser
gančio A. Hamiltono ir iš S. 
Atlanto Sąjungos posėdžių Briu
selyje pavėlavusios sugrįžti už
sienio reikalų ministerės F. 
MacDonald. Liberalai parla- 
mėntan atsivežė net ir du savo 
atstovus iš ligoninės. Nepasiti
kėjimą min. pirm. J. Clarko vy
riausybei pareiškė visi 27 socia
listai ir posėdyje dalyvavę 112 
liberalų. Min. pirm. J. Clarkas 
savo vyriausybės atsistatydini
mą pranešė Kanados gubernato
riui E. Schreyeriui. Naujiems 
rinkimams buvo paskelbta 1980 
m. vasario 18 d. data.

Finansų ininisterio J.,Crosbie 
: parlamentui.. pateiktas kontro
versinis konservatorių biudže
tas nepadidino pajamų mokes
čio kanadiečiams, bet ir jo ne
sumažino, kaip buvo žadėta rin
kiminiame vajuje. Pasak J. 
Crosbie, to padaryti neleido per- 
didelis ligšiolinis $10,2 bilijo
no deficitas, paveldėtas iš libe
ralų, kurį jis iki 1981 m. kovo 
pabaigos norėjo sumažinti iki 
$7,9 bilijono, o per sekančius 
dvejus metus — iki $5 bilijonų. 
Kovodamas su deficitu, J. Cros
bie įsipareigojo valdžios išlai
das didinti tik pagal infliacijos 
nuošimtį, praktiškai jas palik
damas dabartiniame lygyje. Ka
dangi deficitui sumažinti yra 
būtinas biudžetinių pajamų pa
didinimas, min. pirm. J. Clarko 
vyriausybė nutarė padidinti fe
deracinius mokesčius už par
duodamas cigaretes, alų, vyną 
ir degtinę. Korporacijų mokestį 
už pelną norėta padidinti 5%, 
nežymiai pakelti darbininkų ir 
darbdavių įmokas nedarbo 
draudos fondui.

Kritiškiausiai opozicinės par
tijos sutiko galiono benzino pa
branginimą federaciniu mokes
čiu 18 centų. Po 10 centų nuo 
galiono buvo leista atskaityti 
ūkininkams, žvejams, viešojo 
susisiekimo bendrovėms. Dides
nis naftos kainų kėlimas turėjo 
prasidėti tada, kai dėl jų bus 
susitarta su Alberta. Min. 
pirm. J. Clarko vyriausybė bu
vo pasiruošusi Albertai už jos 
naftą leisti mokėti 85% pasau
linės kainos. Tai turėjo būti įgy
vendinta iki 1985 m. Tada da
bartinė galiono benzino kaina 
nuo $1.28 būtų pakilusi maž
daug iki $2. Mažiau uždirban
čioms kanadiečių šeimoms bu
vo numatytas pajamų mokesčio 
kreditas benzino ir namams šil
dyti alyvos išlaidoms sumažinti. 
Šeimos, kurių metinis uždarbis 
neperžengia $21.380, būtų galė
jusios atskaityti $80 už kiekvie
ną suaugusį narį ir po $30 už 
vaiką. Tarp minėtosios sumos 
ir galutinės $25.780 ribos buvo 
'numatytas mažesnis kreditas. 
Šią ribą peržengusios šeimos 
kredito nebūtų gavusios. Min. 
pirm. J. Clarko vyriausybė taip
gi buvo numačiusi specialiu 
įstatymu didoką dalį parduoda
mos naftos pelno nukreipti į sa
vo įždą ir jį panaudoti naujų 
šaltinių pajieškoms, kad Kana
dai ateityje būtų užtikrintas pil

nas apsirūpinimas vietine nafta 
bei kitais energijos šaltiniais.

Sis min. pirm. J. Clarko pla
nas, atrodo, ir buvo pagrindine 
jo vyriausybės kritimo priežas
timi. Faktas betgi lieka faktu, 
kad Albertos ttdftos kainų su
lyginimo su pasaulinėmis rei
kalauja jos premjeras P. Lough- 
eedas, ją šiuo metu parduodan
tis maždaug už pusę kainos. 
1867 m. pasirašytas S. Ameri
kos britų aktas žemės turtų 
tvarkymą yra atidavęs provinci
jų jurisdikcijai. Taigi, P. Laugh- 
eedo reikalavimas yra teisėtas, 
ir su juo turės skaitytis Kana
dos ministerial pirmininkai, ne
svarbu kokiai partijai jie atsto
vautų. Su sparčiai kylančiomis 
naftos kainomis pasaulinėje rin
koje turės brangti ir Albertos 
nafta. Galimas dalykas, nema
žos įtakos min. pirm. J. Clarko 
vyriausybės nuvertimui turėjo 
ir paskutinieji Gallupo instituto 
viešosios nuomonės tyrimai. 
Juose už liberalus pasisakė 47% 
apklaustų kanadiečių, už kon
servatorius — tik 28%, už so
cialistus — 23%. Buvęs NDP 
parlamentaras D. Fisher savo ko- 
mentaruose ‘‘The Toronto Sun” 
dienraštyje gruodžio 14, sekan
čią po konservatorių min. pirm. 
J. Clarko vyriausybės kritimo, 
įvykstančiuose parlamento rinki
muose pranašauja sunkią kovą 
NDP partijai i¥*'jos vadui E. 
Broadbentui. Jo nuomone, ka
nadiečiai, nebenorėdami dau
giau rinkimų, šį kartą stengsis 
savo balsus atiduoti pagrindi
nėm partijom — arba konserva
toriam, arba liberalam.

Naujieji rinkamai sudaro di
lemą liberalams dėl jų vado P. 
E. Trudeau pareikšto atsistaty
dinimo. Pagrindiniais kandida
tais į jo vietą buvo laikomi du 
buvusieji finansų ministerial — 
J. Turneris ir D. Macdonaldas, 
abu jau pasitraukę iš politikos. 
Spaudos konferencijoje Toron
te J. Turneris viešai atsisakė 
savo kandidatūros. Jos oficia
liai dar nebuvo paskelbęs ir D. 
Macdonaldas.

SPORTAS
SPORTAS LIETUVOJE

Šachmatų veteranas V. Mikėnas 
lankėsi Kėdainiuose ir VI vidurinė
je mokykloje susitiko su kėdainie
čiais šachmatų mėgėjais. Juos jis su
pažindino su šachmatų istorija, Lie
tuvos ir Sovietų Sąjungos šachmati
ninkų laimėjimais. Simultaną V. Mi
kėnas sužaidė su 24 šachmatininkais, 
laimėdamas 14 partijų, 8 užbaigda
mas lygiomis, 2 pralaimėdamas. Stip
riausiais kėdainiškių šachmatinin
kais, įveikusiais V. Mikėną, buvo 
pensininkas D. Pabrinskis ir “Žibu
rio” kolchozo statybininkas A. Siu- 
šis.

Baigminės Lietuvos moterų krep
šinio pirmenybių kovos dėl laikraš
čio “Sportas” XVbsios metinės tau
rės įvyko Raseiniuose. Taurę antrus 
metus iš eilės laimėjo Vilniaus “Do
vanos" krepšininkės: trenerė N. 
Kmieliauskienė, kapitonė N. Kaše- 
lionienė, ■ N Abromaitienė, D. Če
pienė, V. Gaižutytė, A. Klimavičie
nė, S. Pakarskienė, I. Steponkutė. A. 
Vengrienė ir E. Vyšniauskienė. “Do
vanos" varžovėmis buvo Kauno “Po
litechnika”, Vilniaus “šviesa" ir Vil
niaus “Kooperatininkas”. Pirmon 
vieton “Dovana" iškopė su vienu 
pralaimėjimu — ją netikėtai nuga
lėjo 55:54 rezultatu paskutinę vietą 
užėmusios Vilniaus kooperatininkės. 
Antrą vietą užėmė Kauno "Politech
nika", susitikimą su "Dovana” pra
laimėjusi 92:79. Ir “Dovana", ir “Po
litechnika" pirmenybes užbaigė su 
2 taškais. Taurė “Dovanai" atiduota 
už geresnį krepšių skaičių. Trečioji 
vieta teko Vilniaus "šviesai”.

XIX-sios moterų augščiausios ly
gos rankinio pirmenybės lapkričio 
27 d. buvo pradėtos Rostove prie 
Dono ir Mukačiove. Šioje 12-kos ko
mandų lygoje Lietuvai atstovauja 
Kauno “Žalgiris", 1979 m. pirmeny
bėse išsikovojęs bronzos medalį, ir

Ateitininkų žinios
Ideologiniai moksleivių kursai Dai

navoje prasideda antrą Kalėdų die
ną, gruodžio 26, ir baigiasi N. Metų 
dieną. Kursus jau eilę metų paruo
šia kun. St. Yla, Ateitininkų Federa
cijos dvasios vadas. Iš Toronto į 
kursus ruošiasi vykti keletas moks
leivių. Smulkesnes informacijas tei
kia Morkus Sungaila, tel. 239-1047.

Studentai ateitininkai nuoširdžiai 
dėkoja kun. J. Bacevičiui ir sės. Ig- 
nei už pravestas rekolekcijas. Gaila, 
kad dėl egzaminų negalėjo rekolek
cijose dalyvauti didesnis skaičius. 
Dalyvavusieji džiaugiasi, kad 
tas savaitgalis jiems padėjo atverti 
savo širdis Jėzaus meilei ir Jo dva
siai.

Visiems ateitininkams ir jų tė
vams, taip pat ir sendraugiams, ku
rie jau patys yra tėvai, linkime jau
kių Kalėdų švenčių. Tegu Jėzaus at
neštoji ramybė būna visų širdyse! 
Tegu nauji metai įpareigoja mus 
dar labiau įsitvirtinti į tą uolą, kuri 
yra Kristus ir kuriame mes ryžta
mės visa atnaujinti.

Skautų veikla
• Sulaukę šv. Kalėdų ir pradėda

mi naujuosius 1980 metus, budėki
me dar tvirčiau, saugodami skautiš
kuosius idealus, ir dėkokime Amži
najam Kūrėjui, kuris mums Šią pri
vilegiją suteikė. Sveikiname seses 
ir brolius, tėvus, rėmėjus ir bendra
darbius.

• LSS tarybos pirm. v. s. fil. S. 
Miknaitis paskelbė 1980 metus jau
nųjų vadovų metais. Tuo reikalu iš
leistame bendraraštyje jis rašo: 
“Stenkimės išgirsti jaunųjų vadovų 
norus, suprasti jų gyvenimo pažiū
ras, naikinti laiko pastatytas galvo
senų sienas”. Kviečiama 1980 m. or
ganizuoti kursus, suvažiavimus, se
minarus, perduoti jaunesniems skau- 
tavimo meilę ir entuziazmą.

• Mindaugo dr-vės sueiga — sau
sio 16 d. Prisikėlimo Parodų salėje. 
Žiemos iškyla numatoma sausio pa
baigoje Albion Hills parke.

• Pianisto Vytauto Smetonos 
koncertas — kovo 30 d., 4 v. p. p., 
Prisikėlimo auditorijoje. Bilietai į 
šį koncertą jau platinami. Rengėjai 
— Kanados rajono vadija.

• A. a. Stepo Kairio mirties de
šimtmečio pamaldos — balandžio 13 
d., 7 v. v., Prisikėlimo šventovėje.

C. S.
• Po vasaros jūrų skautai persi

tvarkė ir dabar veikia šie vienetai: 
H. Montės jūrų budžių įgula, kurios 
vadas v. v. V. Keturakis; jūrų skau
tų Vaidoto laivas, kurio vadas v. v. 
E. Punkrys; Jūrų budžių kandidatų 
valtis, kurios vadas vair. M. Yčas; 
bebriukų valtis, kurios vadas P. Pet
rauskas.

Pajieškojimas
Jieškomas Antanas Gasperavičius, 

gimęs 1906 metais, Panevėžio aps
krityje, Najamiesčio valsčiuje, Sar- 
gėnų kaime. Dirbo Toronto General 
ligoninėje 1965 metais. Gyveno 109 
Ryerson Ave., Apt. 3, Jieško savo 
dėdės Petronėlė šadreikienė, Vil
nius — 40, 232040, Krantinės 25-58, 
Lithuania — Lietuva.

Jieškomasis arba apie jį žinantieji 
prašomi paskambinti Toronte: 922- 
0450.

- • Lietuviškos spaudos rėmėjai 
yra savos tautos gynėjai

Vilniaus “Eglė”, užėmusi IX vietą 
Rostove prie Dono žaidė "Žalgiris”'. 
Mukačiove — “Eglė”, žalgirietės 
pirmąsias rungtynes su stipria Mask
vos “Lučo" komanda užbaigė lygio
mis — 16:16, o Vilniaus "Eglė” 13:11 
rezultatu įveikė Zaporožės pramonės 
instituto komandą. Po šios neblogos 
pradžios abi Lietuvos komandas išti
ko skaudi nesėkmė: "Eglę" 21:17 
nugalėjo pernykštėse pirmenybėse 
silpnai žaidusi Beregovo "Koloso” 
komanda, “Žalgirį” — 19:16 šioje 
lygoje debiutuojančios Krasnodaro 
"Urožajaus" rankininkės.

Baltijos kraštų, Gudijos ir Lenin
grado dziudo imtynių pirmenybes 
Leningrade laimėjo šio miesto atsto
vai, II vietoje palikę Gudijos rink
tinę, III — Lietuvos. Lietuvos atsto
vai parsivežė tik du aukso medalius: 
antrakursis Vilniaus pedagoginio 
instituto dinamietis A. čereška abso
liučiame svoryje ir trečiakursis Kau
no kūno kultūros instituto dinamie
tis A. Ramanauskas pussunkiame 
svoryje. Bronzos medalį lengviausia- 
me svoryje laimėjo Vilniaus dina
mietis A. Tamanianas.

TRADE WINDS MOTEL 
10300 Gulf Boulevard, Treasure Island 

St. Petersburg, Florida 33706, USA
Tel. (813) 360-0490

Savininkė ROTA KRIAUCIŪNAITE, 
Kanados lietuvaitė, kviečia tautiečius atsilankyti. 
Motelis gražiai įrengtas, vėsinami kambariai Ir 

— butai, kilimai, spalvota televizija, šildomas basei- 
' ~~ nas. vieta "barbecue”, balto smėlio paplūdimys, 

prie pat Meksikos įlankos.

’! -i

SVHAI.EWJ 
ir Naujų Metų 

proga
sveikinam visus klientus, draugus ir pažįstamus

GARBENS

22 Hedgewood Rd., Willowdale, Ontario M2L 1L5 
Kanados, Ontario ir Toronto Real Estate Board narys 
Telefonas 536-2738. Jeigu niekas neatsiliepia, 

skambinkite 489-1543.

Taupyk ir sk o I i n k is
Pirmutiniame ir didžiausiame 
TORONTO LIETUVIŲ 
KREDITO KOOPERATYVE

PARAMA
MOKA:

121/2% už 6 mėn. term, indėlius 
UVaVc už 1 m. term, indėlius
10 % už 3 m. term, indėlius
11 % už pensijų ir namų planų
12 % speciali taup. sųsk.
10 % už taupymo s-tas
6 % už čekių s-tas (dep.)

IMA:
i

12% už asm. paskolas
12% už mortgičius
15% už perviršio kreditų

(line of credit)

-AKTYVAI virš 24 milijonų dolerių
Asmenines paskolas duodame iki $50,000 ir mortgičius iki 
75% įkainoto turto. Visų narių gyvybė apdrausta santaupų 
dydyje, bet nedaugiau $2,000. Asmeninės paskolos mirties 
atveju apdraustos iki $10,000. Nemokamas čekių ir sųskaitų 
patarnavimas — piniginės perlaidos, kelionės čekiai (American 
Express) Kitos paskolos: (Line of Credit) ir antrieji mortgičiai.

KASOS VALANDOS: pirmadieniais, antradieniais ir trečiadieniais — 
nuo 10 vai. ryto iki 3 vai. po pietų: ketvirtadieniais ir penktadieniais — 
nuo 10 vai. ryto iki 8 vai. vakaro; šeštadieniais — nuo 9 vai. ryto iki 1 
vai. po pietų (liepos ir rugpjūčio mėnesiais šeštadieniais uždaryta)
BŪSTINĖ: Lietuvių Namai — 1573 Bloor Street West,

Telefonai: 532-8723 Toronto, Ontario
ir 532-1149 M6P 1A6

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

FLORIDA 
REAL m

Rezidencinės ir komercinės nuosavybės 
Apartamentai • Kondominiumai * Nuomojimas 

Angelė E. Karnienė 
REALTOR • • • BROKER • • • NOTARY

■f? |1 A r I T7 I701 Boulevard,it. Petersburg Boach.Pl. ^70e>
JLdJ -L 2*. JL XL Telefonai (81?) }t>0-2448 . vakare (ftiy) 545-Ž7>ą

DUFFERIN RADIO AND TV
SALES AND SERVICE

Toiiomi televizijos, HI-FI ir radijo aparatai.
Prityręs specialistas su ilga praktika.

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

OTCDU A II7C EIIDC 406 Roncesvalles Avė.
O B Ei 19AN O runa Telefonas 536-5936 ir

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

Lietuviška maisto gaminių krautuvė

PARKSIDE
335 Roncesvolles Avė., 
Toronto, Ontario
a Užsakymai priimami telefonu • Nemokamas pristatymas e

Telefonas 535-1258

ANKA & PE L K/photographers

2.374 ^oor Nreet Vėst .Toronto, m6s ipę ^gg

Specialistai vestuvinių nuotraukų, portretų Ir kitų 
fotografinių darbų. \

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

Boach.Pl
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pasiteiravimų, ar dar turime Lietuvių Enciklopedijos kom- ■ 
plektų. Deja, pilnų LE komplektų jau nebeturime. Trūksta- a 
mus tomus būtų galima iš naujo atspausdinti, jei atsirastų m 
pakankamas kiekis prenumeratorių. Taigi visi, kurie norėtų B 
įsigyti pilną Lietuvių Enciklopedijos komplektą (36 tomai), B 
prašomi prisiųsti užsakymus iki 1980 m. vasario 1 dienos. B 
LE komplekto kaina $300.00, plius persiuntimas.

Taip pat kviečiame užsisakyti šiuos, dabar gaunamus, U 
leidinius: , i:
Encyclopedia Lituanica, 6 tomai ...........................$125.00 $
Iš mano atsiminimų, Petras Klimas...................... 13.00 g

(kainos su persiuntimu) »
Rubajatai, Stasys Santvaras.................................... 7.00 »

(kainos su persiuntimu) B
Užsakymus prašome siųsti: «

LITHUANIAN ENCYCLOPEDIA PRESS S
395 W. Broadway, Box 95 B
So. Boston, Mass. 02127, USA

Sveikinimai

Montrealio Lietuvių Studentų 
Sąjunga praneša, kad 

visos vietos yra užimtos 
17-toje ŽIEMOS STOVYKLOJE 

nuo 1979 m. gruodžio 8 d.
• Tiktai asmenys, kurių {mokėjimai gauti iki 

1979 metų gruodžio 8 d., bus priimti j Stovyklą.
• {mokėjimai, kuriuos gausime vėliau minėtos 

datos, bus grąžinti.
• Asmenys, kurie skambino ir iki minėtos datos 

neatsiuntė {mokėjimo, NEBUS PRIIMTI.
• Dėl informacijų apie {mokėjimus arba registra

cijas skambinkite tiems patiems asmenims, 
kuriems buvo siųsti {mokėjimai arba skambinta.

TOMAS MURAUSKAS
1-514-259-8725

REGINA KUDŽMAITĖ
1-514-256-4318

Ačiū visiems ir iki pasimatymo!

o YPSENOS Parinko Pr- AK.

Knygų vertė
Viena smalsi ponia paklausė 

Marką Twaina, kaip galima nu
statyti knygų vertę.

— Labai paprastai, gerbiamo- 
ž ji, atsakė garsusi humoristas,

— . iš knygų išorinių savybių. 
» įrištos Į odą knygos tinka skus

tuvams galąsti, stori leksikonai
— įsilaužėliams mušti, didelio 
formato atlasai — langams už
kišti, o plonos knygos, pakištos 
po stalo koja, grąžina tam ke
turkojui pusiausvyrą.

Trijų pašnekesys
Pasaulinės krizės metu, Vo

kietijai užpuolus Lenkiją ir Lie
tuvai paskelbus mobilizaciją sa
vo sienoms apsaugoti, Kaune,

prie Jgulos šventovės, sėdėjo 
trys elgetos — šlubas, kurčias 
ir aklas.

— Girdėjau valdžia paskelbė 
mobilizaciją, — pareiškė kur- 
čiasis.

— Jeigu mobilizuos,'tai ir ei
sime, — sako šlubasis.

— Tai dar pažiūrėsime, — 
abejoja aklasis.

Skrybėlė
Žmona: Seniau mane vadinai 

angeliuku, o dabar nenori man 
skrybėlaitės nupirkti!

Vyras: Bet atsimink, brangio
ji, angelai nedėvi skrybėlių!

(Atkelta iš 9-to psl.)

Visuomet gėrimės ‘‘Tėviškės 
Žiburiais", jų gražiu spindulia
vimu, Jums vadovaujant, tauti
niu ir valstybiniu sąmoningu
mu. Priimkite ir mūsų nuošir
džiausius sveikinimus bei linkė
jimus. Sėkmės! Ilgiausių metų! 
Jūsų —

Ona ir Stasys Bačkiai 
♦ ♦ ♦

‘‘Tėviškės žiburiai” yra ir bus 
tautinės lietuvių kultūros švy
turiai.

Anastazija ir Antanas 
Tamošaičiai

* # o
Trisdešimties metų sukaktį 

minint, tegyvuoja ir žiba “T. Ži
buriai” kaip mūsų periodikos 
puošmena, kur skaitytojai ran
da aktualių, įdomių straipsnių 
ir didelį laikraščio gyvumą. Pri
dedu auką.

Pagarbiai —
Janina Narūnė

♦ * *
“TŽ” 30 sukaktyje sveikina 

“Krikščionies gyvenimo” redak
cija ir administracija.

Mons. Vyt. Balčiūnas
* * *

“TŽ” savaitraščio 30 metų su
kakties proga VI. Pūtvio kuo
pos šauliai ir šaulės nuoširdžiai 
sveikina Jus, gerb. redaktoriau, 
ir visus laikraščio darbuotojus, 
linkėdami geriausios sėkmės.

kuopos pirmininkas
Stasys Jokūbaitis,

* * *
Toronto “Gintaras" sveikina 

“TŽ” 30 metų sukakties proga.
Rita Karasiejienė

* * *
Spauda yra nepamainomas 

komunikacijos įrankis, ypač lie
tuvių tarpe. Lietuviai yra išsi
sklaidę po didelius plotus visa
me pasaulyje. Lietuviška spau
da jungia juos.

Tokių institucijų kaip "Tė
viškės žiburiai” nėra daug. Kas 
savaitę skaitytojai nekantriai 
laukia šio žiniaraščio, bet netu
ri progos redakcijai išreikšti 
savo džiaugsmo. Siaindiėn; mi
nint “TŽ” 30 metų sukaktį, tu
rime progą viešai įvertinti šio 
laikraščio pastangas.

Kanados Lietuvių Jaunimo 
Sąjunga, kurios tikslas yra 
jungti visame krašte išsisklai
džiusius lietuvius jaunuolius, vi
sada remiasi “Tėviškės Žibu
riais”. Be šios svarbios komu
nikacijos priemonės Kanados 
Lietuvių Jaunimo Sąjungos in

formacijos perdavimo tinklas 
labai susilpnėtų.

Kanados Lietuvių Jaunimo 
Sąjungos vardu sveikinu "TŽ" 
redakciją, bendradarbius ir lin
kiu jiems ištvermės skleidžiant 
lietuvišką žodį.

Laima Beržinytė,
Kanados Lietuvių Jaunimo 

Sąjungos pirmininkė 
♦ ♦ ♦

Priimkite ir mano nuoširdžius 
sveikinimus b e i linkėjimus 
“Tėviškės Žiburiams”, sulauku
siems 30 metų amžiaus. Ypač 
sveikintini jų pradininkai, pas
tarųjų buvę bei esantieji akty
vūs talkininkai ir kiti pasiryžė
liai, kurie sunkiose aplinkybėse 
ėmėsi spaudos darbo, 30 metų 
tęsė jį ir tebetęsia dabar. “TŽ" 
skaitytojai turi būti labai dėkin
gi ir Jums, Didžiai Gerbiamas 
Kunige Redaktoriau, bei vi
siems talkininkams. Todėl lin
kėtina, kad Jūsų redaguojamas 
savaitraštis nevien pasiliktų pa
siektame pajėgume, bet nuolat 
stiprėtų ir, būdamas stiprus, 
savo darbo tęsimui kiek galima 
greičiau persikeltų į išsilaisvi
nusios Lietuvos sostinę Vilnių.

J. Kairys
* ♦ * '

“TŽ” 30 metų proga dėkoju 
visiems leidėjams, bendradar
biams už taip turiningus ir įdo
mius “TŽ”, kurie mane lanko 
beveik 30 metų.

A. Rubinas
* ♦ ♦

Sveikinu Jus jūsų redaguoja
mo laikraščio trisdešimties me
tų proga ir linkiu sėkmės atei
čiai.

Malonėkite priimti mažą au
ką mano a.a. vyro Antano La
paičio prisiminimui.

Vita Lapaitienė
♦ * *

“Tėviškės žiburių" 30 metų 
sukakties proga Toronto tauti
nių šokių vienetas “Atžalynas” 
sveikina Jus šia garbinga pro
ga. Kaip lietuviškas žodis, taip 
ir tautinis šokis padės mums iš
laikyti tautinį tęstinumą išeivi
joje.

Toronto “Atžalynas"

Sveikiname “TŽ” 30 metų su
kakties proga.

M. ir J. Karka
♦ ♦ ♦

Sveikiname “TŽ” redaktorius 
ir visus darbuotojus 30 metų su
kakties proga. Linkime darbin
gų metų ateityje.

Jūsų skaitytojai —
Ona ir Jonas Kirvaičiai

London* Ontario
(Atkelta Ii 18-to pat) 

lionienei. Gili padėka visiems spau
dos baliun atvykusiems ir prie jo 
surengimo prisidėjusiems: už daly
vavimą, aukas, visokeriopą pagalbą 
bei visa kita. Ypatingą padėką no
riu išreikšti Rodnės lietuviams, ku
rie, nepaisydami mylių skaičiaus nei 
didelio iivargimo ryšium su vyks
tančiu darbymeču, ryžosi pas mus 
atvykti. Dalyvavo didesnė pusė vi
sos apylinkės. Ačiū J. A. Auirotams, 
atidavusiems pirmenybę ne priva
čiam, bet viešajam renginiui: nuvy
kę | draugo gimtadienio pobūvi, jie 
perdavė jam savo linkėjimus ir at
vyko i spaudos balių, šiuo keliu < 
einant lietuviška veikla klestėtų.

Spaudos baliaus surengimas pa
reikalavo daug pastangų iš juo be
sirūpinančių Londono lietuvių, ku
riems noriu išreikšti nuoširdžią pa
dėką: klebonui kun. J. Staškul, pa
rapijai už salę, G. Mačienei (už di
delę auką — svečių pavaišinimą), I. 
Daniliūnienei, L. P. Radzevičiams, 
J. Launikaičiui, V. Vaitkui, L. Ei
mantui, P. Stygai, P. Jokšai, šaki
niui, O. Kudukienei, M. Švilpienei, 
R. Miškinienei, I. Dragūnevičienei, 
O. Petrašiūnienei ir M. Genčienei, 
o taip pat — E. G. Petrauskams, V. 
V. Gudeliams, solistei D. švilpsite! 
ir jaunimo atstovams: pranešėjai E. 
Petrauskaitei, R. Miškinytei ir J. 
Butkui? Ačiū ir visiems, atnešusiems 
laimikius (fantus) loterijai, ypač P. 
Stygai už vertingą ir originalų savo 
kūrini — paveikslą “Laivas”. Kiek 
prisimenu, ji laimėjo Z. Bersėnaitė. 
Nebūčiau teisingas, jei neatkreip
čiau dėmesio j tai, kad L. Eimantas 
labai nuoširdžiai talkino visiems 
spaudos baliams. Jis pasiima dau
giau negu vienas pareigas. Jis dar 
priima naujas liet, laikraščių ir žur
nalų prenumeratas bei jų pratęsimus 
ir vakaro dalyviams pasiūlo kitas su 
spauda surištas paslaugas. Jam pri
klauso mano dvigubas ačiū.

Visiems visičms parėmuslems 
spaudos balių didi padėka.

E. Daniliūnas
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Turner & Porter 
laidotuvių namai 

> 436 Roncesvalles Are., 
Toronto, Ontario 
Tel. 533-7954

rai CMAHL JIM Huronterio Sr. Jlė-Taoj

KKUYauu ciuru. «M Raruetvollav Ax

• NAMAI
• VASARNAMIAI
• ŪKTAI

Ontario

« « ♦
Džiaugiuosi, kad “Tėviškės 

Žiburiai” jau trisdešimt metų 
ištesėjo garbingoje lietuvybės 
ir humaniškumo sargyboje, ne
nuilstamai skatino ir ugdė iš
eivijos lietuvių kultūrinį gyve
nimą, visada gyvai atsiliepė į 
gyvybinius klausimus. Dėlto vi
sai pelnytai daugumas mūsų 
tautiečių “Tėviškės žiburius” 
laiko vienu geriausių išeivijos 
lietuvių laikraščių.

Kaip vienas iš laikraščio nuo
latinių bendradarbių linkiu ir 
toliau eiti ta pačia vaga, nepa
ilsti kovojant su tautiečių apati
ja, nugalint materialinius sun
kumus.

Su tikru nuoširdumu — 
Jūsų

Pranas Naujokaitis

Stipendijos
Prieš keletą metų Aleksas ir 

Teodora Koyelaičiai-Kujalavi- 
čiai savo testamentu užrašė Ka
nados Lietuvių Fondui $100.- 
000, kurių palūkanų didžioji da
lis turi būti skiriama lietuvių 
studentų stipendijoms, nežiū
rint iš kokio krašto jie būtų. Tie 
garbingi lietuviai dar tebėra gy
vi, bet jau kelinti metai dalimis 
įmoka KL Fondui po keletą 
tūkstančių dolerių. Jau susida
rė toms stipendijoms nemaža 
suma.

Stipendijoms skirstyti pagal 
testamento nuostatus KL Fon
das sudarė specialią komisiją, 
kuri paruošė tam tikras taisyk
les. Jas patvirtino KL Fondo 
taryba ir p. p. Koyelaičiai-Kuja- 
lavičiai.

Pagal tas taisykles, stipendi
ja bus mokama iki $2500 sie
kiančiam daktarato iš lituanis
tikos, iki $2000 siekiančiam ma
gistro laipsnio iš lituanistikos, 
iki $1500 lituanistiką studijuo
jančiam nors ir papildomu da
lyku, iki $1500 neturtingų tėvų 
ar kraštų studentams, studijuo
jantiems ir neljtuanistinius da
lykus. Visi šie asmenys prašy
mus turi paduoti A. ir T. Koye- 
laičių-Kujalavičių stipendijų 
fondo komisijai iki 1980 m. ba
landžio 15 d. šiuo adresu: Kana
dos Lietuvių Fondas, 1573 
Bloor St. W., Toronto, Ont. 
M6P 1A6, Canada, pažymėdami 
į kokį universitetą yra priimti. 
Daktaro, magistro laipsnio sie
kiantieji ir lituanistiką nors ir 
pašaliniu dalyku norintieji stu
dijuoti turi pažymėti, kokią li
tuanistikos sritį yra pasirinkę, 
o studentai pasirinkę nelituanis- 
tinius dalykus, turi pažymėti ką 
studijuoja ir pridėti Lietuvių 
Bendruomenės apylinkės valdy
bos ar kitos organizacijos pažy
mėjimą apie finansinės paramos 
reikalingumą ir apie lietuvišką 
veiklą. <

Neatsiradus minėtiems kandi-
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studentams
datams, stipendijos bus skiria
mos mokiniams, lankantiems ar 
norintiems lankyti lietuviškas 
gimnazijas, studentams, para
šiusiems betkokia proga univer
sitetui kokį rašto darbą iš litua
nistikos srities, lankantiems 
jaunimui ruošiamus lituanisti
kos seminarus. Šie kandidatai 
prašymus turi paduoti taip pat 
komisijai tuo pat adresu iki 
1980 m. birželio 30 d. Studen
tai, parašiusieji universitetui 
kokį rašto darbą iš lituanistikos, 
prie prašymo stipendijai gauti 
turi pridėti to rašto darbo nuo
rašą arba bent trumpą santrau
ką su nurodymu, kokia moksli
ne literatūra naudojosi, ir pro
fesoriaus pažymėjimą, kad toks 
rašto darbas gautas.

Tos stipendijos bus skiriamos 
ir ateityje, kol bus lietuviško 
jaunimo. Tad kviečiame uni
versitetus baigusius ruošti 
mokslinius darbus iš lituanisti
kos, o studentus — studijuoti 
lituanistiką nors ir papildomu 
dalyku arba rašyti universite
tams rašto darbus iš lituanisti
kos, tuo pagarsinant universi
tetuose Lietuvą liečiančią moks
linę literatūrą ir pačią Lietuvą. 
Tokių progų daugeliui studentų 
pasitaiko. Taip pat kviečiame 
jaunimą mokytis lietuviškoje 
gimnazijoje ir lankyti lituanis
tinį seminarą, kurį kiekvieną 
vasarą JAV-ėse ruošia PLJS-gos 
Ryšių Centras.

Lituanistika suprantama visa, 
kas liečia lietuvių tautą ar vals
tybę.

L. Tamošauskas, 
komisijos pirmininkas 

o RAŠYTOJAS negali nematyti, kad 
religijos jėga, ypač tikėjimo | ap
reiškimą, šiandieną yra silpnesnė 
kaip betkurioje žmonijos istorijos 
epochoje. Vis daugiau ir daugiau 
vaikų auga be tikėjimo j Dievą, be 
tikėjimo į atlygi ir bausmę, | sielos 
nemirtingumą ir net etikos galioji
mą (Nobelio laureatas Isaac Bashe- 
vis Singer).

BALTIC EXPORTING CO.
Siuntiniai j Baltijos kraštus ir Sov. Sąjungą

o Priimame užsakymus ir maisto siuntinių iš Danijos.
a Turime įvairių medžiagų ir kitų prekių, tinkamų siuntimui 

DARBO VALANDOS: 9 v.r. — 5 v.p;p. (po 5 v.p.p. susitarus telefonu);
šeštadieniais 9 v.r.£-"4’.3lTv.p,p.; trečiadieniais uždaryta

482 Roncesvalles Avė., Telefonas Savininkai
Toronto, Ont. M6R 2N5 531-3098 s-ir F- Janavičiai

• šv. Raštas yra šio pasaulio — 
kalėjimo langas, pro kuri galime ma
tyti amžinybę (T. Dwight).

TORONTO MIESTAS

ATMATŲ IŠVEŽIMO 
TVARKARAŠTIS

BENDRASIS. NUOLATINIS VYRIAUSYBĖS KOMITETAS 
ĮSTATYMO PROJEKTAS 3 - ĮDARBINIMOTAISYKLIŲ 
PAKEITIMO ĮSTATYMAS, 1979____________________

Bendrasis Nuolatinis Vyriausybės Komitetas (The Standing General Government Committee) savo posėdyje 
svarstys projektą numerį 3-čią, keičiantį įdarbinimo įstatymą "The Employement Standards Act", 1974. Komite
tas posėdžiaus 1980 m. sausio 15, 16, 17, 22, 23, 24, 29 ir 30 dienomis nuo 10 v.r. iki 12.30 v.p.p. ir nuo 2 
v.p. iki 4.30 v.p.p. komiteto kambaryje 228, Legislative Building, Queen's Park, Toronto, Ontario.

Komitetas kviečia asmenis, grupes arba organizacijas, norinčius pareikšti savo nuomones apie minėtąjį įstaty
mo pakeitimą, pateikti savo siūlymus raštu arba žodžiu. Visi pasiteiravimai apie savo siūlymų pateikimą turi būti 
adresuojami komiteto sekretoriui.

BRUCE McCAFFREY, M.P.P. (Mrs.) FRANCES I. NOKES
Chairman Clerk

Room 110, Legislative Building
Queen's Park

Toronto, Ontario M7A 1A2
Telephone: (416) 965-1406

FRANK BARAUSKAS LTD., Realtor
BLOOR STREET WEST, ISLINGTON, ONTARIO

ĮSTAIGOS 233-3323

Stayner, Springhurst, 
Wasaga, Collingwood' 

(705)445-8819 
atstovas MARIO TURCO

NAMŲ 743-0100

VILNIAUS GRUPĖS 1980 METAIS:
8 dienų 2 savaičių 2 arba 3 savaičių

Dviejų ir trijų savaičių grupėse, šalia VILNIAUS, bu> galima pasirinkti šiuos miestus: RYGĄ, 
ROMĄ, VIENĄ, DUBROVNIKĄ, ATĖNUS, AMSTERDAMĄ arba kitus. Susidarius 5 kelei
viams, bus galima sustoti dviejose vietose pagal pageidavimą. Kad tai būtų galima pada
ryti, reikia labai anksti užsiregistruoti. Smulkesnių žinių skambinti žemiau nurodytu telefonu.

Gegužės 1- 9 Geg. 29-birž. 12 Liepos 31-14-21
Gegužės 15-23 Birželio 12-26 Rugpjūčio 14-28- 4
Rugsėjo 4-12 Birž. 19-liep. 3
Spalio 1-19 Liepos 3-17
Lapkričio 6-14

D KAL DA (5£)
BALIO MASKELIŪNO X-------
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 •

y LALE N AS
All Seasons Travel, B.D.I

Registration No. 0009239
1551 Bloor Street West,
TORONTO, ONTARIO M6P 1A5

Visais kelionių 
reikalais kreiptis:

V. BAČĖNAS
A. KARKIENĖ

tel. 533-3531
nuo 11 v,r. iki 7 v.v.

GRUODŽIO 24, pirmadienį — nebus atmatų išvežimo 

GRUODŽIO 25, antradienį — nebus atmatų išvežimo 

GRUODŽIO 26, trečiadienį — nebus atmatų išvežimo 

REGULIARUS atmatų išvežimas bus GRUODŽIO 27, 
ketvirtadienį, ir GRUODŽIO 28, penktadienį.

SAUSIO 1, antradienį — nebus atmatų išvežimo. 
Vietoje reguliaraus atmatų išvežimo tą dieną, jis bus 
atliktas SAUSIO 2, trečiadienį.

Laikraščiai ir sunkūs daiktai nebus išvežami gruodžio 
26, trečiadienį, ir sausio 2, trečiadienį.

SEKANTIS REGULIARUS IŠVEŽIMAS laikraščių ir 
sunkių daiktų bus atliktas sausio 9, trečiadienį.

KALĖDINIŲ EGLUČIŲ išvežimas — trečiadieniais — 
sausio 9 ir 16.

R. M. BREMNER, P. Eng., F.I.C.E. 
Toronto miesto viešųjų darbų 

viršininkas

W G DRESHER
TA Th INSURANCEJjRESHER-JjARAUSKAS agency

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

Lietuvių kalba patarnauja — V. DRESERIS ir A. MIKŠIENĖ
Darbo valandos: 9 v.r. - 7 v.v., šeštadieniais - 9 v.r.-12 v.p.p,

Narys "Better Business" Biuro

INSURANCe * Namų — Gyvybėj
* Automobilių
* Komerciniai

533-1121 Walter Dauginis 822-8480
Insurance Agency Ltd.

1613 Bloor Street West • Toronto • Ontario
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Viešėdami Čikagoje, 
neužmirškite aplankyti N. ir J. VAZNELIŲ

<Sifts International Jnc.
2501 W 71st STREET, 
CHICAGO, ILL. 60629 ,, 
Telefonas 471-1424

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

A+A 
MARIJAI RUKSIENEI 

Lietuvoje mirus, 
sūnums JONUI, BALIUI, STASIUI su šeimomis ir jų 
artimiesiems Lietuvoje reiškiame gilių užuojautų —

B.S.Jokubynai
V. V. Rasiuliai 
V. P. Jankaičiai

Punsko lietuvių jaunimas sutuoktuvių metu savo šventovėje

BUKITE LIETUVOS ATŽALOMIS
Silvijos Mortinkutės, "Atžalyno" vadovės, 

atsisveikinimo ir padėkos žodis

A+A
\ JUOZUI MAČIULIU!

staiga mirus, reiškiame gilių užuojautų jo žmonai 

FILOMENAI, dukrai, sūnums bei giminėms —

“Šatrijos” ir "Rambyno" 
skautų tėvų komitetas

AtA
mielai Irenai Pranevičienei

mirus, jos vyrui MEČISLOVUI ir giminėms 
reiškiame gilių užuojautų bei kartu liūdime —

Regina ir Gediminas Audronė ir Antanas
Daugėlos Kazanavičiai

AtA 
STASIUI VITAUSKUI 

Lietuvoje mirus, 
jo broliui VLADUI ir šeimai reiškiame nuoširdžių 

užuojautų bei kartu liūdime —

S. K. Stankevičiai K. J. Blužai
M. 4. Čepukai

MYLIMAI MAMAI

Lietuvoje mirus,

jos sūnus — JONĄ, BALĮ ir STASĮ RUKŠAS giliai 

užjaučiu —

Jonikas

1979 m. gruodžio 2 d. Toronto 
"Atžalynas” suruošė savo tradicinę 
popietę, kuri yra jau tapusi “šeimos" 
švente. Šiemet toji popietė buvo man 
labai skirtinga nuo kitų, kadangi te
ko atsisveikinti su ątžalyniečiais vie- 
neriems metams. Skaudu palikti sa
vo širdies dalį ir trumpam laikui, 
bet tos popietės malonios staigme
nos sulaikė ašaras ir skatino šypso
tis matant bręstantį jaunimą ir jo 
atsidavusius tėvelius, mokytojus bei 
rėmėjus.

Nuoširdus ačiū mielajai “Gyvata- 
ro” vadovei G. Brcichmanienei už 
dalyvavimą ir sveikinimo žodžius. 
“Gintaro” vadovei R. Karasiejienei 
už nuoširdumą bei dovaną.

Rėmėjų eilėse yra asmenų, kurie 
nepagaili savo brangaus laiko "At
žalynui”. Dėkoju gerb. “Tėviškės 
žiburių” redaktoriui kun. dr. Pr. 
Gaidai už dalyvavimą mūsų pobū
viuose, neišskiriant ir šios popietės, 
jo stiprią paramą spaudoje mūsų 
veiklai. Nuoširdus ačiū gerb. Prisi
kėlimo parapijos klebonui kun. Au
gustinui Simanavičiui, OFM, evan
gelikų kun. klebonui A. Žilinskui su 
ponia.

Taip pat nuoširdi padėka aukoto
jams, be kurių nebūtų įmanoma ke
liauti už Toronto ribų ir pajusti tiek 
daug meilės ir šilumos, kaip pvz. te
ko pajusti prieš porą savaičių Sud- 
būrio šaulių kuopos surengtoje Lie
tuvos kariuomenės šventės iškilmė
je.

Ačiū jums, “Vasaros garsai", už 
jūsų dainą, skirtą man. Linkiu ir 
jums sėkmės ateityje.

Vėliau suruoštoje vakarienėje Vi
dos Javaitės jausmingi žodžiai mo
kytojų vardu, taip pat ir Aldonos 
Zander džiugino ir jaudino mane. 
Diana Bubulytė ir Snieguolė Unde- 
rytė atnaujino prisiminimus iš pir

mųjų mano dienų "Atžalyne” ir dar 
kartą patvirtino mums visiems, kad 
pasaulį (gal tai perplačiai apiman
tis žodis) valdo moterys. Tvirtai ti
kiu, kad "Atžalynas” palieka gerose 
rankose!

Ačiū mielajai Dianai Bubulytei, 
vienai iš pirmųjų atžalyniečių, už 
gražias mintis ir dovaną šeimos var
du. O Ritai Rudaitytei ir Snieguolei 
Underytei dėkoju už mano brangių
jų šokėjų linkėjimus bei prasmingą 
dovaną. Glaudžiu jus visus prie savo 
širdies ir tariu ne tik ačiū, bet ir 
tvirtą linkėjimą: būkite ir toliau gy
vomis Lietuvos atžalomis! Kad tai 
įmanoma, įrodė Laimis Andrulis, 
pravesdamas man “Ilgiausių metų” 
giedojimą. (Negalėjo vyrai pasiduo
ti merginom).

Visiems svečiams, atsilankiusiems 
į pobūvį, reiškiu gilią padėką (jau
čiausi neverta tokio dėmesio). Ačiū 
mano brangiesiems — mamytei ir 
broliui Rolandui. Dėkoju už atskirus 
linkėjimus ir dovanas p. Balaišienei 
ir dukrai Dianai, p. p. Bobulių šei
mai, p. E.-Kvedarienei.

Didžiausią dėkingumą jaučiu šau
niajam tėvų komitetui, jų žmonom 
bei vyram. Tai yra “Atžalyno” pa
matai, ištvermingas branduolys as
menų, kurie pašvenčia daug valan
dų nematomam organizaciniam dar
bui. Lengva vadovei ir mokytojom 
dirbti, kai yra tvirta atrama. Reiškiu 
jums visiems gilią pagarbą ir tariu 
nuoširdų ačiū už brangią išleistuvių 
dovaną, mielieji p. Bubuliene, p. 
Daugini, p. Zander, p. Lukošiene, p. 
Drešeriene, p. Podsadecki, p. Morkū
niene, p. Dovidaiti, p. Šturmai, p. 
Jurėnai.

Linkėdama jum? daug sėkmės 
1980-tais metais, bučiuoju jus visus, 
Jūsų —

Silvija

(Canadian SUt Memorials Utb.
176 Lakeshore Road West, Port Credit, Ont. L5H 1G4

A+A 
IRENAI PRANEVIČIENEI 

mirus, 
nuoširdžių užuojautą reiškia jos vyrui ir 
giminėms —

Vanda ir Petras Garneliai 
Delhi, Ont

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 ak
mens ir skulptūros darbus — greitai 
ir meniškai. Užsakymus atliekame pa
gal projektus ir taip pat turime didelį 
pasirinkimų pagamintų paminklų lie

tuvių kapinėms
Užsakykite jau dabar, kad mes galėtume 
neskubėdami atlikti visą menišką darbą 

pagal pageidavimus.
Darbovietės telefonas 278-2757 

Namų telefonas 278-4529

2044 YONGE ST., Toronto, Ont. M4S 1Z9 
Tel. 487-2147, vakarais 445-8955 

Meistriškas darbas, puikūs lietuviški projektai 
ESTŲ PAMINKLŲ BENDROVE

Padėka
Kai giliai mylimas vyras ir tėvelis

a.a. Antanas Dobilas
užbaigė Viešpaties skirtą ilgę žemės kelionę, jį ap
vainikavo jo užsitarnauta meilė ir pagarba. Už tos 
meilės parodymę ir išreiškimą labai nuoširdžią padė
ką jaučiame Tėvams pranciškonams už lankymą ir 
sakramentinį patarnavimą. Ypatingą dėkingumą reiš
kiame daktarui A. Pacevičiui už nenuilstamą per dau
gelį metų priežiūrą bei stiprinimą, lankymą velio- 
nies namuose, ligoninėje ir net laisvu laiku vasarna
myje. Gili padėka visiems už paguodos išreiškimą, už 
maldas bei aukas šv. Mišioms ir už dalyvavimą lai
dotuvių apeigose. Už visus patarnavimus ir pagalbą 
liūdesio dienose visiems liekame nuoširdžiausiai dė
kingi —

Velionies žmona Kunigunda, 
sūnūs ir dukterys su šeimomis

<3urnitureJ2t6.
APSTATYMASPILNAS NAMŲ

* Elektros reikmenys 
Televizijos aparatai 
Skalbiamosios mašinos 
Vaikų baldai 
įvairūs kilimai

* Šaldytuvai 
Valgomųjų kambarių 
apstatymas ir kt. 
Siuvamos mašinos 
Rašomos mašinėlės

Nemokamas pristatymas į namus.

KRAUTUVĖS:

Vakaruose — 
137 RONCESVALLES Avė. 

Tel. 537-1442

Rytuose — 
2448 DANFORTH Ave. 

Tel. 699-4444

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

AUKOS ŠVENČIŲ 
PROGA

Vietoje kalėdinių atvirukų au
kojo “T. Žiburiams” $30: Anelė 
ir Jonas Puteriai. Albinas Ga- 
čionis ir šeima, E. Aukštakal- 
nienė; $25: Birutė, Kazimieras 
ir Giedrė Čepaičiai, Stasys Gri- 
zickas, Cecilija ir Bronius Pakš
tai su šeima. Birutė ir Vytau
tas Biretos; $22: Halina ir Vla
das Gumauskai, Vera ir Kostas 
Kalendros.

$20: Antanas, Marytė Bary
sai, Zita ir Jonas Didžbaliai, 
Vaclovas ir Liudvika Morkūnai, 
Birutė ir Jonas Aukštaičiai su 
šeima, Irena ir Petras Zubai, 
Hamilton, Ont., Joana ir Vla
das Plečkaičiai. Teresė ir Vla
das Bačėnai. Marija ir Antanas 
Basalykai, Mykolas ir Olga Kri
vickai, Oakville, Ont., Aldona, 
Jonas Vaškevičiai ir Dalia, Ada 
ir Eugenijus Abromaičiai, P. V. 
Dalindos, Juozas Kvederys; $16: 
Stefanija ir Marcelius Meškaus
kai, Irena ir Antanas Ambraš- 
kos.

$15: J. Bersėnas ir šeima, Ha
milton, Ont., Jonas ir Aldona 
Ranoniai, Vytas, Angelė ir Rū
ta Kulniai. S. V. Kneitai, Osha- 
wa, Ont., Vincas Sinkevičius, 
J. J. Pilipavičiai ir Rima, M. P. 
Pranaičiai, Stepas Varanka su 
šeima, Povilas ir Magdalena 
Vaitoniai, Hamilton, Ont., J. J. 
Šarūnai, St. Petersburg. JAV, 
dr. S. ir J. Pacevičiai. Teklė ir 
Adolfas Sekoniai.

$12: Gražina. Petras, Antanas, 
Paulius Stauskai; $11: Aldona 
ir Jonas Kutkos, Welland, Ont. 
$10: Zosė Martinaitienė ir bro
lis Juozas, Petras ir Ona Der- 
liūnai, Ona ir Jonas Ažubaliai 
ir sūnūs, Petras ir Janina Gurk
liai su šeima, Irena ir Anicetas 
Zalagėnai, Stasys ir Vanda Vait- 
kai, Emilija ir Alfonsas Kybar
tai, Hamilton. Ont., Jadzė ir Jo
nas Stanaičiai, Hamilton, Ont., 
Aldona, Vladas ir Leta Vaito
niai. Balys ir Ada Arūnai, J. O. 
Staškevičiai. Port Colborne, 
Ont., Br. Mikšys, E. P. Vinda- 
šiai, Delhi, Ont., Linda ir Edm. 
Cicėnai, London, Ont., A. Za
rembaitė, Genovaitė Mockienė, 
Marija ir Antanas Elijošiai, Da
na ir Br. Staškevičiai, Verdun, 
P.Q., Anita ir Juozas Lapinskai, 
Vytautas ir Aldona Pečiuliai, P. 
Siūlių šeima, Hamilton, Ont., 
Bronė ir Aleksas Parėščiai, Ha
milton, Ont., Algis. Danutė Ens- 
kaičiai, Dundas, Ont., Vladas 
Geras su šeima, Stayner, Ont., 
Trika ir Vincas Stanaičiai, Ha
milton. Ont., A. B. Petkevičiai, 
B. G. Trinkos, J. K. Liutkai.

$9: Marija, Bronys ir Audrius 
Stundžia; $6: Marija ir Jonas B. 
Zėkai, Petras Gaidelis, Petras 
Gulbinskas, A. Želviai, Oshawa, 
Ont., A. G. Stankai, P. Misevi
čius, J. Araminas, Montreal, 
P. Q.; $5: J. Vaitkus, A. S. Škė
mų šeima.

$26: Onutė ir Leonas Radze- 
vičiai; $15: Elzė ir Bruno Ta- 
mulioniai; $10: Natalija ir Jur
gis Kaleinikai.

CANDLELIGHT 
CATERERS

SAVININKAI J. S. BUBULIAI 
Baliai, vestuvės, sužadėtuvės, paren
gimai namuose ir įstaigose. Skam
binti pirmadieniais, antradieniais, 
trečiadieniais ir vakarais po 9 v.v. 
tei. 667-8280 arba 667-8260 Toronte.
PARDUODAMAS VASARNAMIS 
SPR1NGHURSTE — trys miegamie
ji, salonas, virtuvė, prausykla. Izo
liuotas žiemai, apstatytas gražiais 
baldais, išklotas kilimais, tinkamas 
gyvenimui vasarą ir žiemą, elektrinis 
.šildymas. Tik kelios minutės nuo pa
plūdimio, arti Mėlynųjų Kalnų bei 
slidinėjimo. Naujas dvigubas gara
žas. Prašoma kaina $33,900. Skam
binti Mississaugoje tel. 279-9795.

IŠSILAVINUSI, malonaus būdo, 
netekėjusi lietuvaitė nori susipažin
ti su 45 metų ribą peržengusiu tau
tiečiu vedybų tikslu. Rašyti "Tėviš
kės žiburių” adresu, ant voko pažy
mint “Lelijai".

IŠNUOMOJAMAS KAMBARYS, vir
tuvė ir atskira prausykla. Skambinti 
tel. 536-4968 Toronte.

DABAR YRA GERAS LAIKAS užsi
sakyti naujas ir atnaujinti jūsų pū
kines antklodes (kaldras) ir pagal
ves. Tel. 787-9021 Toronte.

MI KOL Al N IS VALTERIS atlieka 
staliaus, plytelių dėjimo, vonių, tua
letų ir prausyklų įrengimo darbus už 
prieinamą kainą.Skambinti 769-5024,

LIETUVIŠKA 
gėlių krautuvė 

savininkė V. SIMINKEVICIENE. 
įvairiomis progomis skambinti į “Pe
lais 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 t.t. Savininkė yra 
prityrusi vestuvinių gėlių tvarkymo 
srityje.

Padėka
Mieliem draugam ir bičiuliam, aplankiusiam mus 

ir mūsų name gražiai suruošusiem popietę-staigmeną 
nuoširdžiai dėkojame.

Ta proga atsisveikinome su P. Jankauskiene, atvy
kusia paviešėti pas savo dukras. Jai buvo palinkėta

> kelionės.

Dėkojome visoms rengėjoms ir Tėvui Eugenijui už 
atliktas religines apeigas. •

Gimines, draugus ir visus pažįstamus sveikiname 
su šv. Kalėdomis ir linkime laimingų naujų metų —

Slaboševičių šeima

nW AUSIU jJUV 
laimingos

MF.

Padėka
A+A 

KATRINA STEPONIENE, 
mūsų mylima žmona, mama ir močiutė 

mirė 1979 m. lapkričio mėn. 22 d.
Nunširdžiai dėkojame kun klebonui A. Žilinskui už 

maldas koplyčioje, bažnyčioje ir palydėjusiam į amžiną 
poilsio vietą.

Dėkingi kun. J. Bindernagel už maldos bažnyčioje 
ir kapuose. Ačiū labai P. Šturmui, atlikusiam muzikinę 
dalį koplyčioje ir bažnyčioje. Nuoširdus ačiū Mažosios 
Lietuvos moterų draugijai už orisiminimą ir atsiųstas gė
les. Labai dėkingi Išganytojo Lietuvių Evangelikių Mo
terų Draugijos būreliui už visokeriopą pagalbą, atsiųstos 
gėles ir parodytą tikrą nuoširdumą. Liekame dėkingi vi
siems, išreiškusiems užuojautą žodžiu, spaudoje, per 
radijo valandėlę "Tėvynės prisiminimai", už atsiųstas 
gėles ir taip gausias aukas Išganytojo parapijai velionės 
atminimui. Ačiū visiems, kurie kokiu nors būdu lengvi
note mums liūdesio valandas. Ačiū šeimininkėms už pa
ruoštą maistą

Liekame visiems nepaprastai dėkingi.
Liūdintis vyras Jonas Steponas 
sūnus Ernestos, žmona ir anūkai

Padėka
Mirus mano sūnui Vytautui
1979 metų lapkričio 25 dieną, dėkoju:

Tėvams pranciškonams už maldos laidotuvių namuose, 
už Mišias šventovėje ir už palydėjimą į kapines; dr. J. 
Yčui už nuoširdžią priežiūrą sunkioje ligoje, p.p. Gražu
liams už rūpestį bei lankymą namuose, ligoninėje, už 
pagalbą laidotuvių metu.

Dėkoju visiem už gėles ir lankymą laidotuvių na
muose bei palydėjimą į kapus; dėkoju P. Gulbinskui už 
giedojimą laidotuvių namuose ir bažnyčioje. Dėkoju A. 
Gataveckienei už skonių pusryčių paruošimą. Pagaliau 
dėkoju kuo nors prisidėjusiems prie mano sūnaus laido
tuvių. - -
iT. Matilda Mažulaitienė

A+A 
VALEI POCIENEI 
Lietuvoje mirus,

brolį JONĄ MAZILIAUSKĄ ir šeimų nuoširdžiai 

užjaučiame — 
s.

A. S. Petraičiai A. E. Underiai

A. J. Pliopliai R. E. Draudvilai

A+A 
MIELAI SESUTEI 

VALEI POCIENEI

iškeliavus amžinybėn Lietuvoje, brolį JONĄ 
MAZILIAUSKĄ ir jo šeimų nuoširdžiai 

užjaučiame —

S. A. Kavaliauskai
A. Venckus
J. O. Inčiūros
M. Adomavičienė

M. M. Galinaičiai
I. Urbonas
E. Jurkšaitienė 
T. D. Shewchuk

A+A
JONUI BERNATAVIČIUI 

mirus,

jo artimiesiems reiškiame nuoširdžiausių 

užuojautų —

A. Artičkonis V. Matikonis

A. Bėkeris R. Michalauskas

P. Dambrauskas B. Orbakas

P. Karka J. Osauskas

V. Pūga


