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Kalėdiniai simboliai

Kiekvieno gimimas - šventė
dos — juk tai Dievo, visatos
Kūrėjo, tapimas žmogumi! Tai
dieviško Asmens apsivilkimas
žmogiškąja prigimtimi ir tuo
pačiu žmogiškosios prigimties
įjungimas dieviškuman. Lygiai
kaip Kristus, dieviškasis As
muo, priėmęs žmogišką pri
gimtį, sudievino tą žmogišku
mą savajame kūne, įgalinda
mas jį žengti virš ežero van
dens ir prikaltą bei mirusį ant
kryžiaus prisikelti, taip ir kiek
vienam istorijos žmogui Jis tei
kia nepaprastą galią — tapti Jo
broliu, Jo seserimi. Taigi Kalė
dos yra šventė, ženklinanti ga
limybę mums gimti antrą kar
tą— gimti amžinajai pilnatvei.
Lietuvių tarpe yra įprasta
minėti ne tiek gimtadienius,
kiek vardadienius. Tai labai
įdomus reiškinys ir kur kas
prasmingesnis krikščioniui už
savąjį gimtadienį. Visi žinome,
kad šventųjų šventės kalendo
riuje yra išskirstytos per išti
sus metus daugiausia pagal
šventojo mirties dieną. Bet ta
diena. Bet ta diena nuo neat
menamų laikų krikščionijoje
yra vadinama “gimimo diena”
(dies natalitiae). Mirties die
na yra vadinama gimimu, nes
tas asmuo iš tikro tą dieną gi
mė dangui, amžinybei. Taigi
Kristaus gimimas že nėję ir
švento gyvenimo žmų^aus mir♦i:•■hA'i tą pat^ravrdrnimą. Ly
giai kaip Kristus savo gimimu
žemėje savo žmogišką prigim
tį palenkė' dangui, taiį> kiek
vienas krikščionis savąja že
miška mirtimi gimsta dangui
per Kristų. Taigi mūsų žemiš
kas gimimas yra svarbus ir pri
simintinas Kalėdų dieną, bet
dar svarbesnis yra vardadie
nis, kuris mums primena savą
jį gimimą amžinybei. O tai ir
yra pagrindinė Kalėdų šventės
paslapties dalis.
Kadangi per Kristų mes ga
lime savo kūnui laimėti nemir
tingumą ir išpuošti tą kūną
prisikėlimu dieviškai amžiny
bei, tai suprantama, kad į tą
savosios prigimties džiaugs
mą savaime įsijungs ir visos
mūsų prigimties giminystės
bei ryšiai: šeima, draugai, gi
minė, tauta. Kitaip sakant, Ka
lėdos mums primena, kad ne
tik mes, bet ir mūsų šeima, ir
mūsų tauta gali būti sutaurin
ta Kristaus dievinamoje aplin
koje. Lygiai kaip per visą savo
gyvenimą kiekvienas turime
stengtis savo galvosena bei
elgsena gimti Dievui, kad su
Juo džiaugtumės amžinybėje,
taip per visą istorinį savo gy
venimą kiekviena tauta turi
taurėti, artėti į Dievą, kad ne
būtų tik čia buvusi ir pražuvu
Aišku, kur kas didingesnė si tauta, bet taptų amžina. Tuo
Kristaus gimimo reikšmė žmo būdu Kalėdos yra ne tik paski
nijai antgamtinėje plotmėje, ro žmogaus, bet ir kiekvienos
tik mes apčiuopiamai jos nepa- tautos bei visos žmonijos sujuntam ir todėl, mąstant apie amžinėjimo šventė. Tai diena, Kai pasaulis prisimena tyliąją Betlėjaus naktį
Kalėdų šventes, net nepagal- kai Betlėjaus kūdikis primena
vojam. Dažnai Kalėdos mums žmonijai teikiamą galimybę
tampa dar vieno malonaus po laimėti ne tiktai žemę jos ap
kylio diena, panašiai kaip ir valdymu, bet ir antžemiškąjį
gimtadienis. O iš tikro Kalė pasaulį moraliniu taūrėjimu.
Negali būti jokių abejonių, dija Gruberiui kažkaip pati
kad gražiausia Kalėdų giesmė pradėjo suktis jo galvoje. Ir
yra “Stille Nacht, heilige jau to paties vakaro Mišiose,
Nacht”(Tyli naktis, šventa nak pritariant gitarai, tikintieji
tis”), pirmą kartą giedota 1818 pirmą kartą išgirdo giedamą
ristaus atneštoji šviesa tesklinda ir
m. mažame Austrijos Obern- “Tyli naktis” giesmę. Bosu gie
sutemose, gaivindama viltį pavergtų
dorfo kaimelyje.
dojo kun. Mohr, o tenoru — var
gonininkas.
Giesmės
istorija
ir laisvų, persekiojamų ir kalinamų
Tris dienas prieš Kristaus
Atrodo, kad giesmė didelio
tautiečių, teveda visus šviesion bei laisvon
gimimo šventę sugedo koply įspūdžio klausytojams nepada
čios vargonai. Nebuvo įmano- rė. Gal ji būtų buvusi užmiršta
ateitim
rrfa juos skubiai sutaisyti. Ka jeigu ne vargonų taisymo spe
lėdos be muzikos, be vargo cialistas. Jis buvo sužavėtas
To visiems linki Kristaus gimtadienį ir
nų? Vietos mokytojas bei var Oberndorfo vargonininko gro
gonininkas Franz Gruber ne jama negirdėta giesme. Iš ZilNaujus Metus švenčiantiems —
galėjo to nė įsivaizduoti! Bet... bertalio atvykęs vargonų spe
juk turi gitarą! Jo bičiulis kun. cialistas tuoj pat užsirašė gai
J. Mohr gal galėtų skubiai pa das ir tekstą. Ir taip iš jo gim
“TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI”
ruošti žodžius, o jis gaidas? tinės paplito po visą Austriją,
Dar tą patį vakarą kun. J. o vėliau — po visą pasaulį.
Mohr parašė žodžius, o melo
Ilgą laiką giesmės autoriai

MORTON T. KELSEY

KUN. JONAS STAŠKUS
Džiugus įvykis — kūdikio gi
mimas, nes j pasaulį atėjo nau
jas žmogus. Džiugus, nes kiek
vieno žmogaus gimimas — vi
sos žmonijos šventė. Jis palie
čia ne tik tą šeimą, kurioje gi
mė, bet visą savąją aplinką ir
visus toje aplinkoje esančius
žmones. Naujas kūdikis tuo
būdu paliečia ir visą žmoniją,
nes per jo gimimą žmonija tam
pa vienu asmeniu turtingesnė
ir pilnesnė savo visokeriopai
išsišakojusiu gyvenimu. Todėl
kiekvieno žmogaus gimimas
svarbus net tik šeimai, bet ir
visam pasauliui. Aišku, ta svar
ba gali būti nejaučiama, ne
įvertinama ir gal labai menka,
tačiau ji yra, ir pasaulis bent
dulkele būtų kitoks, jei to nau
jo asmens nebūtų.
Jeigu eilinio žmogaus gimi
mas toks reikšmingas, juo la
biau dievažmogio Kristaus. Jo
gimimas yra atėjimas pasaulin
ir jo istorijon daugiau nei žmo
gaus, daugiau nei žmogiško as
mens. Tai atėjimas asmeny
bės, kuri įima savin visą pasau
lį, visą pasaulio istoriją. Tai
nėra to asmens įspraudimas
kurin nors istorijos laikotarpin, tauton, giminėn, šeimon,
bet viso pasaulio, visos žmoni
jos, visos istorijos įliejimas į
tą asmenį. Kalėdos — tai gtmi
mas mūsų tarpe Asmens, buvu- .
šio nuo amžių, tačiau atėjusio
žmonijos istorijon prieš be
veik 2000 metų.
Kalėdas žmonija švenčia jau
daugelį šimtmečių. Amžiais
milijonai mąsto apie gimusį
Kūdikėlį., Net pasaulio istori
jos era skaičiuojama nuo Jo gi
mimo. Tuos metus taip skai
čiuoja ne vien tikintieji, bet
ir netikintieji. Jie galbūt kar
tais yra taip įniršę, kad tą Kū
dikėlį norėtų nužudyti, bet pa
sivėlino, kaip kadaise pasivė
lino ir karalius Erodas. Tai vis
žmonės, kurie neįvertina Die
vo, nes neįvertina žmogaus.
Tai asmenys, kuriems kiti žmo
nės — tai tik vergai, skirti tar
nauti jų planams ir ambici
joms.
Jau vien šio pasaulio akimis
žvelgiant, Kristaus gimimas
yra reikšmingas. Tai ne tik
šventė, kurią švenčia Vakaruo
se ir nekrikščionys, bet ir įvy
kis, kurio dėka tikinčiųjų skai
čius nuolat auga, ypač ten, kur
žmonės nėra atitrūkę nuo gam
tos bei natūralios aplinkos.
Tai gimimas, kuris žadina žmo
guje dvasinį atgimimą arba
bent norą atkreipti dėmesį į
gimimo bei gyvybės svarbą.

Dail. Saulius Jaškus

Gražiausia kalėdinė giesmė
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buvo laikomi nežinomais.
Amerikoje ši garbė buvo pri
skiriama net Haydno broliui
Mykolui. Tačiau jam viešai at
sisakius teikiamos garbės, pra
dėta jieškoti tikrų giesmės au
torių. Kun. J'. Mohr ir vargoni
ninkas F. Gruber sekančiais
metais buvo perkelti į skirtin
gas vietas. Kunigas mirė 1848
m., o po penkiolikos metų — ir
vargonininkas.

Kaip ji paplito?
Pirmą kartą JAV giesmynuo
se ji sutinkama 1871 m., tačiau
populiarumo viršūnę pasiekė
tik 1945 m., kai Bing Crosby
šią giesmę giedojo “Švč. Mari
jos varpai” filme.
(Nukelta į 2-rą psl.)

gryna dvasia — kita mūsų pu
sė yra kūnas-gyvulys. Jeigu
Šio straipsnio autorius yra angliko mes tuo savo gyvuliu nesirū
ną kunigas, rašytojas, psichologas, pinsime (šv. Pranciškus jį va
Notre Dame universiteto dėstytojas
JAV-se, parašęs keletą veikalą psi dino “broliu asilu”), nepajėg
sime nunešti šventojo Kūdi
chologinėm ir teologinėm temom.
RED. kio į Jo gimimo vietą. Ignora
Švęsdami Kristaus gimimą, vimas bei paneigimas fizinės
savo dalies, būtent, kūno, yra
minime tą svarbų momentą, tikro dvasinio atgimimo
kai Dievas pasirodė žmonijai stabdys.
prasiverždamas į laiką ir isto
riją žmogišku pavidalu. Dievo VIEŠBUČIO SAVININKAS
Sūnus tapo žmogiška būtybe,
Pažiūrėkime į stambų vieš
kad savo gyvenimu, mirtimi ir bučio savininką, stovintį tarp
prisikėlimu galėtų mus visus duryje, tik pusiau pravėrusį
atpirkti.
duris, kad neįeitų šaltis į jo
Kalėdos mums ne tiktai pri prišildytą kambarį. Tai turtin
mena, kad tai tikrai įvyko, bet gas, praktiškas šio pasaulio
kartu parodo kokie buvo žmo žmogus. Jo viešbutis buvo pil
nės, kurie gavo pačią didžiau nas. Jis nenorėjo būti trukdo
sią Dievo dovaną — Jį patį. mas. O, ji yra nėščia! Daug ne
Tuo pačiu ir mums parodo, turtingų moterų pasaulyje yra
kaip kiekvienas mūsų galime panašioje padėtyje.
gauti tą dovaną.
Privalome budėti, kad nebū
Iš tikrųjų istoriniai Kalėdų
tume
tiek visko pilni ir netu
dramos charakteriai mums
yra gyvi simboliai. Apie juos rėtume vietos Kristui, kai Jis
mąstydami, pamatome, ką tu pas mus pasibeldžia. Kartais
rime daryti, kad Kalėdos tap būname įsitraukę į daugelį
tų realybe mūsų pačių gyveni darbų, į visokį veikimą, kad
me. Dievo Sūnaus troškimas Dievas, nors ir kaip bandytų
yra vėl užgimti kiekviename įeiti į mūsų gyvenimą, negali,
žmoguje, jei tik jis atveria sa nes nėra Jam vietos. Labai už
siėmęs žmogus, kuriame nebė
vo širdį ir priima Jį.
ra vietos Kristui, yra labiau
MARIJA
anthreligiškas, negu ateistas.
Pirmoji Kalėdų figūra yra Gaila, Įtjet dažnai tai atsitin
Marija, kuri yra žmogiškos sie ka ir su tais, kurių veikla reiš
los simbolis. Angelas, antgam kiasi tikybinėje srityje.
tinės tikrovės pasiuntinys,
praneša jai, kad ji turės kūdi PIEMENYS
kį be vyro, neištekėjusi. Į tą
Piemenys buvo lyg ir bend
jai nesuprantamą apsireiški ruomenės užmiršti varginmą ji atsako: “Esu Viešpaties giausieji iš visų vargdienių.
tarnaitė. Tebūnie, kaip pasa Tačiau tiems vargdieniams,
kei”.
kurie visiškai nieku buvo lai
Šiandien mes nevisada su komi, apsireiškė angelas ir
prantame Marijos drąsą, kuri pranešė Išganytojo Jėzaus gi
išplaukė iš jos paklusnumo. mimą. Kodėl? Todėl, kad tie
Ji gerai žinojo, ką kitos mote žmonės alko ir troško ko nors
rys kalbės apie ją susirinku geresnio, todėl, kad jie nemie
sios prie šulinio. Ji lengvai ga- gojo, ir todėl, kad jų paprastu
lijo atspėti kokios abejonės ir mas leido jiems tikėti, jog Die
klausimai vargins jos sužadė vas gali ateiti į pasaulį ir to
tinį Juozapą. Tačiau ji atsakė kiu būdu.
“taip”. Jos paklusnumas paro
Piemenys simbolizuoja tą
do didžiausią drąsą.
Šiandien Marija kalba kiek- dalį mumyse, mūsų viduje, ku
v i e n a m iš mūsų ir primena: ri yra atmesta, pažeminta, ig-;
jeigu savo sieloje neturėsime noruojama. Tai pati papras
tokio atsidavimo Dievui, kaip čiausia mūsų charakterio da
ji turėjo, tai Kristus negalės lis. Ir tik į tą dalį mumyse Ka
gimti mumyse, negalėsime lėdų prasmė labiausia prakal
švęsti tikrų Kalėdų. Savanoriš ba. Visa tai, ko mes savyje ne
kas paklusnumas, nežiūrint mėgstame, neapkenčiame, ga
kokia būtų jo kaina, yra sąlyga li rasti naują gimimą Kristu
je. Tik tie, kuriem nieko ne
dvasiniam gimimui.
trūksta, kurie patenktinti savo
laimėjimais, nepajėgia per
JUOZAPAS
Toliau seka Juozapas. Kai gyventi Betlėjaus dramos.
jis sužinojo, kad Marija laukia
kūdikio, jo pirmoji mintis bu IŠMINČIAI
vo — palikti ją. Tačiau anas vy
Iš rytų keliaują astrologai
ras pažino savo dvasinį vidų; turėjo šūnkią ir varginančią
klausėsi, ką jam kalbėjo per kelionę, kol atrado naujai gi
sapną angelas. Jis buvo tiek musį Kūdikį. Studijuodami
dvasioje subrendęs, kad įtikė dangaus erdves, jie pastebė
jo ir pakluso, nors visa tai atro jo naują žvaigždę. Ir tai buvo
dė lyg nesąmonė. Vėliau jis ir jų tikslas. Mums visiems rei
gi pakluso angelo žodžiams ir kia žvaigždės, kurią sektume.
nelaukdamas “pasiėmė kūdi Be jos mažai tegalime pasiek
kį, jo motiną ir tą pačią naktį ti. Tie išminčiai turėjo drąsos
iškeliavo į Egiptą”.
pažiūrėti į gyvenimą ir prisi
Juozapas mums yra pasiti pažinti, kad jie dar neviską bu
kėjimo simbolis. Jis skatina vo pasiekę. Tai buvo jieškotoklausytis dvasinio balso ir ta jai, kurie negalėjo nurimti,
da drąsiai veikti.
kol nerado to, kas juos paten
kintų. Jie mus skatina pažin
ASILAS
ti mūsų pačių tuštumą ir jieš
Asilas dažnai yra pamiršta koti Dievo pilnatvės, kurią
mas kaip viena iš svarbių Ka atnešė Jėzus.
lėdų dramos figūrų. Jis, tylė
Jie buvo išmintingi, nes se
damas, nesiskųsdamas, nešė kė pastebėtą žvaigždę; išmin
ant savo nugaros nėščią Mari tingi, nes atpažino tą, kurio
ją net 75 mylias nuo Nazareto jieškojo, nežiūrint fakto, kad
iki Betlėjaus. Jis simbolizuo naujai gimęs karalius gulėjo
ja paprastą, tvirtą gyvulio ėdžiose ant šieno nešvariame
kūną.
trartelyje; išmintingi, nes ne
Daugelis mūsų, kurie esame sigailėjo Jam brangių dovanų.
krikščionys, dažnai bandome Tiem, kurie turi daug turto,
būti tokie dvasingi, jog pamirš bet neturi duosnumo, yra sun
tame ir savo kūnišką-gyvuliš- ku atrasti vietą, kurioje Die
ką prigimtį. Jeigu Dievas bū vas gimsta žmoguje. Jie niekad
tų norėjęs, kad mes būtume to neatranda Betlėjaus.
kie dvasingi, mus būtų tokiais
(Nukeltą į 2-rą psl 1
sutvėręs. Mes betgi nesame

2 psi.
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Gražiausia kalėdinė giesmė
(Atkelta iš 1-mo psl.)

Anglijoje “Tyli naktis, šven
ta naktis” yra labai mėgstama
gieslmė, tačiau plačiųjų masių
nevisiškai priimta. Pirmą kar
tą 1859 m. ją atliko Šv. Mor
kaus šventovės choras Brightone. Geresnis, pataisytas ver
timas pasirodė 1871 m. meto
distų mokiniams skirtuose
giesmynuose. Jais pasinaudo
jo JAV metodistai, kur gies
mės populiarumas buvo žy
miai didesnis už Anglijos. Dė
dės Šamo žemėje ji ypatingai
buvo pamėgta katalikų šven
tovėse.
Kad giesmė buvo priimta
ir daugumos protestantų, tai
nuopelnas kunigaikščio Alber
to (karalienės Viktorijos vy
ro), kuris ir Kalėdų eglutę iš
populiarino D. Britanijos že
mėje.
Prancūzijoje “Calme nuit,
sante nuit” taip pat yra žino
ma ir įtraukta į žinomo berniu
kų choro “L e s^P e t i t s Chanteurs de la Croix” repertuarą.
Plačiose masėse ji dar nėra iš
populiarėjusi.
Tik prieš 20 metų giesmė pa
siekė Iberijos pusiasalį. Gai
la, bet Ispanijoje ji yra pažįs
tama daugiau kaip lengvo žan
ro dainelė. Ją ispanai priima
panašiai kaip ir amerikiečiai

kariai “Avė Maria”, sėdėdami
už stalų savo valgyklų patal
pose. Karštakraujai ispanai
sako, kad giesmės melodija ir
patys žodžiai yra labai liūdni.
Suprantama, nes kalėdinės is
panų giesmės yra labai tempe
ramentingos, linksmos, su būg
nais, primenančios daugiau
maršų ar šokių mužiką.
“H santo natai” priklauso
prie daugiausia paplitusių ka
lėdinių giesmių Italijoje. Ne
iš kaimyninės Austrijos, bet iš
pietų pusės ji atkeliavo pas
italus, padariusi didelį, didelį
vingį. Mat amerikiečių kariai,
išsikėlę Sicilijoje, pradėjo pir
mieji giedoti “Tyli naktis”, paskleisdami ją tarp romėnų pa
likuonių.
Japonijoje ši giesmė pažįs
tama nuo 1931 m. ir yra įtrauk
ta į mokyklų dainų repertuarą.
Iš pagamintų plokštelių šią
giesmę žino visi japonai. Nors
ir nekrikščionys, tačiau Kalė
dų metu visuose viešbučiuose,
didesnėse krautuvėse valan
dų valandas girdima “Stille
Nacht” melodija.
Malonu būtų išgirsti mūsų
muzikų pasisakymą apie šios
giesmės atkeliavimą į Lietuvą.
Iš vokiečių kalbos paruošė
K. Baronas

Čia pirmą kartą buvo giedama garsioji vokiečių giesmė “Stille Nacht" Kūčių
vakarą 1818 m. Tai Salzburgo srityje esanti Oberndorf koplytėlė

g
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Vytautas Čėsna

KALĖDINĖ GIESMĖ
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Sprukit debesys į šalį žvaigždynų keliais,
Sveikint gimusį Karalių skrenda angelai.
Su karaliais, piemenėliais, su rytų žvaigžde
Paskubėkim Kūdikėliui dovanas sudėti,
Tik ne turtų krištolinių, perlų dūžtančių,
Jam garbės vainikų pinam iš tyrų širdžių.
Ei, sugauskit būgnai, lyros — jau kančios gana,
Ei, pakilkit širdys tyros, švint nauja diena.
Gimė Vadas ir Karalius Kristus Betlėjuj,
Laimėn žengia visos šalys amžinai su Juo.

Vilkaviškis 1943 m.

2
Pastaba. Ši giesmė gauta iš okupuotos
Lietuvos. Ji buvo giedama Vilkaviškio šven
tovėje per Kalėdas keturiais balsais.

Šventiniai sveikinimo atvirukai
KAZYS MILERIS
Gražiai pasipuošia mūsų
miestų krautuvės kalėdiniam
sezonui. Tuo metu ten užėjęs
randi didelį įvairiaspalvį bliz
gėjimą. Ten tavo perkami
marškiniai, megztukai ir koji
nės yra apibarstyti sidabro
žvaigždutėm ir dirbtiniu snie
gu. Jei ne vitrinoj, tai viduj
stovi pastatytas besišypsan
tis, persivalgęs ir amerikie
tišku perteklium patenkintas
Kalėdų senis.
Skamba ten ir kažkur nuo lu
bų ateinančios kalėdinės me
lodijos. Jos yra tiek garsios,
kad tave nuteiktų šventiška
pirkimo nuotaika.
Pasižvalgęs ten randi ir stat
menai sustatytas lentynas, ku
riose sukaišyti kalėdiniai at
virukai. O jų ten yra visokiau
sių. Štai baltučiu sniegu ap
snigta pamiškėj sodyba, ir iš
miško mažas su ausine kepure
berniukas velkasi nusikirtęs
sau eglutę. Miesto gatvėje prie
apšalusio ir žaliais amalo la
pais išdabinto lango būrelis
vaikų plačiai išžiodytom bur
nom gieda Kristaus užgimimą.
Salonėlyje prie židinio piža
mose jauni tėvai stebi savo
vaikus iš po eglutės traukian
čius spalvinguose popieriuose
ir kaspinuose suvyniotas dova
nas. Lentynose net pažymėti ir
skyriai, kam ir kokių atvirukų
jieškoti. Čia šeimos atvirukai,
ten kitokie kunigui, daktarui,
mokytojui, dažnai streikuojan
čiam tavo laiškanešiui ir net
tavo šiukšlių išvežiotojui. Jei
siunti atviruką į užsienį ar už
jūrius, gali rasti jų su specia
liu įrašu ir būdingu Kanados
vaizdeliu. O jei esi nekrikščio
nis, ir Kristaus užgimimas tau
nieko nereiškia, tai gali susi
rasti sau atviruką, kur linkima
vien tik “Džiugaus sezono”.
Lietuvių atvirukai
Pirmuosius savo matytus Ka
lėdų atvirukus prisimenu dar
Lietuvoje. Jie buvo įvežti iš Vo
kietijos, nes turėjo vokišką
įrašą ir nelietuviškus vaizde
lius. Atsimenu, tuose atviru
kuose buvo dažnai vaizduoja
mas gražiai nupenėtas ir šven
tiškai ištrinktas paršas, kuris
įkinkytas traukė rogutes arba
su pačiūžom ant užšalusio
tvenkinio išdarinėjo visokias
figūras. Tas paršas turėjo sim
bolizuoti turtą ir savo artimam
linkimą gerovę. Vėliau ant tų
pačių atvirukų atsirado ir lie
tuviški įrašai. Dar vėliau bene
“Spaudos Fondas” išleido jau
Lietuvoj gamintų kalėdinių
atvirukų.
Iš okupuotos Lietuvos dabar
irgi susilaukiame, kad ir visa
da pavėluotai, gana įvairių,
taip pat ir religinių kalėdinių
atvirukų. Jie būną pagaminti
fotografiniu būdu, nufotogra
fuojant kur nors Lietuvos šven
tovėje meniškiau papuoštą Ka
lėdų prakartėlę. Prie jų pri
dedamas Šventų Kalėdų linkė
jimo įrašas. Su N. Metų įrašu
jau gali gauti ir menininko su
kurtą lietuvišką sveikinimą,
ir daugybę visokių rusiškų. Ne
pasirodo čia gražių lietuvišku
stilium menininko sukurtų Ka
lėdoms sveikinimų. Negalima
rasti ir šiaip kita proga siun
čiamos gražesnės lietuviškos
kortelės. Čikaga mums kasmet
siunčia vis tuos pačius šventus
“abrozdėlius”. O jie ten turi
daug lietuvių menininkų ir ga
lėtų ką nors geresnio sukurti
ir mums duoti.
Atvirukų istorija
Kalėdinių atvirukų istorija
yra gana sena, pradžią turėjusi
1844 m. Tuomet žymus Anglijoj
dailininkas iš Birminghamo
William Dobson nupiešęs pa
siuntė savo draugui kalėdinį
vaizdelį su sveikinimo įrašu.
Kitais metais tas pats atviru
kas litografiniu būdu buvo pa
daugintas ir jau ir kitų siunti
nėjimas.
Amerikoje kalėdinių atviru
kų pradininku laikomas Louis
Prang, gyvenęs 1824 — 1909 m.
Tai vokiečių kilmės imigran
tas 1860 m. Bostone pradėjęs
spaustuvėje spausdinti įvai
rių dailininkų nupieštus ka
lėdinius atvirukus.
Kalėdinių atvirukų siunti
mas paplito Amerikoje ypač
per I D. karą, kai ten tada kiek
vienas jautė pareigą per Kalė
das pasiųsti sveikinimą užjū
rių frontuose kariaujantiems
savo kariams.
Šiandien tokių atvirukų jau
gaminama šimtais milijonų.
Jų turi visi krikščioniški kraš
tai. Bet daugelio jų sudėti vaiz-

deliai ir įrašai yra praradę re
liginį atspalvį. Jų pagaminimo
technika dabar yra labai ištobulėjusi. Amerikoje ant tokių
atvirukų labai mėgstamas vaiz
duoti riebus, raudonskruostis
senis su juodais batais ir rau
donu aksominiu švarku.
Praėjusi karštligė
Vienu metu Kanadoje esame
turėję kalėdinių atvirukų siun
timo karštligę. Siuntė visi vi
siems. Nesvarbu, ar buvo tik
pažįstamas, ar geras draugas.
Svarbu, kad turėjai adresą. Ta
da kiekvienas namas kažkaip
didžiuodavosi gautų kortelių
skaičiumi. Netilpo jos ant ži
dinių, stalų ir spintelių, tad
sukabindavo jas ant kambary
ištiestų siūlų.
Visa tai ilgainiui pasidarė
šablonišku dalyku. Žmonėms
atėjo nauja idėja — atviru
kams išleidžiamus pinigus ati
duoti šalpai, tai viešai paskel
biant. Paskutiniais metais Ka
lėdų korteles gaminančios fir
mos pradėjo skųstis mažesne
tų kortelių paklausa. Matyt, ta
naujovė pradeda įsigalėti.
Tom idėjom susidomėjo ir
lietuviškoji išeivija. Šiandien
lietuviškų laikraščių kalėdi
niuose numeriuose skaitome
surašytas pavardes tautiečių,
kurie prie bendro sveikinimo
yra atidavę savo auką Tautos
Fondui, liet, laikraščiams, pa
rapijoms ir kitoms tautinėms
institucijoms. Atrodo, kad taip
ir lengviau, ir paprasčiau: jo
kio kortelių pirkimo, adresų
jieškojimo, jokio galvos suki
mo, ką rašyti ar prirašyti, o čia
ir geriausias ir mandagiausias
būdas atsikratyti pasenusio
mis pažintimis, kurios vien tik

ir tebuvo palaikomos kalėdi
nių kortelių pasikeitimu.
Tavo sveikinimo
nebesulaukiant
Ar turime visiškai atsisakyti
kalėdinių atvirukų siuntimo
papročio? Kalėdos juk yra ir
dovanų bei šalpos metas. Per
kiekvienas Kalėdas rodoma
me “The Christmas Carol” fil
me šykštusis Skrudžas yra
pasidaręs visiems užkietėjusio, savanaudžio žmogaus sim
boliu. Mes visi to “skrudžo”
vardo kratomės ir norime būti
duodančiųjų skaičiuje. Ir tų
aukų kiekvienas prašantiems
daugiau ar mažiau duoda.
Bet kodėl su šita auka bando
ma per Kalėdas nebesveikinti
savo draugų? Ar negalime to
gražaus papročio nuosaikioje
formoje išlaikyti? Juk Kalėdos
yra ta vienintelė proga prisi
minti savo brangius žmones,
kurių jau kuris laikas nebesisutikęs ir nebematęs. Ar Ka
lėdos nėra metas, kai gali su
vesti savo dabar turimų drau
gų statistiką — ką įgijai, ką pra
radai, ko jau nebėra ...
Kiekviena gauta Kalėdų kor
telė man yra savotiškai bran
gi. Ji man daug pasako apie
siuntėją. Atviruke įrašytas žo
dis, taip pat ir vaizdelis man
turi reikšmę. Pats siųsdamas,
jieškau kiekvienam tinkamos
kortelės, niekad nepasitenkin
damas ten įrašytu sveikinimo
tekstu, bet įrašydamas ir savo.
Kalėdų atviruke kiekvienas no
rime rasti gyvą žodį, o ne vien
suraitytą parašą. Šiemet, ne
besulaukdamas tavo kalėdinio
sveikinimo, laikraščiuos auko
tojų sąrašuose jieškosiu tavo
pavardės, kad. nebūtum pasi
daręs dar ir “skrudžu”.

ĘTAU KETURIASDEŠIMT

M
va

w
M
S
M

TVARTELIS
Kur vargdieniai,paprasti pie
menys, ir intelektualai dan
gaus erdvių stebėtojai atrado
Mariją, Juozapą ir Kūdikį? Ma
žame, nešvariame, mėšlu pa
dengtame tvartelyje, kuris tik
riausiai yna vienas pačių ryš
kiausių Kalėdų simbolis. Nes
jeigu Kristus gali gimti tokio
je vietoje, tai jis gali gimti
kiekviename žmoguje, kiekvie
name iš mūsų, nežiūrint mūsų
praeities nuodėmių ir dabar
tinio gyvenimo.
Visagalė jėga pasirodo ir ap
sireiškia meilėje: Dievas tam
pa žmogumi tvartelyje. Nors
daug blogio ir pikto esame pa-

antrą kartą sėdame prie Kūčių
stal° ne laisvoje nepriklausomoje Lietuvoje, bet pavergti
ir išblaškyti po visus pasaulio kraštus. Sėdame skaudanšiomis širdimis, nes mūsų tautos kančios kelias dar nesibaigė.
Tačiau mus drąsina ir viltingai nuteikia mūsų sesių ir brolių
nepailstanti kova pavergtoje tėvynėje, pasireiškianti pogrindžio spauda ir tyliu, atkakliu pasipriešinimu okupanto
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Džiagiamės ir laisvojo pasaulio
pasaul lietuvių gyvastingumu.
Sukaktuvinės Australijos Lietuviųi Dienos, VH-tasis Pietų
Amerikos
jpflll/in Kmnnrocnc
Amerikos ILietuvių
Kongresas, (/=»<
Vasario 16-tosios gimnazijos
30 metų sukaktis, tradicinė Europos Lietuviškųjų Studijų
Savaitė, IV-tasis Mokslo ir Kūrybos Simpoziumas Čikagoje —
te/ v's
mūsų gyvenimo žiedai, įpinti į praėjusių metų
vainiką. Pirmosios lituanistikos katedros laisvajame pašaulyje įsteigimas Čikagoje buvo iškiliausias šių metų užmojis,
kurio svarba ir reikšmė dar labiau išryškės kelyje į ateitį.
Visa tai teikia paskatinimo ir drąsos viltingai žiūrėti į 1982uosius metus.
Gimusio Kūdikio džiaugsmas ir ramybė teranda kelią j
kiekvieno lietuvio širdį. Naujųjų metų tėkmėje dar stripriau
liudykime savo tautinę ištikimybę pavergtai Lietuvai.
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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

Kalėdiniai simboliai
(Atkelta iš 1-mo psl.)
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laisvame pasaulyje. Linkime ištvermės bei ryžto

kovoje ir darbuose už Tėvynės laisvę—

darę, nors nevertais mes šiuo
metu jaučiamės, — Dievas no
ri ateiti pas mus, atnešti nau
ją gyvenimą, kad galėtume iš
naujo atgimti.

KANADOS LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS
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KRAŠTO VALDYBA
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Tokie yra Kalėdų simboliai.
Mes neturėtume leisti, kad
jie pasidarytų bereikšmiai,
nuvalkioti, tik paveiksliukai'
ant kalėdinių kortelių. Tikru
moje jie yra durys, pro kurias
kiekvienas žmogus betkokio
amžiaus, iš betkokio krašto,
betkokios praeities gali per
gyventi bei pajusti Kristaus
gimimą. Tie simboliai nesens
ta ir stipriai traukia mus į pa
čią Kalėdų paslapties širdį.

švenčiu ir
Naujų Metų
proga

Vertė V. Kolyčius
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telydi 1982 metais kiekvieną
geros valios sesę ir brolį lietuvį!
Naujo ryžto tėvynės laisvinimo
darbe, vienybės ir broliškos
tarpusavio meilės Toronto
Iietuvių tarpe Iinki -
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Vyriausio Lietuvos Išlaisvinimo Komiteto ir Tautos
Fondo vadovybes, Tautos Fondo darbuotojus ir aukotojus, KLB krašto ir apylinkių valdybas, organizacijas
bei visus lietuvius išeivijoje.
Siunčiame nuoširdžiausius švenčių linkėjimus
mūsų broliams ir sesėms pavergtoje Tėvynėje.
Tyliąją Kūčių naktį nepalikime jų vienų, tieskime
jiems meilės ir pagalbos ranką, kad vėl mūsų tėvynėje
šv. Kalėdų rytą skambėtų laisvės varpai.

Tautos Fondo atstovybė Kanadoje
Torontas, 1981 metų Kalėdos

K LB TORONTO
APYLINKĖS VALDYBA

ŠVENTŲ
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proga linki

Gimimo
kančių palengvėjimo ir greito sugrį
žimo į laisvę bei savo kraštą visiems
lietuviams, kurie yra uždaryti Sovietų
Sąjungos kalėjimuose, psichiatrinėse
ligoninėse arba palikti tolimoje trem
tyje už tai, kad myli Lietuvą.

švente
skelbianti ramybę geros valios žmonėms, teprimena
mums, kad pavergtoje Lietuvoje tebevyksta koya už
tikėjimo ir tautos laisvę. Tesustiprina ši šventė ir
laisvųjų tautiečių ryžtą dalyvauti toje kovoje, kad
1982-ji metai būtų laisvės pergalės ir tikrosios taikos
atėjimo metai. Visus telydi šventės džiaugsmas ir
viltis.
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KANADOS LIETUVIŲ
KATALIKŲ CENTRAS
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KANADOS LIETUVIŲ ŽMOGAUS
TEISĖMS GINTI KOMITETAS

E?
fa
fa

E?

fa

E?
fa

E?

fa

E?
pt

Privati amnestija

Kristaus gimimo šventei reikia papuošti eglutę

Nuotr. St. Dabkaus

Gražiausia dovana
GABRIELĖ ROY
Tai kanadietė rašytoja, gimusi
1909 m. St. Boniface, Manitobos pro
vincijoje. Gyvena Kvebeke ir rašo
prancūziškai. Kurį laiką mokytoja
vo, domėjosi teatru, studijavo dra
mą Prancūzijoje. Už savo raštus yra
gavusi Prancūzų Akademijos ir įvai
rias kitas premijas Kanadoje. Čia
spausdinamas vaizdelis yra ištrauka
iš “Children of My Heart". RED.

Sulaukėm paskutinės dienos
prieš Kūčias. Išdalinau mokyk
los vaikams dovanas, beveik vi
siems vienodas — po saują sal
dainių, po kelis didesnius riešu
tus, po obuolį ar apelsiną, po
mažą švilpuką ar kokį panašų
niekelį. Aš stebėjau Kliarutį,
atidarantį savo dovanas. Jis il
gai į jas žiūrėjo, paskui pakėlė
į mane savo akis, pilnas dėkin
gumo ir liūdesio, akis mažo ber
niuko su tuščiomis rankomis.
Tą rytą visi jo draugai man at
vežė po dovaną: Liudukas —
saldainių dėželę, Jonukas —
megztas šlepetėles (atrodė abi
padarytos tai pačiai kojai), Osipukas — šv. Marijos paveikslė
lį, kurį apglamžytą ištraukė iš
kišenės ir dar bandė išlyginti
su savo rankute, paaiškindamas,
kad tai Nuolatinės Pagalbos Ma
rija, kuri gali duoti beveik vis
ką, ko tik ją prašysi.
Didžiausia dienos staigmena
buvo atvykimas milžino su gels
vais ūsais, kiškio kailio kepure
ir ilgais auliniais batais. Jis at
sinešė po pažastimi keistą ryšu
lį, iš kurio ištraukė tris ilgastiebes rožes su švelniais žaliais la
peliais. “Anastazija siunčia
Jums, — paaiškino Mykolo tė
vas. — Tegul užgimęs Kristus
teikia Jums savo šventą globą”.
Paskui atėjo laikas skirstytis
atostogų. Visi apsirengę vaikai
sustojo į eilę prie sienos. Aš ap
žiūrėjau, ar visų apsiaustų sa
gos užsegtos ir ar visi turi kaklinius bei skareles. Klaručio
akių blakstienos vos įstengė su
laikyti ašaras. Jis visas virpėjo,
kai rišau jo mėlyną kaklinį. Aš
uždėjau rankas ant jo pačių ir
tariau: “Ar norėtum man pado
vanoti gražiausią dovaną pasau
lyje?” Jis greitai linktelėjo gal
vute, man pritardamas, kaip vi
sada, nors ir nežinodamas ko iš
jo prašysiu. “Puiku! Aš norė
čiau pamatyti laimingą šypse
ną ant mano mažo berniuko lū
pų”.
Vaikutis pažiūrėjo į manę sa
vo liūdnu žvilgsniu ir, kai aša
ros nukrito ant lūpų, jos pražy
do švelnia šypsena. . .
Tais metais Kalėdos mums
atnešė didelę sniego pūgą. Mū
sų akys matė tik augštus telefo
no stulpus, lyg kokius keliau
ninkus sniego pusnyse, kurie
nė kiek nejudėjo pirmyn. Na
muose buvome tik mano mama,
sesuo ir aš. Mama skundėsi, kad
tokiame ore tikrai pas mus nie
kas neužeis. Staiga per vėjo ūže
sį lyg išgirdome savo durų
skambutį. “Tai tikriausiai vė
jas”, — sako mama. — O gal
kokia nutrūkusi viela? Bet vistiek, nueikite pažiūrėti”.
Aš atidariau duris. Ant laip
tų iš tikrųjų kažkas laukė: žmo
gutis, aplipęs sniegu, apvynio

tas vilnone skara, kad apsaugo
tų nuo vėjo. Atrodė kaip kups
tas. Aš nuėmiau kaklinį nuo jo
veido. Dabar džiaugsmu suspin
dėjo mėlynos jo akys. Ranku
tėje jis stipriai laikė ryšulėlį.
Aš jam padėjau nusivilkti neži
nau kiek švarkų ir megztinių.
Pagaliau iš tos visos aprangos
išniro pažįstamas mažas berniu
kas, pasipuošęs mėlyna eilute
ir balta apikakle, naujai išplau
ta ir krakmolyta. Aš niekad ne
mačiau jo tokio patenkinto. Pa
siūliau pyrago. Ne? Tai gal
stiklą pieno? Jis, atrodė, negalė
jo sulaukti, kada aš atidarysiu
jo atneštą dovaną. Kai mano
mama atėjo į kambarį, jis atsi
stojo ir palinkėjo jai: “Links
mų šv. Kalėdų, ponia mama mo
kytoja”.
Aš atvyniojau ryšulėlį, nuimdama anksčiau vartotą vynioji
mo popierių, ir radau puikaus
lino nosinaitę dar su žaliu ženk
leliu, kuriame užrašyta: “Airi
jos linas”. Ji buvo labai švari,
bet nelabai nauja, turėjo pasto
vėjusios medžiagos gelsvumą,
nors ir nebuvo vartojama. Ma
niau, kad kokia nors ponia, ku
riai berniuko mama dirbo, ati
davė jai kaip ilgai gulėjusį stal
čiuje nereikalingą daiktą. Prisi
dėjau tą dovaną prie savo vei
do ir tariau berniukui: “Ji
minkšta kaip debesėlis!” Jo ty
lus džiaugsmas man priminė
virpantį trompetės garsą. Dabar
jis sutiko užvalgyti. Mano ma
ma jam atnešė tokį didelį pyra
go gabalą, kad aš net sušukau:
“Ar nemanai, kad susirgdinsi
vaiką?”
Kliarutis, sėdėdamas vidury
je ant didelės sofos, gražiai su
šakute valgė pyragą. Jis pasako
jo apie malonias Kalėdų šven
tes, nes gavo dovanų nuo malo
nios ponios, kurios namus jo
mama valydavo. Jis neskubėjo
namo. Aš turėjau jam priminti,
kad jo mama rūpinsis, kol jis
nesugrįš namo. Padėdama jam
apsirengti, pastebėjau, kad jis
turėjo dvi poras pirštinių —
vienas senas viduje ir naujas,
išmargintas gražiu raštu ir žyd
romis spalvomis. “Tai nuo ma
no mamos, — sakė jis. — Ji
jas užbaigė vakar vakare”.
“Jos tikrai gražios! Bet ta do
vana, kurią tu man atnešei, yra
visų gražiausia. Gerai, kad ne
nunešei jos į mokyklą, kiti vai
kai būtų pavydėję.” Kliarutis
pažiūrėjo j mane, lyg patikrin
damas, ar aš tiesą sakau. Tikė
damas mano žodžiais, pasijuto
toks laimingas, lyg būtu su
sparnais. Aš atidariau duris.
“Būk atsargus, nepaklysk! Eik
pagal telefono stulpus.”
Išėjo jis laimingas, lyg ma
žas ožiukas, pasišokinėdamas
šėlstančiame sniege. Virš jo gal
vos maža rankutė rašė draugys
tės ženklą ore, ir man atrodė
aš girdėjau jį sakant “sudiev,
sudiev!”
Sudiev, sudiev, mažasis Kliaruti!
Vertė Birutė Vytienė
• Supažindinkite savo draugus su
“TĖVIŠKĖS ŽIBURIAIS” — atsiųs
kite dar jų neskaitančių adresus. Jie
gaus keletą numerių nemokamai.

Šaltas gruodžio vėjas blaško
gatvių žibintus, taršo išpuoštų
krautuvių margas girlandas ir,
tarsi vaikiško žaismo pagautas,
svaido snaiges į blizgančių lan
gų vitrinas.
Policininkas Lukas gniaužo
gerokai atvėsusias savo rankas
į kumštis ir, nors yra apsimovęs
pirštinėm, vienok jaučia apstin
gusius pirštus, o į vėjo apgnaibytus ir snaigių sudrėkintus
žandus, rodos, nematoma ranka
braižo kristalinius šalčio raštus.
Dar valandėlė kita, ir Luko
tarnyba šio miesto kvartalo gat
vėse baigsis. Džiaugsmas, lyg
netikėtai gauta dovana, plūsta
į jo krūtinę, pasitenkinimo
liepsnelės žybteli akyse. Ne dėl
to, kad tarnyba Lukui būtų įky
rėjusi arba kad jis nenoriai at
likinėtų savo pareigas, bet šian
dien tasai gruodžio šaltis ir vėt
ra ypatingai švaistosi kalėdiškai
pasipuošusiose gatvėse, o poli
cijos sargybinis Lukas yra išal
kęs, ilgisi užuovėjos ir sotinan
čios šilumos.
Jau kelios dienos jis savano
riškai pavaduoja savo persišal
džiusį bičiulį vachtmistrą Lin
gę. tad ir jo nuovargis gali būti
suprantamas. Tik vieno atleist
sau Lukas negali: vakar, kaip ir
šiandien, vos jam snustelėjus
pietų metas taip ir liko pramie
gotas, o paskui tik sumuštinį
greitomis nurijus, vėl reikėjo
skubėti į būstinę. Bet šiandien,
nors ir skubėdamas, nuspren
džia pasiimti užtenkamai pini
gų, kad pasibaigus tarnybai ga
lėtų užsukti į netoli esantį res
toranėlį ir valgyti ten, valgy
ti. . .
Tą svečius visuomet maloniai
sveikinančią šeimininkę ir jos
abi patarnautojas jis jau seniai
pažįsta. Eilę metų gatvėse pa
truliuojant, tie visi aplink aikš
tę i eiles susispietę namai su
įvairiausiais firmų parašais,
elektros reklamom, tos kertės
su vis naujais langų išpuoši
mais, privatūs iėjimai su imposantiškom iškabom, tie visi po
tais stogais susispietę ir čia dir
bantys žmonės atrodo jam tarsi
seniai pažįstami geri bičiuliai,
už kurių saugumą jis, vachmist
ras Lukas, jaučia atsakomybę.
♦ * *

Vėjas dar labiau įsisiūbuoja
ir,beveik saujomis svaido snie
gą į šalis. Lukas pažvelgia į
aikštę, kurioje šiandien suvež
ta šimtai naujai iškirstų eglai
čių Kalėdoms. Ir žmonių čia —
lyg nutūpusių paukščių pulkas;
klegesys, šūkavimai, ginčai,
prekiavimas. Kiekvienas renka
si sau tinkamą eglę, kurių čia
tartum pačiame žaliame miške:
didelių ir mažų, balzganai sidab
rinėm tankiom šakom arba il
gais, beveik melsvais spygliais.
Yra ir tokių, ant kurių dailiai
išsikerojusių viršūnių dar tebe
kaba rusvi kankorėžiai. Žinia,
tokios eglės yra pačios bran
giausios, tad nenuostabu, kad
vieną iš jų gražiausių renkasi
artimos kavinės savininkas
Etelbertas, geraširdis žmogus,
kuris patruliuojantį Luką ne
kartą pakviečia puodeliui karš
tos kavos.
Dabar Etelbertas, ilgai nesiderėdamas, pakilnoja vieną to
kią stropiai apraišiotą eglę ir,
nuo aikštės nusinešęs, atsargiai
ją pastato į šalia kavinės namo
esančią kertę. Mat nešt į vidų
dar peranksti, juk Kūčių vaka
ras dar už poros dienų.
čia pat, netoli kampo, kvepa
lų krautuvėje dvi jaunos parda
vėjos girlandomis puošia prekylangį. Jos draugiškai pamoja
Lukui ir šypteli. “Gražios kaip
Kalėdų angeliukai, — pagalvo
ja jis, — nieko kito joms nerei
kėtų veikti, kaip tik prekylangyje stovėti ir šypsotis, jokių girlandų nebereikėtų praeiviams
sustabdyti. . .”
Iš vienos parduotuvės garsia
kalbio sklinda kalėdinės gies
mės: “O tu džiuginąs, o tu sielą
supąs malonių pilnas Kalėdų
metas” ir “Tyli naktis”. Tos
giesmės primena Lukui jau mi
rusią motiną ir jį sugraudina.
Iki pat mirties ji dažnai jam pa
sakodavo apie Kalėdas ir savo
prarastą tėviškę Lietuvoje, ku
rią dabar laiko pagrobę sovietų
okupantai. Ji sakydavo, kad ir
ten buvo giedama “Tyli naktis”
arba apie piemenėlius prakartėje. Ir trobos, sakė, ten kalėdi
niu metu kvepėdavo sakais,
džiovintais grybais. Jo mama
kažkokiems ten prėskučiams
maldavo aguonas, o josios sese
rikės balta drobe dengdavo sta
lus. puošdavo eglių šakelėmis
ir šienu. Vaikai ten, sakė, susi
jaudinę laukdavo vakaro, kai
sniegui girgždant pasigirsdavo
tolumoje arklių žvangučiai ir

rogių šliuožimas. Nuo batų snie
gą purtydamas, tada iš rogių
išlipdavo nuostabia balta barz
da ir blizgančiais raudonais dra
bužiais vilkįs Kalėdų senelis su
pilnutėliu maišu riešutų, saldai
nių, medalininkų ir obuolių.
Ypatingų dovanų nebūdavo, ta
čiau to nuostabaus vidaus virpė
jimo, tokios džiaugsmu patvinusios širdies daugiau niekados ji
nėra jautusi. Ir visi tie kalėdi
niai vaikystės prisiminimai
josios viduje buvo išdeginę ne
išdildomus ženklus.
* * ♦
Dešinėje bulvaro pusėje Lu
kas stebi didžiulį permatomo
stiklo prekylangį, tartum atsi
vėrusį dangaus skliautą, už ku
rio juda, supasi, treška, skrai
do, šokinėja ir aplink ratu va
žinėja šimtai įvairiausių žaislų
vaikams. O į tą rojų primenantį
prekylangi nosį į stiklą įbedęs
stovi Mendė. Žinoma, Lukas pa
žįsta ir tą “paukštį” — neperse
niausiai jam teko “garbė” tą
kišenvagį iš nuovados vežti į
teismo tardytojo įstaigą.
Palyginti dar nesenas Mendė
stovi apsivilkęs plonu ir gero
kai nudėvėtu apsiaustu; bailiai
dairydamasis patrepsena šąlan
čias kojas ir vėl įbeda akis į
prekylangį, kuriame tarp žaislų
sukasi elektrinėm žvakutėm ap
sagstyta eglutė. Ant jos žalių
šakų supasi ir čiulba sidabriniu
sniegu apibarstyti stikliniai
paukštukai.
“Lyg mažas vaikas”, — pa
galvoja pro jį praeidamas Lu
kas ir pasuka į patį aikštės eg
lyną. O ten tartum audra būtų
praėjusi! Mat pradedant temti
žmonės nori laiku sugrįžti na
mo, tad dabar jau paskubom
perka, ilgiau nevartinėja mede
lių į visas puses. Ir kiek čia ne
reikalingai nulaužytų eglių ša
kų ir net gana storokų kamienų!
Yra tokių pirkėjų, kurie, eglę
nusipirkę, pamato, kad jų kam
bariams ji peraugšta ar perstora, tad pardavėjas kirviu čia pat
medelį aptašo, apgenėja ir ap
dailina.
Kuprota senutė, apsisiautusi
žemę siekiančia vilnone skara,
lankstydamasi rankioja nukirs
tas eglių šakas ir krauna jas į
netoliese stovintį vežimėlį.
Joms apdžiūvus, gal kūrens sa
vo krosnelę, o gal puoš namo
langus ir kalėdinį stalą.
Pravažiuojančių automobilių
signalai darosi vis dažnesni ir
garsesni. Visi skuba, bėga, mo
suoja rankomis, nerimauja. Ka
lėdų giesmės vos begirdimos.
Matyti praeivių eilės, sutryptos
eglių šakos ir vėjuje besisupą
gatvių žibintai.

Irena Joerg

Pamatęs policininką, vyras
stabteli ir eglę atremia į namo
mūrą. Jis dreba nuo šalčio ir
pamėlusios lūpos vos prasičiau
pia:
— Į nuovadą nereikia, aš. . .
hm. . . eglė yra mano pirkta. . .
— Tai manai, kad aš neturiu
akių, ką?, — pykteli Lukas, —
o tu, melų maiše, rodos, buvai
gavęs ilgiau patupėti?
— Kalėdų amnestija, — vos
girdimai sumurma Mendė ir dar
tyliau priduria: — dėl vaikų pa
leido, jų net trejetas namuose,
tokie, va, mažiukai. — Ir jo dre
banti ranka nusmunka žemyn.
— Vaikai, vaikai, — erzinasi
policininkas Lukas, — o tau va
giliavimas pasidarė profesija,
ką? — Darbas, matyt, tau visai
nesvarbu.
— Aš tik prieš porą dienų iš
ėjau, ir kur tą darbą rasi taip
greitai. Vaikams kuro par*’ninti reikėjo.
— O eglę išsirinkai iš pačių
brangiausių. Engelbertas ją nu
pirkęs vos pasistatė ir tu jau
nudžiovei.
Kišenvagis Mendė, lyg ir gė
dingai nuleidęs galvą, sako:
— Tai vienintelė mano dova
na Kalėdoms. Juk aš nieko dau
giau neturiu saviesiems — tik
tą eglę. . . Maniau nedaug ko
reikia ir prikabinėti. . . šakos ir
pačios blizga kaip sidabras. . .
Lukas jaučia skausmingus
dūžius smilkiniuose. Mato bai
mingai atkreiptas į jį akis. . .
Nežinia kodėl motinos vaikys
tės Kalėdų pasakojimai atgyja
jo atmintyje. . . “Namai kvepė
davo eglių spygliais ir grybais,
žalios šakos puošdavo sienas ir
stalus, o to šventadieniško
džiaugsmo būdavo pilnos ker
tės, rodos, nieko daugiau nesi
norėjo — tik to kvapo ir tos ža
lumos”.
— Reikėtų man dabar su ta
vim į nuovadą, — sako Lukas,
— na, bet jeigu dar kartą pa
gausiu! . . O tą medį imk ir nu
nešk iš kur paėmęs. . . Palauk
dar sekundę.
Lukas įkiša ranką j unifor
mos kišenę ir, sugraibęs joje pi
nigų, pakiša juos visai sumišu
siam Mendei.
— Nupirk kitą eglę vaikams,
— sako gana sausai, — ir kokį
šokoladą ar grybą pridėk. . .
gal dar kokį žaislą iš tos, va, vit
rinos. . . Ir prapulk man paskui
iš akių — aš nebenoriu tavęs
daugiau matyti!
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psl. 3

Prie šiaudinukais papuoštos eglutės šviečianti žvakutė primena Kristų —
pasaulio šviesų
Nuotr. St. Dabkaus

Didis darbininkas
Prof. J. Ereto knyga apie prelatą Pranciškų Jurą

K, J. GUTAS
Prof. dr. Juozas Eretas yra
parašęs jau anksčiau puikias
monografijas apie savo drau
gus profesorius, su kuriais jam
teko daugelį metų drauge dirb
ti tame pačiame Vytauto Di
džiojo universitete Kaune,
būtent, apie prof. Stasį Šal
kauskį, prof. Praną Dovydaitį
ir prof. Kazį Pakštą.
Pastaroji, tikėkime ne pasku
tinioji, monografija skirta
prel. Pranciškui Jurui (18911980), pavadinta “Valančiaus
šviesa už marių”. Antrinė šios
knygos antraštė aiškiau nusa
ko jos turinį, būtent: “Pran
ciškaus Juro ir jo bendrinin
♦ ♦ ♦
kų gyvenimas bei veikla”. Iš
Artimame rotušės bokšte, leido Lietuvių Katalikų Moks
pro didžiulį sniegu apdengtą
laikrodį, vos bematyti rodyklės, lo Akademija 1980 m. Romoje.
bet policininkas Lukas vistiek Veikalas turi 354 p., labai pla
pastebi, kad jo tarnybos laikas čią bibliografiją: surašyti net
* * *
šiai dienai baigiasi. Jau sužiba žymesni pamokslai, svarbes
Vachmistrą Luką kamuoja al pirmieji žiburiai išsirikiavusio nės paskaitos ir kalbos, reikš
kis, o drėgmė suintensyvina šal se krautuvėse. Elektrinės rekla mingesni straipsniai, svarbes
tį. Bet tik dar valandėlė, ir jis mos primena kalėdinių švenčių ni pranešimai ir raportai, ki
jau sėdės restorane, valgys, val artumą. Pirkiniais apsikrovę tų atsiliepimai apie prelatą,
gys. . . Gal pirmiausia užsisakys praeiviai skuba, vieni kitus už- svarbesni sukaktuviniai minė
garuojančios sriubos, o gal iš kliudę atsiprašinėja arba ką jimai, jo kultūrinė veikla,
karto nosį kutenantį mėsos prisiminę naujai varsto parduo ALKOS įsteigimas, veikalo
santrauka vokiečių ir anglų
kepsnį su ryžiais ir grybais, po tuvių duris.
to — gal dar nedidelį stiklą. . .
Prie valgyklos artindamasis kalbomis, daugiau kaip 19 psl.
Lukas aikštę akimis perme Lukas graibosi kišenėje pinigų, asmenvardžių ir vietovardžių
tęs, lyg atsitiktinai žvilgsniu už bet joje nėra nė vieno cento. . . rodyklė.
kliūva prie žaislų parduotuvės Apie šiltą vakarienę nėra ko
Gabusis biografas rašė pre
stovinėjančio driskiaus kišenva nė galvoti. Jis nuryją seilę ir, lato biografiją, remdamasis
gio Mendės, kuris staiga atsiplė- ranka numojęs, kūbrina bul dokumentais, kritiškai, nesišia nuo žėrinčio stiklo, apsidai varais tarp sruvenančių žmo švaistydamas tuščiais pagyri
ro ir keliais šuoliais atsiduria nių upės.
mais. Paprašytas, prelatas au
apytamsėje kavinės kertėje. Ir
Vėtra dar labiau siaučia ir toriui atsiuntė virš 1500 popie
tą pačią akimirką, grakšti sidab klaidžiai svaido sniegą į šalis,
rinė eglė su kabančiais kanko o vėjas tartum pritaria kalėdi rinių liudininkų ir 450 fotogra
rėžiais viršūnėje atsiduria jo nių giesmių choralui: “O tu sie finių nuotraukų (psl. X). Bet
rankose.
lą džiuginąs, malonių pilnas Ka ir tie dokumentai buvo dau
Policininkas Lukas krūpteli. lėdų metas”. Kažkoks guodžian giau “šventadieniškas” Juro
Pasipiktinimo srovė liepsnelė tis džiaugsmas, tartum saulėta asmens pavaizdavimas, nuto
mis šokinėja per visą jo kūną. pavasario diena, užplūsta jo šir lęs nuo kasdienybės ir tikro
“Vos išėjo iš kalėjimo ir vėl dį, ir jam atrodo, kad ne kojos, vės. Monografijos autorius tad
pradeda! Žiurkė, žaltys, nevido o angelų sparnai nešte jį ne ir ryžosi “palikti nuošaliai su
nas, Engelberto eglę pavogė! ša. . . Krūtinėje sruvena keista sidariusią klišę, o iš asmeniš
Aš čiupsiu jį ir be švilpuko!”
šiluma, atlaiko ir šaltį, ir vėją, kai surankiotos medžiagos su
Lukas perbėga aikštę ir jau ir alkį. Rodos, ne pūga siaučia, kurti objektyviai dokumentuo
vejasi Mendę.
bet tik iš paniurusio gruodžio tą biografiją” (psl. X). Pratar
— He, tu senasis bičiuli, tik dangaus leidžiasi žemėn tūks mėje jis apgailestauja, kad
netaip skubiai! Iki nuovados tančiai lengvų, kaip pūkas, ka kiti Amerikos lietuvių žymūs
bus mudviem nepertoliausia. . . lėdinių žvaigždelių.
veikėjai nesusilaukia mono
grafijų, kaip kun. A. Burba
(1854-1898), prel. J. Karalius
(g.1889), Pranaičių Julė (18811944), kuri viena beveik tiek
pat išleido savo pinigais kny
gų, kiek ir kun. Pr. Juras, o
drauge su kun. A. Miluku (18711943) — apie 180. Pastarasis ne
tik negavo jokio paaugštinimo,
bet dargi buvo išstumtas, dar
būdamas pajėgus, iš klebono
pareigų. Apie jį parašė mono
grafiją žurnalistas VI. Mingėla
(Detroitas, Mich., 1962). Tai
buvo pirmaeilis veikėjas, ne
vienos organizacijos įsteigė
jas ir palaikytojas, turėjęs
draugiškus ryšius su daugeliu
senatorių. Jam net preziden
tūros durys buvo atviros. Jo di
deli nuopelnai, kad JAV-bės
pripažino Lietuvą nepriklau

soma valstybe. Kas jį žemino?
O gi paprastas pavydas: “Pa
mokysime tą dzūkelį”.
Prel. Pr. Jurui neteko sutik
ti tiek daug kliūčių ir savo pla
čioje visuomeninėje veikloje,
leidžiant knygas, globojant
“Darbininką”, įsteigiant “Eglu
tę”, organizuojant Amerikos
lietuvių archyvą ALKĄ. Pas
tarajame jis sutelkė daugybę
lituanistinės medžiagos.
Prelatui Pr. Jurui padėjo jo
nepaprastas labdaringumas.
Jis šelpė vienuolijas, organi
zacijas, rašytojus, kultūrinin
kus, menininkus, mokslo įstai
gas. Jis yra ir LKM Akademi
jos garbės narys. Net stebėtis
reikia, kaip palyginti nedide
lės Šv. Pranciškaus Lawrence
(Mass.) parapijos klebonas ga
lėjo būti tokiu dideliu šelpė
jų. Tikrai nusipelnęs pagerbi
mo ir paaugštinimo, kun. Pr.
Juras turėjo eiti erškėčių ke
liu, kol galų gale pasiekė pre
lato ir net protonotaro titulus.
Bet greitai praeina gyvenimas,
ateina senatvė, tenka pasi
traukti iš eitųjų pareigų. Ir
prel. Juro saulėleidis buvo
graudus. Po 43 m. darbo Law
rence turėjo palikti parapiją,
o po pusės metų, susikirtus su
įpėdiniu, ir kleboniją.
Monografijos autorius labai
tiksliai suskirstė gausią me
džiagą, apimdamas visą prel.
Pr. Juro gyvenimą, duodamas
šiuos skyrius: Jaunystė Lietu
voje (1891-1912), Nuo atvyki
mo Amerikon iki įsišventimo
į kunigus (1912-1922), Altoriaus
tarnyboje (nuo 1922), Valan
čiaus pėdomis, Knygų leidė
jas, Gyvenimo saulėlydis. O šis
nebuvo malonus, kaip jis pats
rašė: “Ir štai atėjo laikas ap
leisti parapiją, kurioje laiku
ir nelaiku iš m e i 1 ė s nuošir
džiai tarnavau daugiau kaip
pusę savo gyvenimo amžiaus...
Nebūsiu nei klebonas, nei vi
karas, nei kapelionas. Pasiju
tau fiziškai ir dvasiškai vieni
šas” (303).
Prel. Pr. M. Juras nuėjo į am
žinybę atlikęs daug gražių dar
bų, o gabusis jo biografas prof.
J. Eretas mums davė savo kny
goje to judraus kunigo tikrą
ir patrauklų paveikslą.
NORITE TAPTI KUNIGU?
Vienuole? Esate virš 30 me
tų? Desire priesthood? Sister
hood? Over 30? Kreipkitės:

Father Nigro, Gonzaga U.
Spokane, 99259, USA.

BOOKBINDING STUDIO

SAMOGITIA
(lietuvis savininkas)
telefonas 625-2412
P.O. Box 1343, Postal Station “B”
Mississauga, Ontario L4Y 4B6

4 psi.

.

Tėviškės Žiburiai

.

1981. XII. 17 — Nr. 51-52 (1662-63)

® PAVERGTOJE TE/rotJE
DVI PANAŠIOS BYLOS
Šiame skyriuje “TŽ” 50 nr. buvo
paskelbtas pranešimas apie mokslei
vės R. Jackevičiūtės nužudymą Pas
valyje 1980 m. rugsėjo 10 d. Jos iš
niekintas kūnas buvo rastas Pasvalio
poilsio ir kultūros parke. “Tiesa” sa
vo š. m. lapkričio 12 d. laidoje pain
formavo, kad šį žiaurų nusikaltimą at
liko Pasvalio rajono Pumpėnų kol
chozo elektrikas A. Vasauskas, 23 me
tų jaunuolis, kuris jau esąs sušaudy
tas, vykdant teismo sprendimą. Ta
pati “Tiesa” š. m. lapkričio 19 d., pra
ėjus vos vienai savaitei, paskelbė dar
vieną trumpą pranešimą iš teismo sa
lės apie dviejų merginų išprievarta
vimą ir nužudymą: “Nerami žinia
apie tai. kad 1979 m. gegužės 11 d. po
pamokų iš mokyklos negrįžo Kelmės
rajono Tytuvėnų vidurinės mokyklos
moksleivė R. Peldūnaitė, greit aplė
kė apylinkę. Į dingusios mergaitės
paieškas įsijungė visi: milicijos pa
reigūnai. liaudies draugovininkai,
kaimynai, moksleiviai. Apie lai buvo
pranešta ir rajono laikraštyje ‘Komu
nistinis žodis'. Po įtemptų ieškojimų
palaikai buvo rasti apsauginėje eglai
čių juostoje, prie geležinkelio san
kasos. Milicijos ir tardymo organai
kruopščiai ištyrė visas R. Peldūnaitės žuvimo aplinkybes, apklausė dau
gybę liudytojų. Visuomenei aktyviai
padedant, žudikas buvo sulaikytas.
Tai Vilniaus antrosios mechanizaci
jos valdybos bokštinio krano mašinis
tas Vytautas Laurutis, gimęs 1957 m.
Nors jam dieną ir naktį, kaip jis vė
liau pareiškė tardymo organams, ne
duodavo ramybės nužudytosios vei
das, V. Laurutis įvykdė dar vieną žiau
rų nusikaltimą — tų pačių metų rug
pjūčio mėnesį Vilniuje. Polocko gat
vės rajone, išprievartavo ir pasmau
gė A. Aleksejevą. kuri, palydėjusi
draugę, vakare grįžo namo. Slėpda
mas nužudytosios kūną, žudikas šalta
kraujiškai numovė nuo pirštų kelis
pigius žiedelius . .." Š. m. lapkričio
3 d. jis buvo nuteistas augščiausąja
bausme — sušaudyti. Detalės ir vėl
nutylimos, nes turbūt “Tiesai” nema
lonu rašyti apie tokius išsigimusius
nusikaltėlius, juoba, kad jie yra jau
nosios kartos žmonės: A. Vasauskas —
23 metų amžiaus, V. Laurutis — 24.
Abu jie turėjo darbus, abu buvo ko
munistinės sistemos auklėtiniai, ku
rių praeities atgyvenomis negalima
pavadinti.
NELAIMĖ KLAIPĖDOJE
Spauda pateikia informacijų apie
Gibraltare užregistruotą tanklaivį
“Globe Ašimi", kuris siautusios
audros buvo perlaužtas per pusę ir
užmestas Klaipėdoje ant šiaurinio
jūrų prekybos uosto molo lapkričio
21 d. Tanklaivis turėjo 16.493 tonas
mazuto. Kai lapkričio 20 d. vakarą
buvo pastebėta artėjanti cikloninio
pobūdžio audra, visi laivai iš Klai
pėdos uosto išplaukė į atvirą jūrą,
išskyrus minėtąjį tanklaivį. Jo kapi
tonas S. Trojanas net ir lapkričio
21-sios rytą atsisakė išplaukti, tei
sindamasis. kad iš Klaipėdos miesto
nėra grįžę pagrindiniai jo mechani
kai. Pajudėta buvo tik tada, kai vėjo
greitis jau siekė 30 metrų per sekun
dę ir kai nutrūko švartiniai lynai.
Didelės jūros bangos ir stiprus vė
jas tanklaivį “Globe Ašimi” prie uos
to vartų užmetė ant seklumos, kur jis
lūžo perpus. Tanklaivio įgula buvo
atgabenta į krantą. Viktoras Arma
lis “Tiesos” lapkričio 26 d. laidoje
pasakoja: “Kiek jame liko krovinio,
sunku pasakyti. Priplaukti prie jo
neįmanoma.*Galinga gelbėjimo tech
nika, atvykusi iš Ventspilio ir Lenin
grado, laukia, kol audra šiek tiek ap
rims. Akvatorijoje, kur išsiliejo ma
zutas, klaipėdiečiai atkakliai kovoja
su besiplečiančiu jo lopu. Audra ne
kartą nutraukė plūduriuojančias už
tvaras, kuriomis siekiama užkirsti
mazutui kelią į marias ir į Baltijos
jūrą. Užtvaros vėl atstatomos. Mazu

tą siurbia 80 asenizacinių mašinų,
laivas “Naftininkas”. Jau ketvirta
diena pasiaukojamai dirba daugiau
kaip 1000 žmonių. Vakarų vėjas storu
sluoksniu suginė mazutą prie Klai
pėdos krantinių. Visame kelių kilo
metrų ilgio ruože — nuo jūrų preky
bos uosto iki vakarų laivų remonto
įmonės — atkakliai semiamas mazu
tas. Jau susemta apie 2000 tonų. Klai
pėdiečiams padeda visa respublika,
kaimyniniai Baltijos uostai. Kova su
stichija tebevyksta . . .” Žinia apie
naftos išsiliejimą Baltijos jūroje prie
Klaipėdos uosto pasiekė ir Vakarų pa
saulį. Tas Gibraltare užregistruotas
tanklaivis “Globe Ašimi” Klaipėdon
buvo atplaukęs paimti kažkam par
duoto sovietinės naftos mazuto. “Val
stiečių Laikraštyje” minima, kad
Klaipėdos uoste jis buvo sustojęs prie
eksportinės naftos perpylimo bazės.
Klaipėdos uostui ir Baltijos pakran
tėms padaryta žala tebėra nepaskelb
ta.
SUVARŽYTA MEDŽIOKLĖ
M. Lukšos pranešimu “Valstiečių
.Laikraščio” 135 nr., lapkričio 8 d.
prasidėjo kiškių, lapių, kiaunių ir
barsukų medžioklės sezonas. Kiš
kių medžiojimas dėl jų gerokai suma
žėjusio skaičiaus esąs suvaržytas.
Pagal šiemetinės apskaitos duome
nis kiškių leidžiama nušauti tik 15%,
t. y. 12.300 visoje Lietuvoje. Šalčinin
kų medžiotojams tenka 40 kiškių, Vil
kaviškio —- 475. Nors vilkaviškie
čiams paskirta duoklė yra didesnė,
bet ir ji esanti menkesnė dėl kiškių
gausos sumažėjimo šiame rajone.
Dienos norma medžiotojui — du kiš
kiai. Juos buvo galima medžioti tik
sezono atidarymo dieną, o antrą ir
paskutinį kartą — gruodžio 27 d. La
pių leidžiama sumedžioti tik 3.180 —
50% apskaitoje užregistruoto skai
čiaus. Kiaunėmis medžioti reikia
specialaus leidimo. Medžioklės plane
jų tėra 970. Barsukų medžioklė už
baigta lapkričio 30 d. Visos medžio
klės tegali būti vykdomos nedarbo
dienomis. Medžioklės sezonui pasi
baigus, medžiotojai nevėliau kaip
per 20 dienų paruošų organizacijoms
turi atiduoti sumedžiotų žvėrelių
kailius. Susidaro įspūdis, kad me
džiotojai turi naudos tik iš kiškienos. Lapių, kiaunių ir barsukų juk
niekas nevalgo.
KLAIPĖDOS SENAMIESTIS
Teatro aikštėje atnaujintas origi
nalių pastatų ansamblis. Viename
įsikūrė knygynas “Draugystė”. Kitų
keturių namų šeimininkais taps anti
kvariatas, periodinių bei turistinių
leidinių platintojai, į visais patogu
mais aprūpintus butus grįš gyvento
jai. Kvartalais išsidėsčiusioje sena
miesčio dalyje į pietus nuo Danės
krantinės jau atnaujinta trečdalis
XVI-XVII1 š. statinių. Juose dabar
yra “Baltijos” kino teatras, paštas,
liaudies meistrų parodų-pardavimo
centras, dešimtys parduotuvių. Liku
si architektūrinių paminklų dalis
tebėra apglėbta pastolių. Čia ruošia
mos patalpos miesto kūrybinių sąjun
gų skyriams, kalvystės muzėjui, teatrui-kavinei. Gatvės grindžiamos na
tūraliais ir tašytais akmenimis, šali
gatviai — granito plokštėmis. Pasta
čius ketvirtą tiltą per Danę, motori
nis eismas bus nukreiptas į miesto
pakraštį. Senamiestis tada liks tik
pėstiesiems. Planuojama atstaty
ti Klaipėdos pilį, gynybos pylimus.
Jų šlaituose, prie vandens tvenki
nių norima. įrengti vasaros teatrą po
atviru dangumi.
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Grupę lydi savininkai

MONTREAL tel.(514) 669-8834 TELEX 06-986766 TOR
CHICAGO tel. (312) 673-5391 arba 654-4238
2385 Dundas St. W., Toronto, Ont. M6P 1X2 Canada
Kelionių biuro registracijos numeris— 1835961

Kartu su Čikagos lietuviais organizuojama smagi poilsio
savaitė
z

saulėtoje MEKSIKOJE
1982 sausio 23 — sausio 30
Kelionės ir viešbučio kaina - tik $599.00
Smulkesnių žinių skubiai teiraukitės Simon’s Travel kelionių
biure. Grupės vadovai — biuro savininkai.

|

Kristaus gimimo švenčių ir sėkmingų naujų metų -

|

JūSLl “VOLUNGĖ” Toronte

GRUODŽIO 21 — SAUSIO 4

Toronto tel. (416)537-3060 arba 532-8772

’

mūsų choro rėmėjus, bičiulius, artimuosius ir visus tautiečius, linkėdami jaukių
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lietuviškos dainos mylėtojus,

JAV LB KRAŠTO VALDYBA
$3.000 paskyrė iš okupuotos Lietuvos
pabėgusio Vlado Šakalio knygos ir te
levizijos filmo ruošos reikalams. No
rima išleisti jo atsiminimus, kurie
vėliau galėtų būti panaudoti filmui.
Ryšiuose su knygų leidyklomis bei
filmų studijomis V. Šakaliui talkina
JAV LB visuomeninių reikalų tary
bos narė Daiva Kezienė ir LB Filadel
fijos apylinkės valdybos vicepirmi
ninkė politiniams reikalams Rima
Mironienė.
SPECIALIA VAKARONE Čika
gos Jaunimo Centre lapkričio 21 d.
mirties metinių proga buvo prisimin
tas ir pagerbtas rašytojas Aloyzas Ba
ronas. Vakaronę keliais A. Barono gy
venimo bruožais pradėjo dr. Kazys
Ambrozaitis, primindamas, kad jis
buvo kilęs iš neturtingos darbininkų
šeimos, baigęs suaugusių gimnaziją
Kaune, neturėjęs galimybės regulia
riu būdu siekti augštesnio mokslo.
Dėl savo socialinės kilmės jis betgi
neužkibo ant komunistinės “meške
rės”, o tapo neatlaidžiu kovotoju
prieš komunistinį melą ir veidmai
nystes. A. Barono kūrybą plačiai ap
žvelgė iš Detroito atvykęs dr. Kęstu
tis Keblys, pradėdamas 1951 m. pasi
rodžiusia pirmąja knyga “Žvaigždės
ir vėjai”. Kūrybinį velionies paliki
mą sudaro 11 romanų, 7 novelių rinki
niai, 2 knygos vaikams, 2 pubicistikos rinkiniai ir 3 humoro knygos.
Apie ką tik išleistą pomirtinį A. Baro
no romaną “Mirti visada suspėsi” kal
bėjo Aušra Liulevičienė. Romane paliečiamama Lietuvos praeitis — lais
vas gyvenimas, II D. karas, okupaci
jos, sukilimas, partizaninės kovos,
kolchozų organizavimas, komunistų
siautėjimas. Žurnalistas Bronius
Kviklys, 13 metų kartu dirbęs “Drau
go” redakcijoje, apibūdino publicisti
nę velionies veiklą. Žurnalistinį dar
bą A. Baronas pradėjo 1938 m. kores
pondencijomis spaudai. Surinkus jo
straipsnius, susidarytų keli tomai
publicistikos. Antroje vakaronės da
lyje Titus Antanaitis skaitė ištrauką
iš “Draugo” atkarpoje paskelbto A.
Barono “Antro pasaulio”. Šį humo
ristinį romaną jis siūlė išleisti atski
ra knyga. Poetė Julija Švabaitė-Gylienė vakaronę papildė keliais A. Ba
rono eilėraščiais. Sol. J. Šermukšnytė-B urges padainavo kompoz. A.
Jurgučio dainą A. Barono eilėraščio
tekstu “Dainuok, Dzūkija mano”. Va
karonės dalyvių eilėse buvo velio
nies našlė Nijolė su abiem sūnumis
bei kitais giminėmis. Tarp degančių
žvakių ir gėlių buvo išstatyta A. Ba
rono nuotrauka.

SAVAITINIS ŽURNALAS “U. S.
NEWS AND WORLD REPORT” 1981
m. lapkričio 30 d. laidoje skaityto
jams priminė beveik 6.000 fedaracinės valdžios tarnautojų, kurie nėra
renkami, bet turi nemažos įtakos įvai
rioms gyvenimo sritims. Platesnis su
pažindinimas palietė penkis pareigū
nus su įdėtomis jų nuotraukomis. Jų
eilėse buvo ir lietuvis Vladas Adam
kus, dirbantis gamtos apsaugos sri
tyje, 1981 m. spalio 1 d. paskirtas JAV
gamtos apsaugos Vidurio Vakarų sky
riaus administratorium. Žurnalas
primena, kad V. Adamkus, 55 metų
amžiaus, yra gimęs Lietuvoje. Prez.
R. Niksono valdymo laikotarpyje jis
aptiko gyvsidabrį viename Kentucky
valstijos ežere, dėl kurio norėjo pas
kelbti perspėjimą maudytis norin
tiems asmenims. Cituojami paties V.
Adamkaus žodžiai, kad tokiu pasiū
lymu buvo nepatenkinti valstijos va
dovai. Esą teko rizikuoti karjera ir
apie užtiktą gyvsidabrį painformuo
ti visuomenę, nors iš Vašingtono bu
vo patariama laikytis švelnesnės tak
tikos. Po padaryto pranešimo V.
Adamkus betgi nesusilaukė jokio pa
peikimo, nors dėl to savo sprendimo
buvo susilaukęs didžiausio politinio
spaudimo J2 metų trukusioje valdinė
je tarnyboje.

KALĖDŲ Š VENCIŲ

GIMINĖM!!!

•Sutvarkome iškvietimus vizitui į Lietuvą ir iš Lietuvos.
•Nuperkame Lietuvoje giminėms kooperatinius butus,
automobilius bei kitus pageidaujamus daiktus.
• Sąžiningai tarpininkaujame, tvarkant palikimus
giminėms Lietuvoje.

S

visus rėmėjus, bičiulius, lietuvių
jaunimo vienetus bei organizacijas

vadovai ir tėvų komitetas

TRAVEL

JA Valstybės

Kalėdų džiaugsmo šventėje sveikiname visus
aukuriečius, buvusius ir esamus, rėmėjus ir
žiūrovus.

ANYKŠČIŲ “VERPETAS”
Anykščių kultūros rūmuose busi
muosius šokėjus ruošia vaikų bei
jaunimo pramoginių šokių grupė
“Verpetą s”, vadovaujama balet
meisteriu S. Bilevičienės ir J. Pratkelio. Šį rudenį čia net dvi repetici
jų sales užpildo apie 80 šešerių-devynerių metų amžiaus šokėjų — berniu
kų ir mergaičių.
V. Kst.

Simon’s

© LIETUVIAI PASAULYJE

Jis tarė: Motina, ant tavo rankų
Parimo žemės laimė ir kančia.
Tegul malonė juos visus aplanko,
Tebūnie taip visur: ir ten, kaip čia.
(Faustas Kirša)

K

ILINOJAUS VALSTIJOS ATSTO
VŲ RŪMAI spalio 14 d. priėmė rezo
liuciją nr. 492, kuria pasmerkiamas
Sovietų Sąjungos įsipareigotas žmo
gaus teisių gerbimas, sulaužytas Vy
tauto Skuodžio suėmimu bei nuteisi
mu. Rezoliucijoje primenama, kad
nuteistasis yra JAV pilietis, gimęs
Ilinojaus valstijoje, ir kad net jo tė
vas buvo JAV pilietis. Reikalaujama
V. Skuodį paleisti iš Mordovijos ka
lėjimo. Esą jo suėmimas įžeidžia ne
tik JAV, bet ir Lietuvą, atskleisda
mas ten vykdomas rusinimo pastan
gas, pagrindinių žmogaus teisių lau
žymą. Federacinės valdžios pareigū
nai skatinami imtis priemonių V.
Skuodžiui išlaisvinti. Šia rezoliu
cija pasirūpino Amerikos Lietuvių
Respublikininkų Federacijos vyk
domojo komiteto pirm. Anatolijus
Milūnas.

LIETUVIŲ KAPINES 1981 m.
įsteigė Hot Springs, Ark., gyvenantys
tautiečiai. Vieta kapinėms buvo gau
ta Crestview Memorial Park ir Me
morial Gardens ribose prie Hot
Springs miesto. Lietuviškų kapinių
iniaciatoriais buvo T. Dambrauskas,
kun. P. Patlaba ir kun. J. Burkus, re
miami Lietuvių Moterų Seklyčios,
ALTos ir Lietuvos Atgimimo Sąjū
džio skyrių valdybų. Vėliau sklypus
kapinėse įsigijusių asmenų posėdyje
buvo nutarta, kad kiekvienas sklypi
ninkas paskirs po $100 bendram pa
minklui. Paminklo pamatai buvo iš
lieti 1981 m. lapkričio 11 d., į juos
įjungiant plieninį cilinderį su pa
minklo dokumentais ir aukotojų są
rašu. Patį paminklą žadama pastaty
ti ir pašventinti 1982 m. gegužės 30 d.

Australija
INŽ. VYTAUTAS JANUŠKA, gy
venantis Sydney mieste, viešėdamas
šešias savaites okupuotoje Lietuvoje,

sukūrė lietuviškos šeimos židinį.
Jis ten vedė vilnietę chemikę Aušrą
Baranauskaitę. Santuoka spalio 23 d.
buvo įteisinta Vilniaus metrikacijos
biure, palaiminta Šv. Petro ir Pau
liaus šventovėje. Jaunavedys Austra
lijon grįžo be žmonos, kuriai parsi
vežti teks įveikti nemažai sovietinių
formalumų ir kliūčių.

SYDNĖJAUS “DAINOS” CHORAS,
vadovaujamas muz. Broniaus Kiverio, 27-tą metinį savo koncertą lap
kričio 14 d. surengė Bankstowno Lie
tuvių Klube. Jis buvo pradėtas B. Gorbulskio ir A. Pluko duetais, kuriuos
padainavo Aleksandra Storpirštienė
ir Elvira Belkienė. Mišrus choras
atliko keletą dainų, tarp kurių buvo
ir paties vadovo Br. Kiverio daina
“Man skamba toliuos”, sukurta poeto
Vinco Kazoko tekstu. Metinio kon
certo proga “Dainą” sveikino kun. P.
Butkus. Choro valdybos pirm. E. Lašaitis padėkojo vadovui B. Kiveriui
už 12 metų trukusį sunkų darbą, ne
užmiršdamas ir jo talkininkės Biru
tės Aleknaitės. “Dainos” choras bu
vo įsteigtas 1954 m. Be dabartinio
vadovo Br. Kiverio, jam vadovavo: J.
Gaižauskas 1954-55 m., A. Plūkas
1955-57 m.. K. Kavaliauskas 1957-69
m. Trumpesnį laiką vadovais buvo Z.
Bclkutė if St. Žukas.

Britanija
D. BRITANIJOS LIETUVIŲ SĄ
JUNGOS VALDYBA posėdžiavo Lon
done lapkričio 12 d. Posėdyje aptar
tas šeštasis PLB seimas Čikagoje
1983 m. birželio 27-30 d.d. Jame kvie
čiami dalyvauti DBL Sąjungos ir
Jaunimo Sąjungos pirmininkai, 5
išrinkti atstovai. Buvo paliesti ir
dviejų fondų reikalai. Gautas kvieti
mas iš Tautinės Paramos Fondo, kad
visi DBL Sąjungos centro valdybos
nariai taptų jo rėmėjais. Šiai min
čiai pritarta. Anksteniame posėdyje
betgi buvo pasiektas susitarimas,
kad ir Tautinės Paramos Fondas, ir
Tautos Fondas turi būti traktuojami
vienodai, nė vienam nedarant pirme
nybės. Skelbiant lėšų vajų, betkurį
fondą savo aukoms gali pasirinkti
DBL Sąjungos nariai savo nuožiūra.
Posėdyje taipgi buvo nutarta paskir
ti 150 svarų a. a. T. Vidugirio vardo
bibliotekos knygų priežiūrai Londo
ne. Ši biblioteka, veikianti Lietuvių
Namuose, turi apie 3.000 knygų. Jas
galima skolintis asmeniškai arba
paštu, atsilyginant už atsiuntimą.
Bibliotekai vadovauja S. Bosikis.
KALĖDŲ VAKARONĘ su Kalėdų se
neliu ir vaidinimu Wolverhamptono
lietuviams “Newhampton” svetainė
je gruodžio 26 d. rengia vietinis DBL
Sąjungos skyrius. Kalėdų senelis
įteiks dovanas mažiesiems, o vyres
niems bus suvaidinta prieš metus V.
Vokietijoje mirusio dr. J. Griniaus
vienaveiksmė misterija “Kas nieka
da nemiršta”. Vaidinimu bus prisi
mintas ir pagerbtas jo autorius.

Italija
TARPTAUTINĖJE STUDIJŲ SA
VAITĖJE “Bendros krikščioniškos
europos tautų šaknys”, kurią Romoje
surengė Laterano universitetas ir
Lenkijos Liublino katalikų universi
tetas, dalyvavo du lietuviai: kun. Pau
lius Rabikauskas, SJ, popiežiškojo
Gregoriaus universiteto profesorius,
ir Lietuvos atstovas Vatikane Stasys
Lozoraitis, jn. Kun. prof. P. Rabikaus
kas, SJ, istorikų grupėje skaitė pra
nešimą “Lietuva tarp Vakarų ir Rytų
viduramžių laikotarpyje". S. Lozorai
tis studijų grupėje “Bąržnyčia, tauta,
valstybė” kalbėjo apie krikščionybę
Lietuvoje, kaip religinių, civilinių
bei kultūrinių vertybių šaltinį.

Prancūzija
TARPTAUTINĖS
AMNESTIJOS
GRUPĖ, įsteigta Illkirch mieste, sa
vo globotiniu pasirinko politinį ka
linį Vytautą Abrutį. Sovietinių KGB
saugumiečių jis buvo tardytas dėl
Lietuvos vėliavos iškėlimo. Vėliau
atsisakė Sovietų Sąjungos piliety
bės ir pareikalavo leidimo išvykti
užsienin. 1980 m. V. Abrutis buvo su
imtas ir nuteistas kalėti pustrečių
metų. Minėtoji grupė rūpinsis jo li
kimu ir stengsis jam padėti įvairiais
būdais.

Vokietija
VOKIETIJOS LIETUVIŲ BEND
RUOMENĖS tarybos narių, apylin
kių pirmininkų, kraštų įgaliotinių
bei kitų darbuotojų suvažiavimas
įvyko lapkričio 6-8 d.d. Vasario 16
gimnazijoje. Suvažiavime konstatuo
ta, kad Lietuvių Bendruomenė V. Vo
kietijoje turi 32 apylinkes ir kad apie
1.000 jos narių gyvai reiškiasi lietu
viškame gyvenime. Nėra lengva su
rinkti solidarumo įnašus. Kaikur
sunku suorganizuoti minėjimus ar
šventes. Suvažiavime buvo paliesta
ir Vasario 16 gimnazija, šiais mokslo
metais turinti 66 mokinius (31 ber
niuką ir 35 mergaites). Sąrašą sudaro
10 moksleivių ir JAV, 3 iš Anglijos,
1 iš Venecuelos, likusieji — iš V. Vo
kietijos. Moksleivių grupėje 27 yra
katalikai, 29 — evangelikai. Gimnazi
joje dirba 22 mokytojai: 12 nuolati
nių mokytojų lietuvių ir 10 dalinių
mokytojų vokiečių. Suvažiavimo da
lyviai pageidavo daugiau informaci
jų apie VLB apylinkių veiklą, ra'gino
tėvus leisti savo vaikus į Vasario 16
gimnaziją bei vasaros stovyklas. Tau
tiečiai buvo skatinami plėsti lietu
višką knygų skaitymą, rūpintis lie
tuviškos spaudos platinimu visoje V.
Vokietijoje.
DR. BENIUS BATAITIS, prieš me
tus pabėgęs iš laivo “Kupiškis”, kaip
anestezijos specialistas^ dirbo šiau
rinio Bremeno ligoninės chirurgijos
skyriuje. Dabar persikėlė į Bremeno
miesto Šv. Jurgio ligoninės galvos
operacijų skyrių.

Miškais lyg rūta kalnai žaliuoja
Baltijos kraštų vandenys ir dabartinė jų tarša
Žodelis redaktoriui
Įsivaizduoju, kad siunčiamie
ji tekstai jums atrodys bereikš
miais, nevertais Jūsų laikraščio
erdvės. Ko jau ko, bet informa
cinės medžiagos apie Lietuvą
tikrai juk nestokojai ypač da
bar, kai siūbtelėjo į viršų nauja
“raštingųjų” turistų kalta. Ar
ne keista? Pirmieji turistai lai
kydavo (išskyrus kun. F. Juce
vičių) žiobtus kietai sukandę.
Dabartiniai gi, sočiai pailsėję
Minske, nesigaili savo Įspūdžių,
jausmingų pasipasakojimų, kaip
ten gražu: paukšteliai čiulba, žo
lytė žaliuoja, karvutės ganos, o
koks jau laumžirgių, peteliškių
grožis! Kitas, nuo visos tos gro
žybės apsvaigęs, kankinęsis net
nemiga Maskvos viešbutyje. . .
Nežinau ar tai atsitiktinumas,
ar kieno pikta valia, bet šių iš
traukų vertėjui pakliuvo Į ran
kas Vokietijoj pasirodžiusio
“samizdato” leidinio — “Uničtoženija prirody” (Gamtos nio
kojimas) vertimas. Jo autorius
yra pasivadinęs Boriso Komarovo slapyvardžiu, bet lengva at
spėt, kad tai esama augšto pa
reigūno, kruopščiai surinkusio
faktus apie oro, vandens, šiau
rės sričių taršą. Iš tos knygelės
pasigraibėm tik gabalėlius, lie
čiančius Lietuvos ir Baltijos
respublikų ekologinę padėtį.
Nors jie griauna idilinius turis
tų aprašymus, manytume, kad
kaikuriems skaitytojams jie
visdėlto bus įdomūs.
Op, op, kas ten Nemunėli!
1966 m. vienas švedų biolo
gas aptiko Baltijos jūros žuvyse
(vėliau erelių kūnuose bei
plunksnose) nepaprastai nuo
dingą cheminį padarą — byphenylo polichlorą. Ir staiga pasau
lis patyrė, kad egzistuoja nau
jas priešas. Tiesa, amerikiečių
chemikai buvo sutverę šį che
minį junginį jau apie 1930 m.,
bet po švedo atradimo susido
mėjimas PCB staigiai pašoko.
Neužilgo žmonės aptiko jį be
veik visuose gyvuose tvėrimuo
se, net dažniau negu DDT. Jo
buvę Arktikos vandenų ruo
niuose ir Antarktikos pingvi
nuose. Kai buvo nustatyta, kad
PCB kiekis Mičigano ežero žu
vyse viršija 5 dalelytes (milijo
no skalėj), bematant buvo už
drausta jas vartot mitybai. “Tai
nesutrukdė, — kaip kad paste
bėjo žymus amerikiečių ekolo
gas Barry Commoner, — kad
PCB taptų neatskiriama ameri
kiečių pusryčių dalimi, nes plas
tikiniai maišeliai, kuriuose esa
ma PCB, buvo plačiai vartoja
mi iki 1970 m. maisto giminių
vyniojimui”.
Kaipo puiki medžiaga plastifikacijai, PCB buvo vartojamas
izoliacinių medžiagų, geros rū
šies dažų, šratinukų rašalo ir
perspaudų popieriaus (carbon
paper) gamybai. Žinoma, anks
čiau ar vėliau tie dalykai atsi
durdavo deginimo krosnyse, bet
PCB celė yra velnioniškai at
spari: nei šaltis, nei liepsna ne
įstengia jos sunaikinti. Ji iške
liauja, kaip buvusi, kartu su dū
mais, o po to nukrenta, lietui
lyjant, į žemę ir vandenį. Bet
pakanka mažutėlytės dalelės
PCB, kad jinai neigiamai veik
tų į paukščių, žuvų ir žinduo
lių veisimąsi. Dešimties milijo
ninių gramo dalelių litre van
dens kiekis yra pakankamas,
kad vandenynas taptų dykyne.
Šiuo metu Šiaurės Atlanto pa
viršiaus vandenyse yra 35 mili
jardinės dalelytės grame van
dens. Net 200 metrų gylyje jų
esama 10 milijardinių dalelių
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536. Skilandžiūnas. V. kun. dr.
400
NAUJI NARIAI IR (NAŠAI:
naftos masė, gličia mase pa
200
537. Stalioraičio, Juozo atm.
964.
Mikšio.
Broniaus
atm.
$100
dengdama pajūrius. Toji tele
550
100 547. Vikauskaitės, Elenos atm.
965. Ignaitytė, Gražina
bei linkėjimai nariams,
vizija ramina sovietini žiūrovą,
200
966. Dundulio, Juozo vardu
200 579. Daniliūnas, E.
sakydama: “Pas mus tokių siau
bičiuliams ir pažįstamiems
765. B.C. Liet. Medž. ir Mešk.
967. Vilniaus Šaulių Rinktinė
bingų dalykų nėra”! Kai šios
KI. "Bebras”
300
Kanadoje
432.37
Šv. Kalėdų ir
783. Belecko, Juozo test.
problemos paliečiamos televizi
968.
Bujokienės-Visbaraitės,
ft
palik.
1874.28
joje ar spaudoje, klausimas
214
Bronės atm.
Naujų Metų
100 834. Sudiko, Edvardo test,
969. Gramaliauskas, St.
mikliai aplenkiamas, pabrė
proga 700
palik.
970. Ignaitytė, Aldona
100
žiant, kad Sov. Sąjunga yra pri
711
PASAULIO LIETUVIŲ
971. Butkienės, Kazimieros atm. 535 938. Demerecko, Juozo atm.
ėmusi pačius griežčiausius Įsta
100
972.
Burbos,
Juozo
atm.
INŽINIERIŲ IR ARCHITEKTŲ
tymus pasaulyje, draudžiančius
Sveikiname visus naujus ir įnašus
973. Kaunackio, Alfredo dr. atm. 100
vandenų taršą.
papildžiusius narius. Tai gražus pa
SĄJUNGOS VALDYBA
974. Kalinauskienės, Marytės
vyzdys ir kitiems. Dėkojame londoatm.
Sakysim, grįžtant prie Azer
100
niečiams,
aukojusiems
pagerbti
100
975.
Janulevičius,
V.
baidžano, tenykštis įstatymas
Emm?
Klemkę.
Taip
pat
dėkojame
O.
976. Lukošiūnienė, Angelė
100
sako, kad betkoks naftos verti
Indrelienei už auk? V. Treigio at
977.
Lukošiūnas.
Juozas
100
mas Į jūrą, gręžiant šulinius ar
minimui. Atsiprašome už įvykusia
978. Basalykienė, Marija
100
juos . ekspluotuojant, privalo
klaid?: pavardžių praleidimų win979. Kvedaras, Adolfas
200
nipeturėti sutikimą iš ministerių ta
980. Pranevičius. Mečislovas
100
giečių. aukojusių J. Demerecko ir
rybos pirmininko. Toks leidi
981. Morkūno, Antano atm.
545.81
B. Bujokienės atminimui, būtent:
mas duodamas vien rimto sutri
982. Mazalaitis. Petras
100
E. K. Kalasauskų, K. Strikaičio, A.
kimo atveju.
Treigio, Vinco atm.
10
J. Kuncaičių, J. M. Mališauskų, M.
Tikrumoje viskas tvarkoma
Klemke, Emmos atm.
40
Gabrienės, P. O. Žiminskų.
kitaip, būtent, prižiūrėtojas, pa
KL Fondas linki visiems nariams
ĮNAŠUS
PAPILDĖ:
būgęs, kad spaudimas nesuga
gražiausių šv. Kalėdų.
Kanados
7. Laureckų, Petronėlės ir
dintų vamzdžių, nieko nelaukęs,
Justino atm. iki
, $320
Kanados Lietuvių Fondas primena
nieko neperspėjęs, prieš atsi
9. Miceikos, Vladas ir Marija 1100
visiems suinteresuotiems lietuviams
Lietuvių
10. Mockai, Zigmantas ir
tinkant nelaimei išverčia naf
bei organizacijoms, kad prašymai
Liudvika
600
pašalpoms bus priimami tik iki 1982
tos tiršti Į jūrą. Tuo būdu jis iš
Fondas
24. KLB Delhi-Tillsonburgo
M. VASARIO 16 D. Prašymus siųsti
vengia nemalonumų, baudų ir
apl. vald.
720
KL Fondui, 28 The Palisades, Toron
nepraranda darbo premijų. O
72. Lukošius. Kostas
200
to, Ont. M6S 2W8 arba 1573 Bloor St.
kadangi tokie manevrai oficia
73. Kojelaičiai, Aleksas ir
W., Toronto. Ont. M6P 1A6.
liai neegzistuoja, tai kaip neti
Teodora
32600
KLFVALDYBA
kėt, kad naftos kiekis vandeny
94. Šiurnos, Domas ir Ona
3000
SVEIKINA NARIUS IR VISĄ LIETUVIŲ
127. Januška. Mykolas
650
se nedaugėja. O tačiau jis nebū
128. Januška, Vincas
550
na niekad žemesnis už 20 DLT
BENDRUOMENĘ, LINKĖDAMAS
175. Daugėlavičiaus, Alfonso
(taršos vienetas) Baku pakraš
Optomctristas
atm.
7025
čiuose. Vargu ar yra išilgai 200
177. Švėgždos, Juozo atm.
1200
km pajūrio kampelis nepalies
203. Juzeliūno, Augusto
malonių šventų Kalėdų ir
tas mazuto krešulių, o vandens
test, palik.
1111,688.94
paviršius, neblizgantis žibalo
gražių bei taikingų
249. Kuzma, Vincas
200
SHERWAY GARDENS MALL
289. Šulina, V. dr.
1500
plėve. Naftos šuliniai yra Kas
25 THE WEST MALL
naujų
metų326. Stankai, Kazys ir Vandai
350
pijos jūroje. Klaipėdoje ji valo
Toronto, Ontario
358.
Kerulio,
Vaclovo
atm.
1400
ma. Bet Nemuno žiotyse jos
419. Rasčius. Antanas
200
Paaiškėjo paslaptis
koncentracija viršija 30, o kar
Tel. 621-5050 ,
430. Jokubilius. Silvestras
1900
KLF
TARYBA
tais
ir
60
DLT.
Volgos
vidur

Bet štai 1976 m. mūsų Taiko
431. Jokubilienė, Elena
1900
Talkininkas (Associate)
mosios Geofizikos Institutas upyje ji siekia arti 25-30 DLT,
455. Rimšų, Prano ir Kamilės
J. S. POLLOCK, O.D.
atm.
100
(priklausantis
metereologijos Done — 51 DLT. Vertė A. Ž.
žinybai) apsirūpino aparatūra
ir aptiko PCB visuose krašto
vandenyse: Baikale, Ladogos
ežere, visose upėse ir, savaime
suprantama, Nemune.
Ei, sniegule baltapūke, kur skrendi?
Sovietų specialistai, ypač
Ar
Tėvynės tolimus krantus pasiekt žadi
Syssino Higienos Instituto dar
Ar nuneši viltį broliams pavergtiems —
buotojai, buvo visiškai nuošir
Jog varpai Kalėdų vėl laisvai skambės..
dūs, kai tvirtino, esą jiems ne
žinoma, kad gaminamas PCB.
Pagal nuostatus, Syssino Insti
tutas privalo būt painformuo
tas apie betkokj taršos elemen
tą betkurioje įmonėje ar vie
tovėje. Ir atsitik tu man, kad
jie nieko nežinojo! Paslaptis,
kaip galima buvo tikėtis, buvo
slepiama gynybos ministerijoje.
proga SVEIKINAME plačiame pasaulyje
Pradedant 1950 m., buvo im
išblaškytus lietuvius, šokėjų tėvelius, kitus
tasi gaminti PCB Dzeržinske,
netoli Gorkio mjesto, kariniams
meno vienetus. bei jų vadovus, linkėdami
reikalams. Po to jo gamyba per
simetė į kitas vietoves, neapsidraudžiant atsargumo priemo
nėm. Kai dėl higienos darbuo
Kristaus gimimo šventė tejungia mus visus,
tojų painformavimo, papraš
čiausiai buvo “pasimiršta' ai?
skleisdama taiką ir ramybę mūsų širdyse.
susilaikyta saugumo sumetimais. Tačiau Syssino Hygienos
Institutas yra išgarsėjęs pasau
lyje ir„ jei sovietų mokslininkai
GYVATARAS
būtų buvę laiku painformuoti
apie PCB egzistenciją, būtų su
vokę pavojus ir paskelbę pasau
liui pirmiau už švedų biologą.
PCB koncentracijos kiekis Bai
kalo ežere, mūsų geriamam van
denyje ir mūsų kraujuje būtų
žymiai sumažėjęs. Bet dar kar
tą lėmė “strateginiai interesai”.
Mus, žinančius ar nieko nenujaučiančius, tie “strateginiai insu ŠV. KALĖDOMIS ir NAUJAIS METAIS visus šokėjus, mokytojas, meninius lietuvių vienetus, organizacijas, plačiųjų lietuvių
teresai” nuodija pilniausia to
visuomenę, pavergtuosius tautiečius ir linki visiems ištvermės, jaunatviško džiaugsmo bei laimingos ateities
žodžio prasme.

gramui vandens. Atseit, vos de
šimtadalis mirtinos dozės. Už
tat beveik visuose kraštuose bu
vo uždrausta PCB gamint. Visi
seka, ar jos neatsiranda ypač
vandenyse.
Pastabūs švedai
Pasirašius 1974 m. Helsinky
je tarptautinę sutartį Baltijos
jūros apsaugai, švedų laivai
ėmė samčiot vandenį matuoda
mi PCB kiekį savuose vandeny
se ir mūsiškiuose. Duomenys
rodė, kad esama stiprios PCB
koncentracijos Nemuno ir kitų
upių žiotyse. 1974-1976 m. Šve
dija pareikalavo kelis kartus,
kad būtų griebtasi skubių prie
monių, bet Sov. Sąjunga atsakė,
jog jinai negaminanti PCB ir
nežinanti kokių tektų imtis
priemonių. Švedai neatlyžo. Iš
kur galėtų rastis tas PCB —
nuoširdžiai klausinėjosi sovie
tų specialistai. Juk jį vartoja ge
ros rūšies dažams, šratinukams,
rašomų mašinėlių kalkiniam
popieriui. Pas mus, ačiū Dievui,
šratinukai nerašo, dažai pasibai
sėtini, o perspaudų popierius
dar baisesnis. Vadinasi, mes
OK! Pasitikrinkit savo matavi
mus bei instrumentus! Švedai
pasitikrino, bet PCB keliauja
kaip keliavęs Nemunu žemyn.
Dar kartą pasitikrinkit! Mes
patys neturim tam reikalui prie
taisų. Galimas daiktas, kad PCB
atklysta pas mus su lietaus de
besim iš Vakarų, nes niekas čia,
Sov. Sąjungoje, nėra girdėjęs
apie PCB.

Dr.R.J.Lapienis

laimingų 1982 metų.

Toronto Lietuvių Jaunimo Ansamblis "Atžalynas” sveikina

Teršianti nafta
Skaitant sovietinę spaudą su
sidaro įspūdis, kad vien Vaka
rams yra skirta dalia turėt savo
juoduosius potvynius. Mūsų te
levizija kaskart dygteli, kai su
dūžta tankeriai, kai atliūliuoja

Tįįjfc
? 11IT

SVEIKINAME visus
Kristaus gimimo švenčių proga,
SIGITA ir VYTAUTAS
AUŠROTAI

ki

<**
Toronto Lietuvių Moterų
Šalpos Grupė “Daina”
sveikina visus šalpos rėmėjus, linkėdama

SV.KALEDU

"SZjįmeų

Prisiminkime tautiečius, kurie negali savimi apsirūpinti.
4»

psl. 5

KANADOS LIETUVIŲ FONDAS

linkėdami laimės ir taikos ateinančiais metais.

|

.

Toronto Lietuvių Moterų Šalpos Grupė "Daina"

i
4SS-

6 psi.
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“Žiogas ir skruzdės ” Hamiltone

Dar apie Keturakį
BIRUTĖ VILKUTAITYTĖGEDVILIENĖ

Jau pora metų Amerikoje bu
vo išleista knyga “Tikrasis Ke
turakis ir jo raštai”. Šios kny
gos tikslas buvo parodyti TIK
RĄJĮ “Amerika pirtyje” kome
dijos autorių ir sugriauti okup.
Lietuvos literatūros tyrinėtojo
V. Kuzmicko kaltinimą, esą
Juozas Vilkutaitis pasisavino sa
vo brolio inž. Antano V. veika
lą.
Pasklidusi laisvajame pasau
lyje, ši knyga susilaukė vien tik
pritarimo, tačiau už geležinės
sienos ji mažai kam pateko į
rankas, neskaitant keleto oficia
lių asmenų ar institucijų. Vis
dėlto ji buvo paminėta “Gimta
jame Krašte”, (1980 m. nr. 5)
su priekaištu ne tik man, bet ir
“ekstremistiniam, ultradešniajam nacionalistų laikraščiui
“Dirvai”, kuri “šią poleminę B.
Gedvilienės medžiagą spausdi
no”.
Koręspondentas
pakartojo
mano minti, kad “emigracinė
rašytojų draugija - knygos išlei
dimu neparodė jokio susidomė
jimo”. Tai tiesa. Betgi tiesa yra
ir tai, kad kaikurie tos draugi
jos nariai labai nuoširdžiai atsi
liepė ją išleidus. Tai liudija gau
tų laiškų .ištraukos (dėl supran
tamos priežasties jų autorių ne
minėsiu).
“Skaudu, kad čia mūsų L. Ra
šyt. D-ja nepalaikė Keturakio
— Juozo Vilkutaičio, nors jis
yra jos garbės narys! Mat, išei
vijoj jau visi tik savim rūpina
si, o kur nėra sau naudos ar
garbės lašo — rankų nepridės
. . .” Kitame laiške: “Labai už
pelnytas priekaištas L. R. D-jai.
Giliai užjaučiu už visą nuoskau
dą, kurią teko Jūsų šeimoms pa
tirti dėl šio dabartinėj Lietuvoj
surežisuoto melo. . .’ Trečiame
laiške: “Todėl man nuostabu,
kad mūsiškė L. Rašytojų Drau
gija liko pasyvi — gal bijojo
bolševikus pykinti?” Laiške iš
vieno asmens pačioje valdyboje:
“Jei kur reiktų ištart savo žodi
(asmeniškai ar kaip L. R. D-jos
Valdybos narės), visada būsiu
JŪSŲ PUSĖJE”. Vienas Lietu
vių Bendruomenės šulas: “Atli
kote labai gerą darbą, kurio,
gaila, turėjo imtis paties Ketur
akio vaikai. O iš tikrųjų ar tai
nebuvo rašytojų draugijos, ar
kokios kitos kultūrinės organi
zacijos darbas? Todėl ir supran
tu Jūsų nusivylimą, užsimintą
pratarmėje”.
čia tik keliais pavyzdėliais
norėjau parodyti, kad nevisa
LR D-ja “nusiplovė rankas”. . .
Anksčiau minėtas “Gimtojo
Krašto” korespondentas pažy
mi: .. .“B. Gedvilienė šia knyga
toliau tęsia diskusiją dėl 'Ame-

rika pirtyje’ komedijos autorys
tės, deja, ne santūriais moksli
niais, o dažniau politikieriškais
argumentais. . .”. Tačiau, jeigu
jis būtų viską atidžiau pastudi
javęs, tai būtų pamatęs, kad tie
vadinamieji, bet šiuo atveju ne
išvengiami, “politikieriški ar
gumentai” sutelpa 2-3 pusla
piuose iš 56, taigi, “deja”, visi
kiti argumentai nėra “politikie
riški”. . .
Čionykštis literatūros vertin
tojas V. Kavaliūnas tą “disku
siją” vadina “studijinio pobū
džio” ir “Dirvoje” (1979 m. nr.
41-6) taip rašo: “Jame knygos
redaktorė ir straipsnio autorė
plačiai ir su mokslišku atidumu
sustoja prie visų Vinco Kuzmic
ko teiginių, kuriuos jis yra pa
skelbęs 1976 m. išleistų Ketur
akio rinktinių raštų ‘Teksto ko
mentaruose’ ir, remdamasi gau
sia dokumentine medžiaga, juos
griaute sugriauna. . .”
Prof. dr. J. Jakštas savo laiš
ke rašo: “Tamstos, Ponia, dar
bas ne šiaip sau pasipasakoji
mas, bet tikrai studijinis. Tams
ta ėmeisi jo apsišarvavusi au
tentiškais šaltiniais, kuriais
remdamasi ne tik pasakoji, bet
dar ir Įrodinėji Įtikinamai savo
tezę. Manding ją esi apgynusi
ir Įrodžiusi, taip sakant, pirštu
prikišamai autorystę savo tėve
lio sukūrusio ‘Amerika pirtyje’.
Tuo būdu esi nutildžiusi prieši
ninkus mūsų okupuotoje Tėvy
nėje”.
Rašytoja Petronėlė Orintaitė
šitaip atsiliepia: “Nuostabu, kad
lig šiol nesigarsinusi per dažnai
savo rašymais spaudoj, o taip
puikią knygą paruošei! Ir mano
vyras stebisi, kaip rimtai ir nuo
sekliai viskas surinkta ir išdės
tyta. Kiek čia senosios spaudos
pertikrinta, o viskas išmaniai at
sijota ir tiksliai suderinta, pa
galiau ir tiesiai grynos išvados
pabrėžtos. O jokių tuščiažodžia
vimų, kaip paprastai pas mus
mėgstama dažnuose rašiniuose
apie praeitį nukalbėti. . . Taip
gerai paruošta knyga — malo
ni retenybė. . . Ir labai džiau
giuosi, kad Keturakis pagaliau
nuo tų kreivų politinių šmeižtų
apgintas!”
Inž. J. Mikaila: “Kas galėjo
tikėti, kad B. Vilkutaitytė, nie
kada spaudoje su didesniais
straipsniais nedalyvavusi, galė
tų parašyti tokią puikią ir taip
logiškai argumentuotą knygą.”
Iš šių (čia tik kelių) pasisa
kymų matome, kad ta Vilkutai
tytė savo darbą atliko ne taip
blogai, kaip “Gimtojo Krašto”
korespondentas galvoja. . . Ta
čiau pats, nesiimdamas plačiau
knygos nagrinėti, tą darbą pali
ko savo literatūros istorikams,
betgi ligi šio laiko iš jų dar nie
ko negirdėti.

Sukaktuvininkė E. Dauguvietytė-Kudabienė režisuoja sukaktuvinį veikalą

KAZYS MILERIS

Aktorė ir režisorė ELENA DAUGUVIETYTĖ-KUDABIENĖ Zazos Strazdienės
vaidmenyje B. Pūkelevičiūtės komedijoje “Antroji Salomėja painiavose" su
aktoriumi VITALIŲ ŽUKAUSKU. Šiais metais E. Dauguvietytei suėjo 40 metą
teatrinės vaiklos
Nuotr. L. Tamošaičio

Hamiltono Vysk. Valančiaus
mokykla gruodžio 20 d. Jauni
mo Centro salėje rengia Alės
Rūtos 3 v. muzikinį veikalėlį
“Žiogas ir skruzdės”, kurį reži
suoja “Aukuro” vadovė E. Dau
guvietytė-Kudabienė. Į šį veika
lėlį yra įtraukti visi mokyklos
vaikai. Tad iš viso scenoje pasi
rodys 58 aktoriai. Bus visokiau
sių talentu — šokančių, dainuo
jančių, deklamuojančių. Tai
bus žiogai, skruzdėlytės, grybai,
gėlės ir kitokie miško gyvento
jaiBeruošiant ši scenos veikalą,
paaiškėjo svarbi sukaktis. Prieš
40 metų režisorė pati tame vei
kalėly yra atlikusi Kauno Jau
nimo Teatre Žiogo vaidmenį.
Tai buvo vienas jos pirmųjų
svarbesniu vaidmenų, prade
dant teatrinę karjerą, kuriai
šiemet sueina 40 metų. Nors tie
40 metu buvo pertraukiami ka
ru. bėgimų, imigracijos, bet E.
Kudabienė visur susikurdavo
sau teatrą, susirasdavo aktorius,
veikalus, sales ir žiūrovus. Tai
labai gaji teatrinės Dauguviečių
giminės atžala, kuri ir Hamilto
ną padarė visur žinomu lietu
vių teatro “Aukuro” miestu. Sa
vo pirmame didesniame vaid
menyje tinginį Žiogą vaidinusi
tada jauna aštuoniolikmetė
Dauguvietytė visą savo gyveni
mą buvo darbšti skruzdėlytė.
Nors rež. E. DauguvietytėKudabienė daug kartų spaudoj

TORONTO LIETUVIŲ TEATRAS
"AITVARAS"

sveikina visus tautiečius šv. KALĖDŲ proga, linki
malonių švenčių ir laimingų NAUJŲ METŲ,
nuoširdžiai dėkodamas ypač savo rėmėjams: Kanados Lietuvių Bendruomenės
krašto valdybai, KLB Toronto apylinkės valdybai, Kanados Lietuvių Fondui,
Toronto Lietuvių Namams, Toronto Lietuvių Kredito Kooperatyvui "Parama"

Stratfordas rengiasi naujam sezonui
ALFONSAS NAKAS
Nepaisant didžiausios ir la
bai išgarsintos krizės, kanadiškis Stratfordo festivalis 29-tąjį
sezoną užbaigė sėkmingai. Sezo
nas užtruko 21 savaitę ir baigė
si spalio 31 d. Įvyko 340 spek
taklių, maždaug po lygiai Festi
valio ir Avon teatruose. Žiūro
vų iš viso atsilankė apie 435,000. Lyginant su 1980-jų metų
28-tuoju sezonu, tiesa, visko bu
vo mažiau, nes 28-tasis sezonas
užtruko 27 savaites, spektaklių
buvo 431, o žiūrovų per pusę
milijono (518,861).
Kalbant apie materialinę pu
sę, šis sezonas buvo nepropor
cingai sėkmingesnis (28-tajam
sezone bilietų parduota už
6,111,187 dol., o pastarajame
— už 5,525,000 dol.). Tokia su
ma sutelkta gerokai pakėlus bi
lietų kainas, už gerąsias vietas
imant net po 20 dol. Festivalio
vadovybės pateikti skaičiai ro
do, kokia didelė tai institucija.
Niekas neturi tikrų duomenų,
kiek milijonų dolerių turistai
įlieja į Stratfordo miestelio eko
nomiją, bet nekartą jau buvo
tvirtinta, jog dvidešimtį milijo
nų tai tikrai prašoka.
Vyr. režisorius ir meno vado
vas John Hirsch 1981 m. lapkri
čio gale jau paskelbė 30-tojo
Festivalio sezono metmenis. Se
zonas prasidės 1982 m. birželio
7 d. ir truks iki spalio 23 d. Bus
suvaidinta 10 veikalų, iš jų pen
ki W. Šekspyro. Jau pasitelkti
šie režisoriai: Brian Bedford,
Derek Goldby, Michael Lang
ham, Brian Macdonald ir Guy
Sprung. Šalia po keturis veika
lus statysiančių Festivalio ir

Avon teatrų, atidaromas ir per
nai neveikęs The Third Stage
teatras, kuriame vyks dviejų
veikalų spektakliai.
Numatyti veikalai Festivalio
teatre: Šekspyro “Julius Cae
sar”, “The Tempest”, “The
Merry Wives of Windsor” ir
George Bernard Shaw “Arms
and the Man”; Avon teatre:
Gilberto ir Sullivano “The Mi
kado”, Brian Frielio “Transla
tions”, Šilerio “Mary Stuart”
ir Noel Cowardo “Blithe Spi
rit”; The Third Stage teatre:
Šekspyro komedijos “A Mid
summer Night’s Dream” ir
“All’s Well That Ends Well”.
Tuo tarpu dar nėra žinoma,
kokie aktoriai atliks pagrindi
nius vaidmenis, nes tebevyksta
kandidatų atranka. Čia verta
pastebėti, kad aktorių atranka
labai didelė. Iš praėjusių Festi
valio sezonų žinome, jog vi
siems vaidinimams, su visa sta
tistų minia, reikia apie 100 žmo
nių. Paskutiniam pranešime
spaudai sakoma, jog per patik
rinimą (audition) jau perėjo
apie 500 aktorių. Tai rodo, kaip
sunku į Festivalio sceną patek
ti.
Kol kas dar nepaaiškėjo, ko
kie sezono metu įvyks koncer
tai, kada ir kokie bus rodomi
filmai (su jais grįžtama po kelerių metų pertraukos). Bet jau ir
iš čia pateiktos informacijos
aišku, kad sukaktuvinis 30-tasis
Festivalio sezonas bus įvairus
ir įdomus, čia rašančiajam,
prie Festivalio labai seniai pri
junkusiam, aišku ir. tai, kad su
30-tuoju sezonu nė trupučio nesivėluojama, tad iš pernykštės
krizės visiškai išbrista.

yra pasisakiusi visokiais savo
teatrinės veiklos klausimais,
bet man visvien parūpo kaiką
papildomai sužinoti.
— Minėjimas sukakčių yra
žvilgsnis i praeiti. Ar negalėtu
mėt. kad ir keliais trumpais sa
kiniais, charakterizuoti savo il
gą 40 metų teatrinę veiklą?
— Keliais trumpais sakiniais
grįžti i 40 metų praeitį vargu
ar pajėgsiu. Iš tų 40 metų pir
masis dešimtukas priklauso
Kauno Jaunimo Teatrui ir
Augsburgo DP stovyklos profesijonaliam dramos vienetui.
Kauno Jaunimo Teatre 1941-44
m. teko atlikti per 10 vaidme
nų. Žiogo vaidmuo buvo pats
spalvingiausias. Šitas Alės Nakaitės sukurtas “Žiogas ir
skruzdės” veikalėlis Kauno sce
noje buvo tarsi vaikų opera,
lietuviškasis “Peter Pan”. Jau
30 metu dirbu su “Aukuro”
teatru. To liudininkais gali bū
ti 35 didesni pastatyti veikalai,
žiūrovai, recenzijos, apranga,
dekoracijos ir kt.
— Tremtis ir imigracija daug
kam pakeitė gvvenimo planus ir
svajones. Kodėl Jūs nejieškojote sau antro darbo, kad išeitų
didesnis “bungalovas”, bet vi
są savo laiką ir energiją atida
vėte teatrui?
— Jaunystėje mane stipriai
buvo užkerėjusi drama bei sce
na, ir aš visą gyvenimą nepajė
giau nuo to atsiplėšti. Mane visą laiką domina vienas sutvėri
mas — tai žmogus. Aktorius
daugiau stebi žmones ir dau
giau juos pažįsta, nes jam ten
ka keliauti įvairių žmonių dva
sios labirintuose. Dar yra sako
ma, kad aktorius yra senas vai
kas, kuris niekad nenustoja žai
dęs.
— Pradėjote su jaunimo teat
ru. Atrodo, kad turėjote mėgti
jaunu vaidintojų teatrą. Tad ko
dėl čia nesukūrėte jaunimo
teatro? Šiandien mes matome,
kad visa, kas čia mūsų kuriama
ir daroma, turi remtis jaunimu.
— Kai 1949 m. atvykau į Ha
miltoną, buvau tik 27 metų.
Maždaug tokio amžiaus buvo ir
visi kiti pirmojoje mano grupė
je. Mes dar laikėm save jauni
mu. Priaugančius visą laiką
stengiausi įtraukti į savo ruo
šiamus veikalus. Jų daug daly
vavo 1960 m. statant K. Binkio
“Atžalyną”. Mažiesiems “Au
kuras” yra suvaidinęs Ander
seno pasaką “Sniego karalaitė”,
O. Misiūtės “Laimės dėžutė”,
A. Kairio “Du broliukai”, P.
Orentaitės “Žirgonė ir Gailė”.
Kiekviename veikale dalis vei
kėjų buvo jaunimas. Dramos
teatras priglaudžia norinčius
vaidinti žmones nuo 6 ligi 70
metų. Vien jaunimo teatrui iš
silaikyti reikėtų didelės tėvų
paramos. Tai buvo bandyta.
— Ar jaučiate iš žmonių sau
atpildą už tą viską? Ar nėra
taip, kad teatro mėgėjai yra di
desnės kultūrinės nuovokos
žmonės? Dabar šitokiame plie
no fabrikų mieste, kur žmonės,
atrodo, vien savo buitiniais rei
kalais tesirūpina, ar nėra sun
ku teatrui gyvuoti?

— Antrasis mano atsakymas
iš dalies paaiškina ir tai. Atpil
do jieškant, gal jau po 5 metų
reikėjo sustoti dirbus su “Au
kuru”. Žiūrovas mums yra bran
gus, bet kartu ir žiaurus. Jis la
bai greit pamiršta, kas gero bu
vo padaryta, ir negali pamiršti
to, kas nepasisekė. Liūdna, bet
tremties teatro žiūrovas nyksta
kartu su metais. Tiesa yra ta,
kad mūsų gastrolių salės būna
pilnos žmonių, esame jų šiltai
sutinkami. To negalėčiau pasa
kyti apie savo miestą Hamilto
ną.
— Žinau, kad vaidinate ir
profesiniame Kanados teatre,
taip pat televizijoj, turite jau ir
profsąjungos kortelę. Kokios
perspektyvos ten?
— CBC televizijos programo
je pirmą sykį pasirodžiau 1975
m. Ten buvau pakviesta jau 9
kartus. 1980 m. pradėjau vai
dinti profesiniame Toronto
“Plus” teatre, kuriame teko pa
sirodyti “The Night of the
Iguana” pastatymuose jau 32
kartus. Taip pat pernai du mė
nesius dirbau vasaros teatre
North Hotley, Que., “Death
trap” pastatyme. Dabar jau
čiuos lyg ir geriau senatvėje pa
siekusi Kanadoje profesinės ak
torės pripažinimą.
— Pagaliau, grįžtant prie
“žiogas ir skruzdės” ruošiamo
vaidinimo, ką galėtumėt pasa
kyti apie užmojį suvaidinti šį
veikalą Hamiltono Jaunimo
Centro scenoje?
— Jūsų pakviesta, p. Mileri,
aš sutikau ateiti ir padėti mo
kyklai suruošti Kalėdoms įdo
mesnį vaidinimėlį. Mielai atė
jau pas jus, nes žinojau, kad čia
rasiu daug talkos. Parinkau
“Žiogas ir skruzdės” veikalėlį,
nes su juo aš pati galiu sugrįžti
į savo jaunas dienas. Deja, mes
čia neturėsime nei muz. V. Kup
revičiaus, nei Kauno Jaunimo
Teatro scenos. Bet jau ir dabar
galiu pasakyti, kad šis veikalas
bus vertas dėmesio. Energingai
į bendrą darbą yra įsijungę vi
si mokiniai, mokytojai ir patys
tėvai. Kartu visi dirbdami, daug
ką galime padaryti.
Taip užsibaigė mano pasikal
bėjimas su mūsų, mokyklos ruo
šiamo vaidinimėlio režisore ir
garbingąja sukaktuvininke E.
Dauguvietyte-Kudabiene. Gruo
džio 20, sekmadienį, 4 v. p. p.,
kai prasiskleis Jaunimo Centro
scenos uždanga, jaunieji artis
tai tikisi išvysti pilną salę jų
vaidinimu susidomėjusių žiūro
vų-________________________
• Supažindinkite savo draugus su
“TĖVIŠKES ŽIBURIAIS” — atsiųs
kite dar jų neskaitančių adresus. Jie
gaus keletą numerių nemokamai.

OPTOMETRISTAS
Dr. S. Brogowski
412 Roncesvalles Avė.
Toronto, Ontario
(prie Howard Park Ave.)

Kabineto telefonas

531-4251
Pacientai priimami
susitarus telefonu

ir laimingu

S

linkime musų choro rėmėjams, draugams ir visiems lietuviams, išblaškytiems

plačiame pasaulyje.

TORONTO LIETUVIŲ VYRŲ CHORAS “ARAS ”

ALĖS NAKAITĖS “Žiogas ir skruzdės” Jaunimo Teatre Kaune 1943 m. Žiogo
vaidmenį atlieka ELENA DAUGUVIETYTĖ, skruzdės — JULIJA DVA
RIONAITĖ. Šis scenos veikalėlis bus vaidinamas Kanados Hamiltone ž. m.
gruodžio 20 d.

Mokslo ir kūrybos simpoziumas
ANATOLIJUS KAIRYS

Susitikę Ketvirtajame Mokslo ir Kūrybos Simpoziume Čikagoje. Iš kairės: dr. D. Giedraitis, dr. G. Batukas, dr. K. Ambrozaitis, dr. T. Remėikis, dr. Br. Vaškelis
Nuotr. P. Maletos

Nuo Maironio, iki Brazdžionio
Juozo Brazaičio “Raštų” II tomas skaitytojų rankose

J. KUZMICKIS
Juozas Ambrazevičius-Brazaitis, skaitydamas lietuvių litera
tūros kursą Vytauto D. univer
sitete Kaune, žavėjo studentus
išjaustu dėstomos temos paren
gimu, psichologišku jos atsklei
dimu, krikščioniškuoju princi
pingumu, lietuviška kultūra.
Nebuvo gražbylys, bet jo sako
mos mintys tekėjo stilingo ban
gavimo srautu.
Toks pats jisai buvo ir rašy
damas literatūrinę studiją: jau
pačiais pirmaisiais Įžangos žo
džiais sudominęs, nuteikė ati
džiai sekti rutuliojamą minti.
“Maironio baladžių” apžval
gos pradžioje 1966 m. rašė: “Ta
lentas kūrėjui yra jo prigimties
dovana. Talento kultūra yra jo
pastangų padarinys. Kada ta
lentas ir kultūra susijungia, ga
lima laukti geriausio kūrybinio
vaisiaus”. Nustatęs Maironio ta
lentą-ir gausia lektūra apdorotą
jo kultūrą, iškėlė ir akstiną lie
tuviškai rašyti — “seminarijos
profesoriaus kun. Antano Bara
nausko, tada jau žinomo poeto,
pavyzdį”.
NAUJOS KULTŪROS
MOKSLININKAS
"Turėjęs ląimės studijuoti at
sikuriančios Lietuvos lietuviš
kame universitete, ugdęs savo
talento kultūrą V. MykolaičioPutino, V. Krėvės-Mickevičiaus,
M. ir V. Biržiškų, J. Tumo-Vaiž
ganto ir kitų lietuvių profeso
rių globoje, J. Brazaitis anksti
pradėjo rodytis mūsų periodi
nėje spaudoje su naujo stiliaus
naujų ^minčių nagrinėjimais,
kurie peraugo V. Zajančkausko
“Ųietuvių literatūros vadovėlio”
ir M. Biržiškos “Mūsų raštų is
torijos” schematinius dėstymus.
Dėl to “Į laisvę” leidykla gerai
padarė 1981 metais išleidusi
mūsų lituanisto J. Brazaičio
“Raštų” II-jį tomą, apimantį
septyniolika lietuvių rašytojų
nuo Maironio iki Brazdžionio.
Kai sovietinis kritikas Sigi
tas Renčys tvirtina, kad socia
listinio realizmo literatūros žan
rų idėjinįus-meninius kriterijus
“sąlygoja liaudiškumo ir partiš
kumo principai” (Ištikimybė
žmogui), kai Petras Bražėnas
kartoja rusą B. Sučkovą, kad
“sociali'stini,s realizmas visada
stengiasi personažo charaktery
je surasti jo visuomeninę domi
nantę — tai, kas sieja asmeny
bę su gyvenimo pertvarkymo
procesu” (Žmogus ir žodis pro
zoje), — J. Brazaitis į lietuvių
literatūrą žiūri savarankiškai
lietuvio kritiko akimis, nes jam
kūrinio vertę saisto rašytojo ta
lentas ir kultūra — estetinis
grožis, psichologinės tiesos, psi
chikos, pasąmonės virpėjimai.
Jam koktu, kad, kaip V. Myko
laičio-Putino “Altorių šešėly”
romano Vasaris “svajoja sau
žmogum būti, savo balso klausy
ti, o paklauso iš tiesų svetimo
balso, taip ir lietuvių tautoje
kalbama apie savitą kultūrą, o
nejučiomis apsitraukiama sve
timais lopiniais”.
TARP IDEALŲ IR TIKROVĖS
Jonas Mačiulis-Maironis už
ima “Raštų” bene trečdalį (185
psl.). Apie jį pateikta daug nau
jų, įdomių žinių iki “suakmenė
jimo” ideologijoje bei tradici
jose. Bet ar nebuvo “suakmenė
jęs” A. Baranauskas ir net J.
Savickis?! Ar, bręstant valsty
bei, tikrai “Maironis iš gyveni
mo perėjo į istoriją”? Juk jau
1957 m. autorius rašė, kad Mai
ronis “atgimė”, kad “virto re
voliuciniu poetu pavergtoje tau
toje”, kad jo talentas pataikė į
“kovojančios,
rezistuojančios
r

tautos dvasią”. Tie, kurie anks
čiau jį apšaukė pasenusiu (Paparonis, Kl. Jurgelionis, A.
Venclova), jau patys spėjo “pa
senti”, o Maironio^ dvasia tebe
gyva.
Nemaža vietos “Raštuose”
paskirta M. Pečkauskaitei —
Šatrijos Raganai. J. Brazaitis
atidžiai išnagrinėjo “Irkos tra
gediją” bei “Sename dvare”,
kai, paslaptingumo skraistei už
dengus visus veikėjus, kon
templiacijoje iškyla “amžinieji
idealai ir amžinieji klausimai”,
o taipgi tauri rašytojos asmeny
bė.
Žymiai kritiškiau J. Brazaitis
susidorojo su V. MykolaičioPutino “Altorių šešėly” roma
nu. Būdinga, kad 1933 m. auto
rius net dvi recenzijas apie
daug triukšmo sukėlusį roma
ną pateikė “Lietuvos Aidui”,
pasirašęs V. Kiečio slapyvar
džiu ir priskyręs Putino žmones
prie vokiečių kritiko dr. Schroederio nustatytos rašytojų gru
pės, kur persveria jausmo kul
tas, gražaus ir didaus žmogaus
idealas — prigimtinių vidaus
jėgų padaras.
Trečiojoje,, “Išsivadavimo”
dalyje, autorius iškelia Vasario
dyylipumą, haipionijęs, <stygį ir
netiki, kad jis kovosiąs dėl ko
kių nors principų: “Jis pats ne
kovos, nebent bus įrankiu kitų
rankose”. Nepatenkintas Puti
nas “Liudo Vasario draugų ij:
priešų” straipsnyje 1934 m. pa
stebėjo: “Ištesėti, ieškant tikro
jo gyvenimo kelio, reikia gal
dar daugiau valios, negu pada
ryti nerūpestingą žingsnį, va
duojantis pirmuoju impulsu ar
kitų uždėta pareiga”.
J. Brazaitis net tikėjosi, kad
“tarp Vasario ir Auksės tikrai
atsistos mirusioji Liucė”. Daug
kas tikėjosi skirtingos romano
atomazgos, susirastos vidaus
harmonijos, tačiau Putino Va
saris buvo tam tikra prasme
nuoseklus, stengdamasis išsiraizgyti iš vežimo, į kurį neno
rėdamas isėdo. Kad tam tikslui
reikėjo įtemptos kovos ir my
limo asmens pagalbos, nesunku
patikėti. “Abejonių, vidaus ko
vų ir kentėjimų”, — anot Puti
no, — sunku išvengti, tačiau
“be vidaus kovų nėra kūrybos”.
Jei pats Putinas nebūtų abejo
jęs, kentėjęs ir vedęs vidaus ko
vą, jis nebūtų galėjęs “kūrybiš
kai save pareikšti”.
TRYS SKIRTINGI
RAŠYTOJAI
Atidžiai J. Brazaitis panagrinėjo V. Krėvės-Mickevičiaus
“Padavimus” ir animizmą “Li
kimo keliuose”. Jam autorius
ypatingai ko neprikiša, atrasda
mas jo kūryboje pąs Putiną pa
sigestos harmonijos: “To nuo
stabiai plačios skalės rašytojo
visur pasirodo ta pati asmeny
bė su aiškia pasaulėžiūra, su
tuo pačiu tautinės ir liaudinės
kūrybos formos giliu pajauti
mu”. Galbūt V. Krėvę išgelbėjo
ne tik talentas, bet *ir netokia
subtili, kaip Vasario'išsivadavimas, tematika — “priešistori
nės legendinės kultūros meni
nis vaizdas”, herojinė tautos
epopėja.
Su dėmesiu J. Brazaitis per
žvelgė G. Petkevičaitės-Bitės
kūrybą, kurios centre lengvai
aptiko visuomeninę ar tautinę
idėją, visuomet užtariant
skriaudžiamuosius. Tačiau ji
aiškiai smerkė melą, godumą,
veidmainiavimą, žiaurumą. Iš
vadoje mūsų kritikas išryškino
poetišką Bitės dvasią, visuome
ninius nusiteikimus, palankius
publicistikai. Vaizduodama vei
kėjus realistiškai ir net natūra
listiškai, neišvengė ir ideališku-

mo-pozityvistiškumo
dvylipumo, skelbdama savo idėjas.
Ypatingai kruopščiai aprašė
S. Pšibiliauskaitės — Lazdynų
Pelėdos melodramatišką gyve
nimą, apirusi ūkį, kurį palikusi
persikėlė į Vilnių, kur ją nuo
bado gelbėjo lietuvių komite
tas. Tačiau žinios apie jos sūnų
ir dukterį supainiotos. “Rašyto
jo palūžime” J. Brazaitis 1931
m. rašė, kad L. Belėda “sūnų
turėjo iš mokyklos atimti ir
siųsti pas tėvus į kaimą, o duk
terį nusiuntė , pas seserį į Pet
rapilį” (240 psl.), tačiau 1960
m. rašytoje apžvalgoje “Lietu
vių Enciklopedijai” pažymėjo,
kad “sūnų paėmė sesuo Marija
į Petrapilį, dukterį pasiuntė pas
tėvus į Paragius” (252 psl.). At
rodo, kad teisinga pirmoji ver
sija.
Žymiai mažiau davė žinių
apie Sofijos seserį Mariją Las
tauskienę, taipgi rašiusią Laz
dynu Pelėdos slapyvardžiu, pa
žymėjęs, kad “dar neatrinkta”,
kurie pasakojimai priklauso So
fijai, kurie Marijai.
NAUJŲ KELIŲ JIEŠKANT
Vidurinėse mokyklose nebu
vo labai populiarus nei J. Lin
dė-Dobilas, nei jo “Blųdo” ro
manas. O tai būta erudito, gi
laus mąstytojo. J. Brazaitis gra
žiai kėlė visuomet aktualų klau
simą: ar mums reikia negirdėto,
nematyto artojėlio, ar garsaus
karžygio, nesirūpinančio Lietu
vos kultūra?
Sugrettinęs J. Lindę su Puti
nu, Lindės “Blūdo” Bajoriūną
ir Putino “Altorių šešėly” Vąsarį, J. Brazaitis, išjautęs abie
jų veikėjų pasyvų charakterį ir
širdies primatą, priėjo drąsią
išvadą: “Kai Dobilo Bajoriūnas
tikisi išauklėsiąs savo sūnų ku
nigu, tai pamanai, kad tas jo
sūnus ir yra Putino kunigas Va
saris”, Šiai temai reiktų dar kie
no nors svarstymų ir drąsios
plunksnos.
Skaitant rašytojo Jono Biliū
no “išsivadavimą”, galima
džiaugtis, kad jaunasis literatū
ros istorikas 1937 m. pervertė
Vaižganto muzėjuje J. Biliūno
laiškus P. Višinskiu! bei Jur
giui šauliui ir su J. Biliūniene
konstatavo, kad J. Biliūnas “į
galą savo gyvenimo pradėjo vi
sai tikėti”, šiais metais Vilniu
je išleistų Jono Biliūno “Raštų’’
III tome galime visus 1898-1907
m. J. Biliūno laiškus patys per
skaityti ir patvirtinti padarytą
išvadą.
Jurgio Savickio kūryboje J.
Brazaitis išryškino du kraštuti
numus — grotesko, parodijos
persūdymą ir perdidelio seksua
linių scenų “apnuoginimą”. Gal
būt jis, nuolat užsienyje gyve
nęs, nebuvo artimas skaityto
jams, tačiau europinio moder
nizmo ir dekadanso prieskoniai
suteikė jo kūrybai tam tikro
originalumo bei įvairumo.
TALENTAI DŽIUGINA
Daug triukšmo mūsų spaudo
je buvo sukėlę Vinco Ramono
romanai — “Kryžiai” ir “Dul
kės raudoname saulėleidyje”.
Nors Vakaruose pasididžiuojant
pabrėžiama kūrybos laisvė, ją
kartais norima apkarpyti, kai
nešokama pagal priimtą muzi
ką. V. Ramonas palietė proble
matišką temą — “kad materia
listinė ir liberalistinė filosofija
tiesė kelius komunizmo prakti
kai”. J. Brazaitis tik trumpai
palietė šią problemą, priminęs,
kad ir po ano bolševikmečio bu
vo žmonių su Kreivėno (kovoto
jo prieš Dievą, J. K.) galvojimu.
Su didele pagarba J. Brazai
tis rašė apie Antaną Vaičiulaitį,
(Nukelta i 8-tą psl.)

TREČIADIENIS
1981. XI. 25 Čikagoje, Jauni
mo Centro patalpose, prasidėjo
IV Mokslo ir Kūrybos Simpoziu
mas, kuris tęsis iki lapkričio 29
d. Į susipažinimo vakarą kavi
nėje susirinko gausus jau į pa
skaitas suvažiavusių mokslinin
kų, kultūrininkų bei vietos in
teligentijos būrys. Salė — sau
sakimšai pilna, galėjo būti arti
200 asmenų. Atvykusius pasiti
ko labiausiai matomoje vietoje
ištiestas gražus plakatas su šū
kiu: “SVEIKINAME LIETU
VIUS MOKSLININKUS”.
Susipažinimo vakaras
Oficialią susipažinimo progra
mą pradėjo viso šio neeilinio
renginio pirm. inž. J. Rimkevi
čius trumpu, momentui pritai
kytu žodžiu ir pakvietė inž. S.
Jokūbauską vadovauti tolimes
nei programai. Šis pristatė sve
čiams organizacinę simpoziumo
vadovybę: J. . Rimkevičius,
pirm., S. Jokūbauskas, vicepirm., G. Reinytė, sekr., A. Šantaras, ižd., R. Kubiliūtė, in
form., dr. K. Jučas, fin., adv. P.
žumbakis, teisinis patarėjas.
Parengimų globėjos: I. Kerelienė, S. Labanauskienė, V. Plepienė. Leidinio redaktoriai: J.
Rimkevičius, J. Masilionis, R.
Vaitys, R. Vitas.
Dr. P. Zunde atvykusius su
pažindino su mokslinės progra
mos vadovais: dr. P. Zunde,
pirm., dr. J. Bilėnas, dr. R. Nemickas, dr. L Užgirienė, dr. L.
Šimutis — sekcijų vadovai.
Inž. A. Kerelis pristatė IV
Mokslo ir Kūrybos Simpoziumo
tarybos narius: A. Kerelis ir S.
Jokūbauskas — PLIAS atsto
vai, T. Antanaitis ir J. Rėklaitienė — Lituanistikos Instituto
atstovai, dr. T. Remeikis ir kun.
V. Rimšelis — JAV LB atstovai,
dr. G. Balukas ir dr. D. Giedrai
tis — Pasaulio Liet. Gydytojų
Sąjungos atstovai. Taip pat bu
vo pristatyti simpoziumo rengė
jų — šeiminikų organizacijų
pirmininkai (tai organizacijos,
kurios šį simpoziumą rengė ir
finansavo): JAV LB pirm. V.
Kutkus. Lituanistikos Instituto
pirm. dr. R. Šilbajoris, gyd. są
jungos pirm. dr. J. Valaitis ir
inž. sąjungos jįkni, inž. V. Izbickas.
Y®
Pabaigoje buvo iššaukta po
etė K. Grigaitytė, kuriai penk
tadienio vakare buvo įteikta
1980 m. Lietuvių Rašytojų
Draugijos metinė $2000 premi
ja už jos knygą “Marių vėjui
skambant”. Mecenatas — Lie
tuvių Fondas.
Moterų talka
Prie registracijos stalo “pra
kaitavo” Kerelienė, Labanaus
kienė, Jokūbauskienė, Smolinskienė ir kitos ponios bei pane
lės, registruodamos svečius,
segdamos simpoziumo žymenis
prie atlapų, pardavinėdamos
simpoziumo programinį leidinį
— 450 puslapių knygą ($5.00).
Meninę dalį atliko Rita Mar
kelytė, padainuodama keletą
šventei pritaikytų dainų. Susi
pažinimo vakarą globojo V. Plepienė, paruošusi skaninus už
kandžius, kavą ir barą. Visų
nuotaika pakili, šventiška, susi
pažinimas baigėsi apie vidur
naktį.
KETVIRTADIENIS
Šios dienos pirmoji pusė
skirta PLIAS-ALIAS XIV-tam
suvažiavimui ir Lituanistikos
Instituto VIII-tam suvažiavimui.

Architektai ir inžinieriai
PLIAS-ALIAS atidaromasis
posėdis prasidėjo 9.30 v. r. ma
žojoje salėje. Jį pradėjo cv
pirm. inž. V. Izbickas. Į prezi
diumą pakvietė inž. J. V. Danį,
archit. Br. Kovienę, inž. P. Vai
čekauską ir inž. A. Prialgauską.
Invokaciją sukalbėjo kun. J.
Vaišnys, “Laiškų Lietuviams”

redaktorius. Sugiedoti Ameri
kos ir Lietuvos himnai, vado
vaujant sol. O. Pažiūrinkaitei.
Sekė mirusiųjų sąjungos narių
pagerbimas tylos minute. Pro
graminius žodžius tarė dipl.
archit. Br. Kovienė ir pirm. V.
Izbickas. Pagrindinę paskaitą
skaitė inž. Br. Nainys tema:
“Lietuvos architektas ir inžinie
rius lietuvybės išlaikymo bei
tautos laisvės kovoje”. Iškilmin
gasis posėdis baigtas toje pačio
je salėje dviejų parodų atidary
mu.
Pirmasis darbo posėdis vyko
popietinėmis valandomis. Jame
išklausyti cv narių pranešimai,
revizijos komisijos bei skyrių
pirmininkų apžvalgos. Dalyvių
— apie 50. Kiti darbo posėdžiai
nukelti į kitas dienas.
Lituanistai
Lituanistikos Instituto VIIL
sis suvažiavimas prasidėjo Čiur
lionio galerijoje 10 v. r. Jį pra
dėjo ir pirmininkavo Lit. Insti
tuto pirm. dr. R. Šilbajoris,
sekr. dr. J. Rėklaitienė. Po iš
samaus Instituto veiklos prane
šimo, kurį padarė dr. R. Šilba
joris. sekė įvairių sekcijų pra
nešimai: kun. J. Vaišnio, dr.
Br. Vaškelio, dr. J. Rėklaitienės (už dr. A. Klimą), dr. T. Remeikio ir kt. Diskusijoje daly
vavo: dr. P. Jonikas, dr. R. Mi
siūnas, dr. T. Krivickas, red. Br.
Kviklys, E. Bradūnaitė ir kt.
Buvo prisiminti ir pagerbti du
Instituto nariai — Žemaitis, ku
riam suėjo 85 metai, ir rašyto
jas P. Gaučys, sulaukęs 80 me
tų.
I naująją Lit. Instituto vado
vybę, neatsiradus naujų kandi
datų, perrinkta senoji su dr.
Rm. šilbajoriu priešakyje.
Suvažiavimas ėjo sklandžiai
ir darbingai. Ypatingų proble
mų Institutas neturi, išskyrus
tai. kad trūksta lėšų numaty
tiems leidiniams.
Bendri posėdžiai
Bendras simpoziumo posėdis
didžiojoje salėje irgi prasidėjo
punktualiai 14 v. Jį pradėjo
simpoziumo pirm. inž. J. Rim
kevičius trumpu, tačiau turinin
gu žodžiu. Į garbės prezidiumą
pakvietė gen. Lietuvos konsulę
Juzę Daužvardienę, vysk. V.
Brizgį, JAV LB pirm. Vyt. Kutkų, dr' P? Zundę, dr. R. Šilbajorį, dr. J. Valaitį ir inž. V. Izbicką. Maldą sukalbėjo ir atitin
kamą žodį tarė vysk. V. Brizgys.
Amerikos ir Lietuvos himnus
giedojo N. Linkevičiūtė, susi
rinkusiems pritariant. Minutės
tyla pagerbti mirusieji, ku
riuos išvardino garbės prezidiu
me esą didžiųjų organizacijų
pirmininkai.
Suvažiavusius
mokslininkus ir svečius pasvei
kino konsule J. Daužvardienė,
mokslinės programos pirm. dr.
P. Zunde ir simpoziumo pirm,
inž. J. Rimkevičius.
Pagrindinę paskaitą skaitė
dr. J. Girnius tema: “Mokslas ir
tauta mūsų istorijoje”. Ilgoje,
apžvalginėje paskaitoje (1 vai.
10 min.) jis apžvelgė filosofijos
mokslo darbą Lietuvoje nuo Vil
niaus universiteto įsikūrimo iki
dabarties analogiškai paliesda
mas ir išeivijos mokslinius rū
pesčius. (Reikia tikėtis, kad ši
vertinga paskaita bus paskelbta
“Aiduose”, todėl prie jos pla
čiau nesustojų).
Po trumpos pertraukos jau
atskirose salėse buvo tęsiamos
paskaitos specialiais klausimais:
erdvės mokslo, politikos, litera
tūros, psichologijos, medicinos
ir kitose sekcijose.
Antras bendras posėdis įvyko
Čiurlionio galerijoje, kur pa
grindiniu kalbėtoju buvo dr. V.
Kavolis tema: “Lietuvių išeivių
įnašas į socialinius mokslus”.
Paskaitomis, pranešimais, pa
rodų lankymu perpildyta darbo
diena baigta PLIAS surengtu
pasisvečiavimu kavinėje, kur
visus globojo architektė Br. Ko
vienė.
(Bus daugiau)

Inžinieriai, susitikę Mokslo ir Kūrybos Simpoziume Čikagoje: S. JOKŪBAUS
KAS, J. RIMKEVIČIUS, J. JURKŪNAS
Nuotr. P. Maletos
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LIETUVIŲ TAUTODAILĖS INSTI
TUTO Niujorko skyrius spalio 31 —
lapkričio 1 d. d. Kultūros Židinyje
surengė tiail. Anastazijos Tamošai
tienės tautinių drabužių, kilimų ir
juostų parodą. Parodon su įvairiais
audiniais tapgi buvo įjungtos —Aldona Veselkienė, Genovaitė Ma
čiūnienė, Kristina Pikūnaitė, Anta
nina Baltrušaitytė, Gražina Urbo
nienė, Marija Girčienė, Alė Mačiū
nienė, Gema Kreivėnaitė, Aušra Bag
donavičiūtė, Danutė Pliuškonytė,
Irena Matonienė, Danutė Surdėnienė, Vytautas Surdėnas, su ginta
ro bei sidabro dirbiniais — Birutė
Batraks, Giedrė Kulpienė, Norber
tas Lingertaitis. Juos pakvietė dail.
A. Tamošaitienė, kuri parodos proga
skaitė skaidrėms iliustruotą paskai
tą apie lietuviškus kilimus.
VALSTYBINIAME KLEVELANDO UNIVERSITETE spalio 18 d.
savo koncertą surengė pianistas
Andrius Kuprevičius. Rečitaliui
jis buvo pasirinkęs stambius trijų
kompozitorių kūrinius — J. S. Bacho
“Fugą ir fantaziją", F. Liszto “Sona
tą B minor” ir L. Beethoveno sonatą
“Appasionata”. Klevelando ameri
kiečių visuomenei A. Kuprevičius
yra žinomas kaip talentingas F. Chopino, C. Debussy, L. Beethoveno kū
rinių atlikėjas savo koncertuose.
Sekančiais metais į savo rečitalius
jis planuoja įtraukti prancūzų kom
pozitorius.
LOS ANGELES NEOLITUANAI
lapkričio 8 d. prisiminė ir pagerbė
pernai pavasarį mirusį Romualdą
Giedraitį-Spalį, kuris vienos kartos
istoriją užfiksavo septynių romanų
serijoje. Rengėjų vardu kalbėjo neolituanų pirm. dr. E. Jarašiūnas. Iš
traukas iš septynių romanų skaitė
neolituanai — D. Čekanauskaitė, S.
Mikutaitė, B. Nausėda ir A. Pečiulis,
vadovaujami skaitymuose dalyvavu
sios R. Mockutės-Aneliauskienės.
Pagrindiniu kalbėtoju buvo žurna
listas Bronys Raila, plačiai palie
tęs R. Spalio kūrybą. Savo kalboje
jis netgi citavo ir paties R. Spalio
žodžius iš ilgame susirašinėjime
gautų jo laiškų. Tie laiškiniai dialo
gai esą įtraukti į naują B. Railos rin
kinį “Raibos agavos”, kųrįs jau esąs
renkamas “Nidos” spaustuvėje Bri
tanijos Londone.

DAIL. ADOMO GALDIKO 30 ta
pybos darbų parodą Floridos lietu
viams spalio 24-25 d.d. St. Petersburgo Lietuvių Klube surengė Ne
kaltai Pr. Marijos seserys, rūdinius
atvežusios iš savo vienuolyno rinki
nių Putname. Velionies dail. A. Gal
diko kūriniai pasiekia vis, plates
nius lietuvių sluogsnius. Šioje pa
rodoje lietuviams buvo parduotas
21 paveikslas,’14 A. Galdiko mono
grafijų.
LIETUVIŪ SKAUTYBĖS FONDO
Čikagos skyrius šio miesto bei apy
linkių tautiečius lapkričio 15 d.
pakvietė į soprano Danos Stankaitytės ir baritono Algimanto Grigo kon
certą Jaunimo Centre. Pirmoji dalis
buvo skirta lietuvių kompozitorių
A. Kačanausko, V. Jakubėno, J.
Gruodžio, K. V. Banaičio dainoms.
Operos pasaulin A. Grigas nukrypo
V. Klovos “Pilėnų” Ūdrio daina, D.
Stankaitytė — ištrauka iš K. V. Ba
naičio “Jūratės ir Kastyčio”.1 Šią
programos dalį užsklendė abiejų
solistų atliktas duetas “Auksiniai
lapai” iš B. Budriūno operetės “Si
dabrinė diena”. Antrojoje dalyje
solistai atliko duetus iš P. Mascagni
operos “Cavalleria rusticana”, G.
Verdi “Trubadūro”. Atskirai jiedu
dainavo, arijas iš R. Wagnerio ope
ros “Tannhaeuser”, kurias papildė
A. Grigo atliktas R. Leoncavallo
“Pajacų” prologas, D. Stankaitytės — arija iš rečiau girdimos G.
Puccini operos “Manon Lescaut”.

DAINOS IR POEZIJOS VAKARĄ
Los Angeles lietuviams lapkričio
7 d. Šv. Kazimiero parapijos salėje
surengė du vietiniai menininkai —
tenoras Antanas Pavasaris ir ak
torius Algimantas Žemaitaitis su
akompaniatore Raimonda Apeikyte. Sol. A. Pavasaris koncertinei
savo daliai buvo pasirinkęs F. Schuberto penkių dainų ciklą “Gražioji
malūnininkė”, kelias J. Tallat-Kelpšos, St. Šimkaus bei kitų lietuvių
kompozitorių dainas, arijas iš F.
Flotowo, V.’Bellini, G. Verdi, G.
Donizetti operų. Aktorius A. Že
maitaitis deklamavo ištraukas iš B.
Sruogos “Milžino paunksmės”, vė
liau pereidamas prie amerikiečio
R. Jefferso, B. Shaw, E. Rostando
kūrinių. Jam talkino aktorė S. Mikutaitytė-Peterson.

ANTRĄ DAIL. ELENOS KEPALAITĖS DARBŲ PARODĄ Niujorko
lietuviams mažojoje Kultūros Židi
nio salėje spalio 10-11 d.d. surengė
Jadvygos Laucevičienės vadovauja
mas Lietuvių Moterų Federacijos
Niujorko klubas. Pirmoji dail. E.
Kepalaitės skulptūrų paroda Niu
jorke buvo surengta 1966 m. Maspetho parapijos salėje. Šiemetinei
savo parodai ji sutelkė 30 pastara
jame dvidešimtmetyje sukurtų dar
bų — piešinių, tapybos drobių ir
skulptūrų. Savo skulptūrinius žings
nius dail. E. Kepalaitė pradėjo
prie abstrakto priartėjusiomis bron
zinėmis skulptūrėlėmis. Vėliau ji
perėjo į vamzdžių konstrukciją,
vamzdines piramides. 1978 m. vėl
grįžo į bronzinę miniatiūrinę skųlptųrą. Parodos atidaryme apie kūry
binį dail. E. Kepalaitės kelią kal
bėjo Paulius Jurkus. Antroji dail.
E. Kepalaitės bronzos kūrinių pa
roda lapkričio 10-28 d.d. buvo su
rengta Niujorko Manhattane, Phoe
nix galerijoje.

K. DONELAIČIO MUZĖJUJE Tol
minkiemyje, kuris dabar rusiškai
vadinamas Čistyje Prudy, savo be
veik 30 grafikos darbų parodą su
rengė kaunietis dail. R. Čarna. Paro
dai jis buvo sutelkęs įvairių laikų
rašytojų, menininkų, mokslininkų,
kultūros veikėjų portretus, nemažai
gamtovaizdžių.

KAVARSKO KULTŪROS NAMUO
SE buvo prisimintas artėjantis šim
tasis rašytojo Antano Vienuolio-Žukausko gimtadienis. Velionies sūnus
Stasys Žukauskas kalbėjo apie kelio
nę su tėvu po Kaukazą, kur gimė
“Užkeiktieji vienuoliai” bei kitos
legendos. Sūnėnas Rapolas Šalte
nis papasakojo apie jaunystės die
nas, praleistas kartu su A. Vienuo
liu. Prisiminimais dalijosi ir Kovarsko vaistinės vedėjas Pranas Ku
liešius, kuriam teko dirbti kartu su
A. Vienuoliu-Žukausku. Kultūros
namų saviveiklininkai surengė kon
certą vakaro dalyviams. A. Vienuolis-Žukauskas yra gimęs 1882 m. ba
landžio 7 d. Platesnio masto velio
nies pagerbimai yra planuojami pir
moje sekančių metų dalyje.

VILNIAUS OPEROS IR BALETO
TEATRO repertuarą papildė G. Ver
di opera “Don Carlos”, paruošta di
rigento J. Aleksos, chormeisterio
A. Krogerto, rež. N. Krotkutės ir
dail. L. Truikio. Premjeriniame
spektaklyje dainavo solistai — V.
Daunoras, G. Apanavičiūtė, B. Ta
mašauskas, N. Ambrazaitytė, E. Ka
niava, H. Zabulėnas, D. Juodikaity
tė ir J. Valuckas. Pirmą kartą “Don
Carlos” opera lietuvišką sceną bu
vo pasiekusi beveik prieš 20 metų.
IX-ME SĄJUNGINIAME TELEVI
ZIJOS FILMŲ FESTIVALYJE Jere
vane nemažų laimėjimų susilaukė
ir lietuviškieji kūriniai. Diplomą
už geriausią dabartinės muzikos
perteikimą laimėjo Lietuvos radijo
ir televizijos komiteto nufilmuota
kompoz. F. Poulenco bei libretisto
J. Cocteau opera “Žmogaus balsas”,
o Leningrado miesto prizą už ge
riausią moters vaidmenį — filme
dainavusi sol. G. Kaukaitė. Doku
mentinis Lietuvos televizijos fil
mas “Vilnius” buvot įvertintas Armė
nijos Architektų Sąjungos prizu už
vaizdingą pasakojimą apie šį mies
tą. Centrinei Maskvos televizijai
sukurtas serijinis Lietuvos kino
studijos filmas “Amerikoniškoji
tragedija” laimėjo diplomą už kū
rybinius jieškojimus ir profesinį
meistriškumą.
MAŽOJOJE BAROKO SALĖJE
Vilniuje koncertą surengė kameri
nis Lietuvos Kompozitorių Sąjun
gos ansamblis su Vilniaus operos
sol. Jolanta Čiurilaite. Programon
buvo įtraukti J. S. Bacho, J. P. Ra
meau, G. F. Telemanno kūriniai.
Ansamblis, prieš septynerius metus
įsteigtas violončelisto Imino Ku
činsko, jau yra surengęs apie 200
koncertų. Pagrindinį dėmesį jis
skiria lietuvių muzikos garsinimui.
Ansambliui naujus kūrinius rašo
kompozitoriai —- K. Kaveckas, O.
Balakauskas, A. Rekašius, B. Bori
sovas, J. Gaižauskas, A. Martinaitis,
A. Šenderovas, V. Budrevičius, V.
Bartulis, O. Narbutaitė, A. Žigaitytė/
Koncertuose dalyvauja operos solis
tai — V. Noreika, ,G. Apanavičiūtė,
J. Čiurilaite. A. Stasiūnaitė, D. Sa
dauskas. Su šio kamerinio ansamb
lio įrašais yra išleista keletas
plokštelių. Jis yra dažnas televizi
jos ir radijo svečias.
VILNIAUS OPEROS TEATRO G.
Puccini “Toscos” spektaklyje spa
lio 10 d. dainavo du svečiai iš Bulga
rijos — sopranas Gena Dimitrova ir
baritonas Stojanas Popovas, atlikę
Toscos ir Skarpijo vaidmenis. Jie
yra žymaus bulgarų vokalo prof. Ch.
Brimbarovo auklėtiniai, turintys
gražius balsus, gerus vaidybinius
duomenis. Spektakliui dirigavo V. '
Viržonis.
DAIL. ROBERTAS ANTINIS, vie
nas žymiausių skulptorių, mirė Kau
ne lapkričio 20 d., sulaukęs 82 metų
amžiaus. Velionis, gimęs Latvijoje,
1927 m. baigė Kauno meno mokyklos
skulptūros skyrių. 1928-33 m. tęsė
studijas dekoratyvinėje Paryžiaus
dailės mokykloje. Aukso medalį už'
savo kūrinius laimėjo tarptautinė
je Paryžiaus parodoje 1937 m. Pa
gal jo projektus buvo pastatyti pa
minklai Lietuvos nepriklausomy
bės kovų aukoms Širvintose, Rokiš
kyje ir Biržuose. 1941-51 m. dirbo
dėstytoju Kauno taikomosios ir de
koratyvinės dailės institute, vėliau
atsidėjo tik kūrybai. Atidavęs duok
lę kompartijai paminklais sovietų
kariams Rietave ir Ukmergėje, Le
nino paminklui Kaune sukurtu ba
reljefu “Taika”, pagrindinį savo,
dėmesį skyrė dekoratyvinėms skulp
tūroms. Palangos parką puošia jo
“Eglė žalčių karalienė”, Panevėžį —
“Dūdorius”. Prieš keletą metų Kau
no Žaliakalnio šlaite, netoli M. K.
Čiurlionio dailės muzėjaus, pastaty
tas R. Antinio kūrinys “Kanklinin
kas su vaikais” davė pradžią išti
sai skulptūrų aikštelei. Čia kaunie
čiai žavisi jo “Motina”, “Šeima”, su
sūnum Robertu sukurta “Ateitimi”.
Prieš mirtį aikštelę papildė gėrio
pergalę prieš blogį vaizduojanti
velionies “Kova”, artima liaudies
meno tradicijoms. Mažvydo parką
Klaipėdoje papuošė monumęntali
kompozicija iš akmens “Draugystė”.
Skulptūromis talentingai reiškiasi
ir velionies sūnus Robertas, kurio
“Saulei” taip pat yra numatyta vie
ta Kauno skulptūrų sodelyje, šalia
tėvo kūrinių. Velionis buvo pašar
votas Kauno M. K. Čiurlionio dai
lės muzėjuje. Palaidotas lapkričio
23 d. Petrašiūnų kapinėse.
V. Kst.

8 psi.
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Antroji “Nerijos” plokštelė

Nuo Maironio iki Brazdžionio

AURELIJA BALAŠAITIENĖ

“publicisto žodį”, sustojo prie
Kai 1974 m. studenčių grupė,
A. Smetonos stiliaus. Pažymė
vadovaujama
Ritos Cyvaitėsestetinio realizmo kūrėją, ku jęs, kad jis sėkmingai jieškojo
Kliorienės,
pirmą
kartą pasiro
ris atėjo kaip saulėtekis, kaip žodžio, kuris būtų sklandus,
dė
Klevelande,
kaikurie
skepti
patekanti saulė, “kuri neša ir naujas, savitas, glaustas, kon
kai jos ateitimi abejojo. Tai jau
šviesą, ir šilimą, ir gyvybę”. Il densuotas, J. Brazaitis neatkrei
nų, studijas pradėjusių mergai
gėliau sustojęs prie “Vidudie pė dėmesio į savo stiliaus tiks
čių
būrelis “Nerija”, pamėgęs
nio kaimo smuklėje”, “Kur ba lumą: “Užteks tos analizės. Ne
lietuvišką
dainą ir Ritos asme
kūžė samanota”, jo kūrybos sigilinta čia į stiliaus ' kūrėjo
nyje
radęs
muzikalią profesijorinktinės, pažėrė rašytojui tik psichologiją. Kūrėjas paliktas
nalę vadovę. “Nerija” pradėjo
rai užsipelnytų komplimentų, užpakaly. . .” Ką galėjo galvoti
savo žingsnius su lietuvių liau
išreiškęs viltį, kad A. Vaičiulai patyręs stilistas apie jauną sti
dies ir individualių ,kompozito
tis “savo skaidriu žodiniu rūbu liaus mokovą, nepaisantį dvi
rių
dainomis, kurių daugumą
apvilks didesnes gyvenimo te prasmiškų žodžių, sunku pasa
aranžavo
ir ansambliui pritaikė
mas ir gilesnius žmogaus per kyti.
jų
vadovė.
gyvenimus”.
* * *
Kaikurios dainininkės, siek
Iš poetų, be plačiai išnagrinė
damos
mokslo kituose miestuo
J.
Brazaičio
nuomone,
Mairo

to Maironio, J. Brazaitis savo
se ar sukūrusios šeimas, buvo
Įsijaustu metodu panagrinėjo nis buvęs romantinio tipo žmo
priverstos iš to vieneto pasi
Faustą Kiršą, Stasj Santvarą ir gumi, Vaižgantas — barokiniu,
traukti, bet į “Neriją” stojo
o
A.
Jakštas-Dambrauskas
—
Bern. Brazdžionį. F. Kiršos lyri
naujos
narės. “Nerijos” popu
gotiniu.
koje jis atrado filosofinį gilu
liarumas
didėjo, jos repertua
Kąį
J.
Brazaičio
literatūrinė

mą, pasaulėvaizdžio harmoniją;
ras turtėjo, keitėsi ir įvairėjo.
St. Santvaro —; patoso, jausmi se studijose sunkią medžiagą
“Nerija” buvo kviečiama į eilę
Vokalinė lietuvaičių grupė “Nerija", išleisdinusi jau antrą plokštelę Klevelande ir daug kur koncertavusi
nio pakilimo, idealų atsitrenki persveria dvasia, kai jo ryšys su
didesnių
kolonijų, kuriose ją
Absoliutu
prasiveržia
alegori

mo į kasdienybę; Bern. Braz
lydėjo pasisekimas.
džionio — žodžio muzikalumo, niais, simboliniais palyginimais,
Pranešimas iš Venecuelos
1978 m. “Nerija” išleido pir
viso kosmo kelionę, pradedant kai jo kūryba tam tikra prasme
mą
savo plokštelę, kuri mūsų
yra
gili
meditacija,
paliečianti
nuo mažutėlio ėglio šapelio, bai
visuomenės buvo entuziastingai
kūrėjo ir jo kūrybos idėjinę
giant tautomis ir planetomis.
priimta. 1980 m. vasarą KleveNegalėjo J. Brązaitis nutylėti prasmę, — galima jausti jo golando
LB apylinkės pirmininko
tinę
dvasią,
kuri
neleido
suakAnt. Smetonos, kuris, užsisėdė
Jurgio
Malskio pastangomis, re
menėti,
o
vedė
į
vis
naujų
gy

jęs prezidento kėdėje, paruošė
ALEKSANDRA VAISIŪNIENĖ rinktis vieną iš trijų galimybių: kyklinio amžiaus apie 20. Lat miamomis šimtų bičiulių, “Ne
venimo
ir
kūrybos
formų
bei
kelis solidžius publicistikos to
bėgti, slėptis, kovoti. Jei Sovie vių veikla yra vieninga. Visi rija” apkeliavo Pietų Amerikos
mus. 1934 m. rašydamas apie metodų jieškojimą.
1981 m. lapkričio 21 d. Ka- tų Sąjunga toliau įsigalės pasau lanko pamaldas. Kas mėnesį da lietuvių kolonijas. Toji išvyka
rake latviu kolonija atšventė 63- lyje, nebus kur bėgti ir neleng romi susirinkimai, kur yra. ap turėjo toli siekiančių rezultatų
čią nepriklausomybės paskelbi va bus slėptis. Todėl lieka vie sprendžiami bendri kolonijos — užmegztas šiltas ryšys tarp
mo sukaktį.
nintelis kelias — kovoti. Vi reikalai.
Šiaurės ir Pietų Amerikos lietu
Pirmiausiai buvo pašventin siems tiems, kurie gerai pažįsta
Į ši minėjimą buvo atvažiavu vių, kokio dar iki šiol nėra bu
tos naujos bendruomenės veik Sovietų Sąjungos kėslus, lieka sių latvių iš tolimų kolonijų vę. Jų pastangų, lietuviško jau
lai įsigytos patalpos. Latviai tik vienas atsakymas: Sovietų — Valencijos ir Barpuisimeto.
natviško džiaugsmo ir malonaus
yra gerai įsikūrę ekonomiškai. Sąjunga turi žlugti. Paskaita
Po programos svečiai buvo elgesio dėka pagaliau buvo pra
Jie turi statybinę bendrovę, ku buvo klausytojų labai šiltai su pakviesti į naujų patalpų sode laužti ledai tarp lietuvių skirtin
ri jau yra pardavusi keletą dau- tikta.
li, kur buvo suruoštos vaišės. Iš guose žemynuose.
giaaugščių namų, turinčių apie
Pokalbis ir vaišės
“Nerija”, žymiai pakeitusi
lietuvių pusės kviestų svečių bu
200 butų.
Vėliau man teko dar pasikal vo tik dr. Vytautas Dambrava savo sudėtį, jau antrą kartą iš
Ši nauja patalpa pasitarnaus
su latvių bendruomenės su žmona ir Julius bei Aleksan ėjo į visuomenę su plokštele,
mokyklai, jaunimo veiklai, mo bėti
pirmininku inžinierium ir ad dra Vaisiūnai. Latvių bendruo kad joje būtų įamžintas jų Pie
terų komitetui, studentų veik vokatu Andres Berzinš apie lat menės vicepirm. inž. A. Kese tų Amerikoje dainuotas reper
lai, tikybiniams susirinkimams, vių gyvenimą.
padėkojo lietuvių atstovams už tuaras.
. raštinei. Už šias patalpas latviai
Latvių gyventojų yra Vene- atsilankymą bei Lietuvių Bend
šalia Ritos Cyvaitės-Klioriesumokėjo 1.800.000 Bs. (420.000 cueloje apie 350, studijuojan ruomenės centro valdybai už at nės, “Nerijoje” dainuoja šios
pavergtos Lietuvos ir laisvojo pasaulio lietuvius
dol.). Naujos patalpos įrengtos čio jaunimo turi apie 30, mo siųstas ta proga gėles.
narės: Danutė Belzinskienė, Zivyskupus, kunigus, seseles ir visus tikinčiuosius
skersai gatvės nuo šventovės ir
KRISTAUS GIMIMO šventės proga, linkėdami,
kitų parapijos patalpų.
kad naujieji metai būtų lietuvių tautos laisvės
Pašventinimo apeigos
metai.
\
Iš kunigo būstinės studentų
korporacijos nariai, drauge su
BETLĖJAUS ŽVAIGŽDĖ teveda mus visus į
pastoriumi Romans Reinfels,
viltingą ateitį, pažymėtą Kristaus pergalės ženklu,
įnešė Latvijos vėliavą į naujas
patalpas. Sustojus prie durų,
o broliška meilė tejungia visus vienon grandinėm
latvių pastorius patalpos pa
šventinimo
proga tarė , šiuos
KANADOS
LIETUVIŲ KUNIGŲ VIENYBĖS $ žodžius: “šią patalpą latviai
atiduoda Dievo malonės globai,
VALDYBA
kad Augščiausias globotų juos
ir laimintų jų darbus gavo tau
tiečių ir Tikinčiųjų Bendrijos
labui”. Perkirpus juostą, atida
rė duris visiems susirinkusiems
svečiams.
Įėjus į naujas patalpas, sode
lyje
prie sudėtų stalų, svečiai
iai sveikiname
išklausė latvių kolonijos vice
pirmininko inž. Andres Kese
visus mūsų rėmėjus ir visą lietuvišką
pranešimo apie šių patalpų pa
bendruomenę
skirtį, statutą ir vadovaujamus
organus. Tikrieji šio namo šei
mininkai bus: Latvių Moterų
ir
Komitetas ir Latvių Bendruo
menės Komitetas. Statutas buvo
vienbalsiai priimtas.
šventovėje
Tamsoj užmigo kedrai, tamarisai,
Kristus nuolat su mumis! Tai tikint, mūsų
Pašventinus namą, svečiai
nuėjo į skersai gatvės esamą
šventės ir kasdienybė Įgaus gilesnės reikšmės
Tamsoj pabudo mirštantis žmogus.
šventovę,
kurioje buvo atlaiky
o
bei paguodos.
Ir tapo Kūnu Žodis Viešpaties didysai,
tos iškilmingos pamaldos Lat
Visus ypatingu būdu prisiminsime kalėdinės
vijos
nepriklausomybės
šventės
Ir žemėn nužegė dangus.
novenos maldose. Kalėdinių sveikinimų išlaidas
proga. Dalyvavo apie 200 asme
skiriame lietuviškai labdarai —
nų.
įg
Nekaltai Pradėtosios Marijos
Pastorius Romans Reinfelds
Ir kaip griaustinis GLORIA sugriovė,
seserys Toronte
savo pamoksle ragino tautie
čius nenuleisti rankų ir kovoti
Prašvito Viešpaties pirmoji žemės šios diena,
toliau už Latvijos nenriklausoIr puolė piemens ir karaliai jam po kojų,
mybės atstatymą. Nors šių die
ni) realybė mus tolina nuo tau
Ir puolė pragaro gelmėn pasaulio dargana.
tos išlaisvinimo, tačiau mūsų
kova už jos laisvės atgavima
stiprėja. Senajai kartai mirš
“In terra pax . . . ” pro griausmą balsas tarė,
tant. jos vietas užima augantis
“In terra pax . . . ’"atsiliepė kalnai,
Latvijos jaunimas. Religinės
muzikos dalį vargonais atliko
Irene Eberštein.
“In terra pax . . .” tvirčiau už akmenį ir varį
Naujoje salėje
Pamaldoms pasibaigus, sve
Te, žeme, Kristaus vardas švies tau amžinai.
čiai buvo pakviesti į naujas pa
(Bernardas Brazdžionis)
talpas iškilmingam aktui. Lat
vių vicepirm. inž. Andres Kese
pakvietė šios dienos programai
vadovauti inž. Ansis Vitols. Jis
latvių bendruomenei yra lyg
Visus parapijiečius,
kertinis akmuo, kuris drauge
Prisikėlimo bažnyčios ir vienuolyno
su savo tėvu buvo šių Latvių
Namų statybos kapitalo teikė
geradarius bei rėmėjus,
jai, sugebėję įjungti į statybinę
visus kolonijos lietuvius
Džiaugsmo pilnų KALĖDŲ švenčių,
bendrovę beveik visus latvius.
Šiuo metu A. Vitols yra Pasauli
laimingų bei sėkmingų NAUJŲ METŲ visiems
nės latvių organizacijos atsto
su šv. Kalėdomis ir
vas, Pietų Amerikos latvių ko
naujais metais sveikina
lietuviams nuoširdžiai linki miteto pirmininkas. Madrido
konferencijoje jis stipriai gynė
TĖVAI PRANCIŠKONAI
Latvijos interesus.
Inž. A. Vitols savo kalboje
Augustinas Simanavičius, OFM
Tadas Degutis, OFM
iškėlė
daug reikšmingų minčių
Pijus Šardpnickas, OFM
Liudas Januška, OFM
The Lougheed šeima i
apie
Latvijos
okupaciją. Jis
252 Regent St. So.
Eugenijus Jurgutis, OFM
Kun. B. Pacevičius
svarstė, ar pati Sovietų Sąjun
tarnautojai
Sudbury, Ontario
ga nesugrius savo viduje, nes
PRISIKĖLIMO PARAPIJA TORONTE
žemas gyvenimo lygis ir badas
ją spaudžia. Latviai esą turi
(Atkelta iš 7-to psl.)

Latvių šventė ir namai
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ta Kripavičiūtė, Mirga Bankaitė, Sigutė Lenkauskaitė, Nijolė
Lenkauskaitė, Roma Balytė, Ri
ta Balytė, Ligija Rociūnaitė,
Ona Kliorytė ir Viktorija Len
kauskaitė. Jų akompaniatorė
yra Kristina Kuprevičiūtė. Dau
guma nerijiečių yra augštuosius mokslus baigusios profesijonalės, kurios ir toliau randa
laiko puoselėti lietuvišką dainą.
Rita Cyvaitė-Kliorienė, linku
si į liaudies ir klasikinę muziką,
repertuaran įjungė ir estradi
nių bei pramoginių dainų, kad
būtų įnešta įvairumo. “Mes pir
mą savo plokštelę paskyrėme
viso pasaulio motinoms. Šitoji
skiriama jaunimui” — pasako
jo Rita vieno pokalbio metu. “Ji
yra skirta tiek Šiaurės, tiek
Pietų Amerikos draugams. Joje
pasireiškia gyvas mūsų džiaugs
mo įrodymas, kurį išgyvenome
Pietų Amerikoje”.
1981 m. lapkričio 15 d. Klevelando Lietuvių Namų salėje su
sirinko gausus “Nerijos” bičiu
lių ir gerbėjų būrys į tos plokš
telės sutiktuves. Popietę globo
jo korporacija “Giedra”. Jos
pirmininkė Violeta ŽilionytėLeger savo įžanginiame žodyje
pasveikino atsilankiusius ir sve
čiams pristatė “Nerijos” nares,
pasipuošusias rausvomis sukne
lėmis, ir trumpai papasakojo jų
biografijas. Su plokštele supa
žindinti buvo pakviestas pianis
tas prof. Andrius Kuprevičius.
“Esame liudininkai jaunimo
siekių. Įsijungusios į profesinį
gyvenimą šiame krašte, įsijun
gė ir į lietuvišką gyvenimą. Jo
se yra gyvas lietuviško įnašo
pareigos supratimas. Taigi yra
svarbu tokias jaunimo pastan
gas skatinti, jų darbui sudaryti
sąlygas, jas įvertinti” — kalbė
jo profesorius.
Toliau nusakęs tris plokšte
lės repertuaro kategorijas, prof.
A. Kuprevičius pripažino, kad
plokštelės turinys yra vykęs.
Protarpiais klausėmas plokšte
lės ištraukų. Girdėjome po vie
ną liaudies, lietuvių kompozito
riaus dainą ir keletą estradinių.
Ypač vykusi fortepijono palyda
vietomis teikė reikiamą sodru
mą.
Rita Kliorienė pareiškė viešą
padėką Juozui Stempužiui už
plokštelės išleidimą, Linui
Stempužiui — už jos technikinį
apipavidalinimą, torontiškiams
— Romui Puteriui už fotogra
fiją, o Snaigei Šileikienei už
“Nerijos” emblemą, kuri puo
šia “Nerijos” narių uniformas
ir programas.
Už nuopelnus “Nerijai” buvo
pagerbtas ir apdovanotas Jur
gis Malskis ir padėkota spaudai.
Plokštelė išleista labai sko-»
ningai, sulankstomo albumo
formato. Diana Sitar meniškai
apipavidalino viršelį, o albumo
viduje yra trys nuotraukos.
Ši “Nerijos” plokštelė pra
turtins mūšų muzikos mylėtojų
rinkinius ir suteiks daug
džiaugsmo klausantis tų jaunų
balsų, kurie prabyla į mus čia
graudžiais mūsų liaudies dainų
tonais, čia ' temperamentingu
Pietų Amerikos ritmu, čia nos
talgiškų estradinių senų dainų
bei šokių garsais.
Norintieji plokštelę įsigyti
prašomi kreiptis: Rita Kliorys,
23461 Harms Road, Euclid,
Ohio 44143, pridedant $9.50
JAV už plokštelę (su persiunti
mu).

RITA ČYVAITĖ-KLIORIENĖ, Klevelando “Nerijos" vadovė, kurios vo
kalinis vienetas išleisdino jau antrą
plokštelę

Optical Studio
OPTIKAS 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).

Tėviškės Žiburiai
Man yra malonu pa
sveikinti Jūsų skaityto
jus šių švenčių proga.

Lietuvių-žydų dialogą pratęsiant
(Tęsinys iš praėjusio nr.)

“Karštos bulvės”
Z. Čėsna mini “provokacinę
verslininkų sąjungos veiklą”.
Propagandos moksle šio pobū
džio priekaištas yra vadinamas
“karšta bulve”. Reikėtų labai
konkrečiai nušviesti ištisą situa
ciją, kad paaiškėtų, kas ką pro
vokavo. Manau, kad čia jis turi
galvoje lietuvių verslininkų,
gal ir kooperatyvų veiklą, kuri
krašto daugumos požiūriu bu
vo sveikas reiškinys, tarnaujan
tis bendram gėriui (common
good), nors dėl to kaikurios ma
žumų privilegijos ar interesai
(vested interests) susiaurėjo.
(Nebent Z. Čėsna manytų, kad
pvz. 77% visos krašto prekybos
ir 22% pramonės, buvę vienos
mažumos rankose turėtų būti
pakelti ligi 100%). Ekonominė
tiesa yra komplikuotesnė.
Reikėtų nepamiršti ir kitos
medalio pusės. Pvz. mano pra
džios mokyklos miestelio gyven
tojas Jarackas (regis, Petras) tu
rėjo pramušti monopolistinę
tos pat mažumos užtvarą, kol
įsteigė nuosavą geležies krautu
vę Salake. Skųsdavosi, kad nu
važiavęs į Rokiškį (ilgas kelio
gabalas arkliais) negaudavo did
meninių prekių vien todėl, kad
nebuvo žydas. Tai neišimtinas
atvejis. Amerikiečiai panašią
diskriminacinę situaciją taiso
vadinamais “affirmative ac
tion” potvarkiais.
Kas yra antisemitizmas?
Z. Čėsna nori paneigti mano
tvirtinimą, jog nepriklausomoje
Lietuvoje antisemitizmo nebu
vo. Antisemitizmas yra susijęs
su pogromais bei išskirtina žydų
diskriminacija vien dėl to, kad
jie yra žydai (“rasine”, religine
ar kultūrine prasme). Kartoju:
tokio antisemitizmo tada nebu
vo. Bet aš rašiau, kad nėra kraš
to, kurio gyventojų dauguma
(čia aš vartočiau naujadarą di
džiuma) kaip nors išvengtų'dis
kriminacijos prieš mažumas.
Vadinasi, lietuviai rodė diskri
minaciją lenkams, rusams ir žyĮ dams. Tai buvo diskriminacija
1 ir prieš žydus kaip mažumą, ne
j antisemitizmas.
Aš esu nuomonės, kad, kaip
rodo lietuvių folkloristika bei
i anekdotai, daugiausia patyčių
buvo nukreipta į lenkus (gal dėl
i Vilniaus užgrobimo), po to į rui sus “burliokus” ir galiausiai Į
žydus.
Išsamiems palyginimams šio
straipsnelio rėmai permaži, bet
ar ne tiesa, jog pvz. žydų mažu
ma nepriklausomoje Lietuvoje
turėjo daugiau teisių ir galios
(ypač ekonominėje ir kultūrinė
je srityje) nei arabų bei palesti
niečių mažuma dabartiniame Iz
raelyje? Nors kaikurios žydų
teisės Lietuvoje galėjo būti su
siaurintos (Čėsna šiuo atžvilgiu
sutirština spalvas), tačiau lieka
faktas, kad lietuvaitės dirbo
tarnaitėmis žydų namuose, bet
ne atvirkščiai. Tai daug pasako.
j žydų dalia Lietuvoje nebuvo
bloga. Šia proga verta pacituoti
j mano minėtos žydų kilmės
mokslininkės H. Arendt žodžius
apie Izraelio daugumos laikyse
ną mažumų atžvilgiu: Izraelyje
“mišrių vedybų vaikai teisiškai
yra pavainikiai” (Eichmann in
Jerusalem, 7 p.). Žinoma, ir šis
faktas neišsemia visos tiesos, ta
čiau jis pasako daugiau, gal ir
esmingiau nei Z. čėsnos pa
rinkti faktai apie teisingumą
(justitia ėst fundamentum regnorum).

“Laukinė” gentis?
Su neslepiamu pažeminimu
Z. čėsna atsiliepia apie įsivaiz
duojamą “laukinę” Afrikos gen
tį. Iš tikrųjų tai, kad primityvi
kiltis neturi vandentiekio ar ap
lamai modernios technologijos,
nedaug tepasako apie jos kultū
rą.
Kerštu pasižymi visos tauty
bės, ne tik primityvios kiltys.
Kerštu dvelkia ir Levino iškel
toji žydų “tautinė atmintis”, ku
ri “nieko neužmiršo”. (Ar čia
neprasikiša dvigubi masteliai:
vienas Levino, kai turima reika
lo su sava “tautine atmintimi”,
kitas čėsnos — su svetima?).
Netgi bausmė nusikaltėliui, ne
atsižvelgiant į reabilitacinį prin
cipą, yra paremta visuomenės
kerštu. Aš abejoju, ar mūsų
pirmykščiai protėviai buvo
“laukiniškesni” už modernius
totalistus.
Šekspyrologai,
jieškodami
“Hamleto” šaltinių, mini daniš
ką legendą (Saxo Grammaticus)
apie pirmykščių galingų prota
gonistų kovą. Nė vienas tų heĮrojų neturėjo užmačių pažeisti
i ,’isuotines žmogaus teises: nu•

i

galėtojas pagarbiai palaidojo
žuvusiojo priešininko kūną.
(Vėliau vedė ir turėjo sūnų var
du Amletas — Hamleto proto
tipas? — ir t. t.). Tuo tarpu na
ciai darė žiauriausius eksperi
mentus su savo gyvomis ir ne
gyvomis aukomis, o komunistai
išrado “smegenų plovimo” tech
niką, sveikiesiems “psichušką”.
Nukankintų partizanų kūnus
rodė turgaus aikštėje, o po to
mėtė kur nors už gyvenviečių
nepalaidotus. Kieno tad moralė
bei kultūra pažangesnė, “laukiniškesriė”?

Artėjimo bejieškant
Gerai, kad ir Z. Cėsna rašo,
jog norėtų šį dialogą nukreipti
palankesne kryptimi. To seniai
siekia daugelis dialogo dalyvių.
Bet Kokį atsakymą į tai gavo
kun. dr. J. Prunskis, tuo tikslu
parašę? santūrų ir taikų laišką
Lietuvos žydų draugijai Jeruza
lėje? JĮ žinome.
Z. čėsna siūlo VLIKui pa
skelbti pareiškimą, kad “Izrae
lio vyriausybė yra teisėta viso
Lietuvos žydų visuomeninio tur
to. . . įpėdinė”. Panašiai tuo tur
tu yra susirūpinusi ir visa minė
ta žydų draugija. Tik ir čia ar
nebus veržimasis pro atviras du
ris? Juk nepriklausomos Lietu
vos valdžia gerbė jos piliečių
(ir nepiliečių) nuosavybę, tai ko
dėl dabar reikėtų papildomo
patikinimo? Ir kodėl toks pa
reiškimas turėtų liesti tik vieną
mažumą, o ne visas ir ne dau
gumą? Be to, ar ta pačia proga
reikia užmerkti akis, kad So
vietų Sąjunga, okupavus Lietu
vą, visą didįjį daugumos ir ma
žumų turtą (žemę, įmones, pa
status ir kt.) nusisavino? O ką
jau bekalbėti apie tremtinių pa
likimą. . .
Tai nebuvo lietuvių tautos ar
valdžios atsakomybė. Ir vokie
čiai okupavę negrąžino to turto
Lietuvos piliečiams. Dar dau
giau — išplėšė iš žydų ir asme
nines nuosavybes bei brangeny
bes ir išsigabeno i savo Reichą,
kaiką išsidalino vietoje. Po to
Lietuvoje rusai, išviję vokie
čius, nusavinimo ritualą pakar
tojo. Tai ar nebūtų logiškiau
reikalauti, kad pagrobtą bei nu
savintą turtą sugrąžintų patys
vad. “laisvintojai”, arba tiesiog
— plėšikai, nors jie ir vaidintu
civilizuotas valstybes? Ar vėl
nesumaišyti adresai?

Dialogas ir žodžiavimasis
Nemanau, kad' mano . apžval
ga buvo tobula, tačiau ir po vi
sų čia suminėtų ir nesuminėtų
priekaištų iš mano oponentų pu
sės aš nerandu reikalo keisti
betkurį apžvalgos žodį. Mano
oponentų išpuoliai nepagrįsti.
Jie ginčijasi ne tiek su mano
faktais ar interpretacijom, kiek
su savo pramonės iškamšom.
Kai Z. Čėsnos atsiliepimo pra
džioje perskaičiau jo nuotykį
su studentu Pranu, patikėjau,
kad tas Pranas galėjo neapkęsti
svetimųjų. Pabaigęs skaityti vi
są straipsnį, pakeičiau savo nuo
monę. Bent kol išgirsiu komen
tarus iš kitos medalio pusės, t.
y. iš paties Prano.
Z. čėsna prikiša man kažko
kių faktų nutylėjimą, nors aš
nežinau kokių. Tuo tarpu aš ne
sulaukiau atsakymo į porą
“karštų bulvių” minėtos drau
gijos rašte (“po išsivadavimo”
ir “šis tas bendro” tarp mūsų
ir “sovietų vyriausybės nusikal
tėlių traktavime”). Nors aš pa
brėžiamai klausiau, mano opo
nentai neatsakė, ar iš tikrųjų
žydų bendruomenė džiaugėsi,
jog žydai buvo paskirti politrukais Į sovietinamą lietuvių ka
riuomenę, kaip teigia Levinas.
Kai žmonės pritrūksta rimtų
argumentų, pradeda žodžiuotis.
Psichologai tikina, kad tais at
vejais tie žmonės savo ydas pri
skiria kitiems. Tai paaiškina,
kieno tonas yra irzlus, kas yra
kurčias ir nebylus, rodantis ne
apykantą svetimiesiems ir pa
galiau turintis išankstinį nusi
statymą.
Kas liečia mane, galiu prisi
pažinti, jog aš jau porą dešimt
mečių tebežaidžiu tenisą su žy
dų kilmės amerikiečiu, ir mu
dviem neteko vaidinti Prano
vaidmens. Mano studentai žino,
ką reiškia kolektyvinis ūkis.
Tokio nėra Sovietų Sąjungoj,
nes ten kolchozas esmėje yra
tik modernus baudžiavos pakai
talas. Tuo tarpu Izraelyje yra
tikri neprievartiniai kolektyvi
niai ūkiai, vadinami kibucais ir
mošavais. Jie yra našūs (paly
ginti su kolchozais).
Prieš keletą metų mane ap
lankė vienas amerikietis, stu
dentas žurnalistas, grįždamas iš

Izraelio, kur jis buvo savanoris
svečias darbininkas. Nors buvo
sustojęs tik parai, aš jį pasikvie
čiau į savo studentų auditoriją,
kur jis ištisą valandą kalbėjo
apie izraelitų šeimą bei kraštą
iš savo patirties. (Jo pavardė —
Mark Hoffman iš Nebraskos —
turėtų būti atitinkamuose Izrae
lio sąrašuose).
Man tai manoji tikrovė, nors
pagal Cėsną (išankstinis nusi
statymas?) tai turėtų būti nega
limybė.
Manau, kad sąmoningai Goberis lietuvių-žydų dialogą pa
vadina ir paverčia, jo žodžiais,
“nervų karu”, kurio vyksme,
kaip žinome, tiesa paprastai es
ti nukišama į užkrosnį.
Visdėlto, nepaisant mano iš
keltų oponentų prasilenkimų su
tiesa, yra skirtumas tarp pirmų
jų dialogo dalyvių (dr. Levino
ir Lietuvos žydų draugijos) ir
antrųjų (Čėsnos ir Goberio). Pir
mieji yra, sakyčiau, labiau prokuroriški, antrieji — labiau
pravedantys duris dialogui. Sa
vo ruožtu aš norėčiau pasergėti
skaitytojus. Nevisur ir nevisada mano oponentai pasiduoda
propagandos masalui. Z. Čėsna
ir M. Goberis šiame savaitrašty
je yra paskelbę ir didžiai vertin
gų dalykų. Man ne išdilo iš at
minties ypač pirmojo šilti atsi-

jimą ir konkretūs svarstymai
apie sovietinių lietuvių pareigū
nų pastangas puoselėti savojo
krašto kultūrą ar ekonomiką.
Opioji tema, deja, tebėra
jausmų užgošta. Bet ir tai gali
ma suprasti. (Supratimas skiria
si nuo pateisinimo). Man aišku,
kad šių dialogo dalyvių šeimos
totalitarinėse girnose daugiau
nukentėjo nei manoji. Mes gi
buvome keturi suaugę broliai;
visi sėdėjome komunistų ir nacių kalėjimuose, ir tai net .šešiais atvejais. Vyresnysis brolis
atpylė septynerius metus sibirinės; jaunesnysis kalėjime prarado sveikatą, vėliau gavo džiova ir mirė nelaiku. Bet tai manęs neatpalaiduoja nuo vispusiškos tiesos jieškojimo.
Yra vilties, kad poleminiam
karščiui atvėsus visi mes, geros
valios lietuviai ir žydai, kaip ra
šo mano oponentas, rasime
bendresnę kalbą,

Kalėdos ir
Nauji Metai
yra laikas, kada sueina
me su šeimomis ir drau
gais dalintis džiaugs
mu bei viltimi, sklindan
čia iš anų šventų praei
ties įvykių.
Kokios bebūtume kil
mės daugiakultūrinėje
visuomeninėje, aš tvir
tai tikiu, jog plačioji
mūsų visuomenė yra įkvėpiama pagrindinių principų, bū
tent, meilės lygybės ir taikos, kurie yra bendri mūsų tradicijai.

Aš manau, kad jie yra žymės jautrios visuomenės, kurią
mes suformavome Ontario provincijoje, remdamiesi dauge
lio tautybių dalyvavimu bei jų tradicijomis.
Sutarimas paskutinėje konstitucinėje konferencijoje rodo
pagrindinį mūsų nusiteikimą vienas kitam ir mūsų pajėgu
mą rasti sprendimus, būdingus kanadiečiams. Minėtasis su
tarimas atspindi naują brandumą, naują ryžtą fomiuoti visuofnėnę, kurioje visi gali dalintis krašto gerove ir galimy
bėmis.

Tokioje tad dvasioje linkiu jums visiems laimingų Kalėdų,
švenčiamų su šeimomis bei draugais, ir taip pat gerų naujų
metų.

William G. Davis

į IR
1

į

•

1981. XII. 17 — Nr. 51-52 (1662-63) •

psl. 9

L sveikatą, ar ne?
Ir vėl artėja šventės, ir vėl
krautuvių lentynos lūžta nuo
visokių gėrybių, užeigos skam
ba švenčių garsais. Dažnesni
įmonių bei įstaigų baliukai ne
vieną vilioja įsijungti ir neatsi
likti nuo švenčių nuotaikos.
Kalėdos ir Nauji Metai yra
turbūt žiauriausias laikas alko
holikui, kuris tebegeria.
Dr. William Duncan Silk
worth, buvęs Charles B. Towns
ligoninės Niujorke vyr. gydyto
jas, gydęs 40.000 alkoholikų,
rašo apie alkoholizmą: “Proto
manija verčia mus gerti, o kū
no alergija pasmerkia mus iš
protėti arba mirti”. “Alcoholics
Anonymous” knygoje dr. Silk
worth aiškina, kad alkoholikas
visada trokšta išgerti, o norma
lus alkoholio vartotojas niekad
to jausmo neturi. Į alergiškumą
linkę žmonės esą turi atsargiai
Vartoti alkoholį. Taip pat jis
įsitikinęs, kad alkoholizmas nė
ra tik protinio susivaldymo pro
blema. Dažnu atveju, kai žmo
gus įsijungia į kokį nors darbą
arba svarsto problemas, kuriom
yra nustatytas laikas, artėjant
pabaigai,' jis išgeria stiklelį ir
tučtuojau pajunta nepaprastą
troškulį gerti. Sis troškulys taip
pradeda kamuoti, kad žmogus
pamiršta visus įsipareigojimus
bei susitarimus. Jis geria, norė
damas nugalėti troškulį, kuris
yra stipresnis už protinį jo su
sivaldymą.
Dr. Silkworth turėjo visokių
rūšių žmonių — normalių ir
emociškai bei protiškai svyruo
jančių. Bet visi turi vieną simp
tomą: jie negali gerti alkoholio,

neišvystydami alkoholio troški
mo. Šitas troškimas pasireiškia
kaip kūno alergija ir išskiria
alkoholiką kaip ypatingą žmo
gų. Nėra jokio gydymo, kuris
galėtų pašalinti šią ligą, išsky
rus visišką susilaikymą — blai
vumą.
Daug rašyta už ir prieš alko
holizmą, bet tarp gydytojų daž
niausiai vyrauja nuomonė, kad
alkoholikas pasmerktas pražū
čiai.
'Dr. Silkworth pasakoja apie
vieną alkoholiką, kurio proble
ma buvo labai sudėtinga, jo de
presija tokia didelė, kad vienin
telė viltis išgyti buvo per tada
vadinamą “moralinę psichologi
ją”, nors abejojo ar ir tai padės.
Bet tas žmogus atėjęs į AA pa
sveiko.
“Alcoholics
Anonymous”
knygoje yra daug aprašymų iš
žmonių pergyvenimų, informa
cijos apie alkoholizmą ir atsaky
mai į alkoholizmo ligos klausi
mus. Kai alkoholikas atskleidžia
kitam alkoholikui savo sveika
tos sutrikimą, pradeda keistis.
Kiekvienas alkoholikas turi pa
siekti dugną ir Įžvelgti šią ne
gailestingą ligą.
Mielas skaitytojau, jeigu esi
kamuojamas alkoholio proble
mos arba pradėjęs gerti negali
nustoti, nenusimink — yra išei
tis. Tiesiame tau ranką — ateik
į Alcoholics Anonymous. Čia
rasi žmones, kurie tave supras
ir norės tau padėt, šventės tau
pasiliks kaip malonus prisimini
mas, o ne gailestis ar sąžinės
graužimas.
_
Deimantė

Aukojo “Tėviškės Žiburiams”
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proga Lietuvių Evangelikų
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S? ios nuoširdžiai sveikina
S? visus parapijiečius, rėmėjus bei visą lietuvių
g bendruomenę.,
'
Gimusio Išganytojo šviesa tešviečia
jūsų gyvenimo kelyje!

Linksmų, prasmingų
bei
palaimintu

linkime visiems Išganytojo liuteronų
parapijos parapijiečiams bei visai
lietuvių visuomenei.
“Garbė Dievui augštybėse, o žemė
je ramybė jo mylimiems žmonėms”
(Luko 2, 14)

KUN. ALGIMANTAS ir
RŪTA ŽILINSKAI

TORONTO LIETUVIŲ NAMAI
SAVO NARIAMS IR VISIEMS

lietuviams Linki

$100: kun. dr. V. Skilandžiūnas,
Onutė Skrebūnienė; $50: Br. Narbu
tas, Petras Bigauskas; $25: A. Katelienė; $20: Ramutė Verikaitis, O.
Kirvaitienė, Petras Malis, Angelė
Cesnulis; $17.50: A. E. Heikiai; $15:
Aleksas Parėštis, Jonas Kuršys;
$10.55: J. Vebrys.
$10: K. Linka, J. G. Šimaitis, Juo
zas Dundzys, Elena Undraitienė,
VI. Jocas, Jurgis Šleinius, A. Trečio
kas, Jonas Račilas, P. Trečiokas, V.
Blažys, dr. Algis ir Viltė Valiuliai,
A. Steponavičienė, Kazys Mikšys, A.
R. Giniočiai.
$5: Adelė Vapsvienė, Kazys Žilvi
tis, Bronius Andrašiūnas, Ona Vil
kelis, E. Gocentas, Jurgis Virkutis,
D. J. Žutautas, Ignas Petrauskas,
P. Liaukevičius, I. H. Stasiulis, K.
Slavinskas, V. Naruševičius, F. Urbaitis, J. Zabulionis, Liucija Ka
minskas, V. Kondrat, Julius Balu
tis, Stasys Damulis, Stanislava Ra-kauskienė, U. Opanavičius, Z. Za
leskis, Br. Abromonis, S. Vyšniaus
kas. Stasys Vaštokas, Pr. Juodaitis,
Ch. Ambrasas, Marija Milvydienė,
kun. J. Matutis, J. Paukštys, Juozas
Užupis.
$4: V. Pipiras; $3: K. Malaske,
Helena Bernotas, Jurgis Jakaitis, V.
šilėnas; $2: Bronius Mačianskis, A.
Gailiušis, L. Oleka, R. Dūda, I. Vegis, A. Stasiūnas, J. Valiulis, G. A.
Sprainaičiai; $1: Jonas Mejus, Vale
rija Mossey.
Rėmėjo prenumeratas atsiuntė —
$200: Petras Regina; $50: S. Rakštienė; $35: Petras Lukošius; $30:
Antanas Prūsela/is, Bronius Igna
tavičius; $25: Jonas Mališka, Juozas
Domeika, Pranas Siūlys, V. Šadreika, M. Pranevičius.
$20: Jonas Tarvydas, B. Jackus,
Juozas Žiurinskas, Jonė Černiauskas,
Petras Misevičius, Vida Valaitis, I.
H. Stasiulis, J. A. Stonkus, Jonas
Purtulis, L. V. Petrušaitis, St. Pili
pavičius, Vincentas Naruševičius,
Petras Malis, Vik. Vaičiūnas, R. Pi
lipavičius, Antanas Neverauskas,
Irena Ross, Mečys Empakeris, P.
Ščepavičius, Vladas Saulis, Stasys
Vaičaitis, Jonas Virpša, V. Žebertavičius, K. Radvilą, J. Žvirblis, A. Ku-

bilius, F. Bagdonas, A. Aleliūnas,
G. H. Lapai, Petras Lukošius, kun.
P. A. Lekešis, J. Bakša, Vladas Ker
šys, Ignas Kalainis, dr. Justinas Pi
ktinas, V. Perkauskas, S. Jakaitis,
J. Raush, Adelė Pauliukonienė, A.
Sukauskas, M. šelmys, Stasys Jaseliūnas, Aldona Skabeikis, Vincas
Paulionis, A. Rukštys, A. Ulbinas,
Vytautas Kamantas, J. Skeivelas,
Rimantas A. Stirbys, K. Toliušis, V.
Strimaitis, A. J. Viskontas, Eugeni
ja Urbonaitė, E. V. Smilgys, V. Si
monaitis, Julija Žukauskas, Kazys
Žilvitis, Kazys Zauka, Jurgis Jakai
tis, Bronius • Andrašiūnas, kun. D.
Lengvinas,
Marija
Leparskienė,
Daina Kojelytė, J. Zenkevičius, Vy
tautas Gudaitis, Petras Mazaitis, Jo
nas Labenskas, Petras Maleckas, Ka
zys ir Elena Gudinskai, Albertas Mi
siūnas, K. Lisauskas, R. Dūda, A. V.
Naruševičius, P. Pleinys, Linas ir
Asta Sapliai, Jonas Rimkūnas, Fe
liksas Pajarskas, Algimantas Sen
kus, Rūta šiūlytė, dr. A. Šležas, Vio
leta Svirplys, Edvardas Valeška, St.
Banelis, Julius Telyčėnas, Rūta Rez
nik, A. Trinkūnas, Valdemaras Šenbergas, kun. dr. V. Skilandžiūnas,
Ona Spidell, M. Studney, V. Valiulis,
V. Seniūnas, St. Styra, K. Stundžia,
T. Varneckas, Vladas Mickus, Al
girdas Mitalas, Antanas Klimas, Ju
lius Klypas, Stasys Vaiciekauskas,
V. Beleckas, Albinas Krakaitis, Sta
sys Mureika, Anat. Jazbutis, Alfon
sas Juška, Aleksas Parėštis, Vidas
Prasauskas, J. Tamoliūnas, Alfonsas
Pundzius, J. Reyeris, dr. K. Ambrozaitis, Feliksas Andrūnas, kun. An
tanas Bertašius, Dana Chornomaz,
V. Dobilas, Liucija Kurkulis, An
tanas Kenstavičius, Jonas Žaliaus
kas, Vincas Stankauskas, Justinas
Šimkus, M. Pike, Jonas Petrauskas,
Adolfas Pavilonis, P. Adomaitis,
Bronius Galinis, Leonas Jasinevičius, Jonas Ivanauskas, Stasė Kowbell.
Už dvejus metus rėmėjo prenu
meratas po $20 atsiuntė: Jurgis G.
Šimaitis, Jonas Baliukas, Jurgis
Šleinius, Pranas Jankus, Ričardas
Izokaitis, Antanas Tėvelis.
Nuoširdus ačiū visiems už paramą
lietuviškai spaudai.

ir laimingų
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Mamos nuotykiai ir
tėvo atsiminimai
rajoną. Vyresni kareiviai turėjo
i
Mano mama išvažiavo iš Lie pasilikti ir ginti savo rajoną,
tuvos 1944 metais. Tuo metu ji bet leido pabėgėliams nuo jų
gyveno miestelyje tarp Mari “pabėgti”. Mama su tėvais ir
jampolės ir Vilkaviškio. Jos šei kitom šeimom važiavo toliau į
ma gyveno prie pieninės, nes Vokietiją. Mano mama įlipo į
mamos tėtė buvo pieninės ve atskirą vagoną nuo tėvų. Visi
dėjas. Mamai buvo penkiolika buvo labai susispaudę. Mama iš
girdo, kad reikės išlipt “Pots
metų.
Rusai jau buvo Lietuvoj, bet dam Platz” stotyje. Po pusės
niekas nežinojo tiksliai kur. Ta dienos privažiavo Potsdam mies
da vieną dieną (buvo liepos mė telį, kur mama išlipo. Išli
nuo ir sekmadienis) rusai pra pus ji matė, kad nieks kitas ne
dėjo bombarduoti plentą, prie išlipo, o tėvai traukinyje pro
kurio buvo pieninė. Mama įbė- langą jai mojavo, kad įliptų at
go į pieninę. Tėvai ir maža, pen- gal į traukinį. Mama vos spėjo
kerių metų, sesuo pasislėpė kaž atgal įlipti. Ji buvo išlipus
Po U d am miestelyje, vietoj
kur kitur.
Pagaliau bombardavimai su “Potsdamer Platz”, kuris buvo
stojo, ir mama surado tėvus. viena iš Berlyno stočių.
Dar neprivažiavus Berlyno,
Tada prasidėjo dar baisesnė pa
nika, nes žinojo, kad frontas sirenos pradėjo kaukti, bet visi
Berlyną.
jau labai arti. Mamos tėtė nu saugiai privažiavo
ėjo pas kaimynus. Kaimynai sa Maistas ir lovos buvo parūpin
kė, kad jie pasiliks Lietuvoj, tos berlyniečių.
Lietuviai Berlyne tuoj susi
bet jų vaikai, kurie jau buvo
suaugę sakė, kad ir tėvai va organizavo — turėjo lietuviškas
pamaldas, savo draugiją ir t. t.
žiuos kartu su jais.
Mamos šeima ruošėsi važiuo
Viši šeši sukrovė, ką galėjo,
į vežimą ir iškeliavo. Niekas ne ti į Dresdeną. Prieš išvažiuo
galvojo, kad išvyks daugiau jant, jie susitiko draugų iš Že
kaip savaitei ar dviem — jie maitijos ir nutarė nevažiuoti į
tik bėgo nuo fronto. Mama pa Dresdeną. Pasiliko Berlyne ir
siėmė savo dviratį ir juo važia apsigyveno su draugais.
Vasario 3 d. priartėjo fron
vo, kol nusibodo, paskui jį pa
liko krūmuose. Jie važiavo visą tas. Mamos tėtė nuėjo į trauki
vakarą ir per visą tą laiką ma nių stotį išsiųsti daiktų į pieti
nę Vokietiją. Kai buvo stotyje,
mai galvoj bombos ūžė.
Visi kartu pasiekė Kybartus. amerikiečiai pradėjo bombar
Ten kaimynų vaikai įlipo į trau duoti, bet mamos tėtė saugiai
kinį ir išvyko į Vokietiją. Ma pabėgo. Liko tik viena veikianti
mos šeima važiavo toliau savo stotis. Mama su šeima nuvažia
ūkio kryptimi pasiimti daugiau vo į Flensburgą. Traukinys bu
arklių ir kitų dalykų. Tą ūkį vo pilnas žmonių. Nuvažiavę
buvo nupirkęs mamos tėtė, kad ten jie vėl gavo lovas ir maisto.
turėtų ką nors senatvei. Pake Po poros dienų visi buvo išskirs
liui į ūkį vežimas išvirto į grio tyti dirbti ūkiuose. Netrukus
vį. Pagaliau vėl viską susidėjo baigėsi karas.
Po karo mama pasiliko Vo
ir ruošėsi toliau keliauti, bet at
vyko žmonės, -kurie nuo jų ūkio kietijoje, kol baigė gimnaziją.
krypties atvažiavo. Tie žmonės Ji padavė prašymą į universite
sakė, kad frontas jau ten. Tada tą, bet prieš gaudama atsakymą
visi apsisuko ir važiavo į Ryt su tėvu išvažiavo į Angliją.
(Anglijoj gavo atsakymą, kad
prūsių pusę.
Pagaliau pasiekė pasienį, kur buvo priimta į Pinnebergo uni
jie pasiliko maždaug tris mėne versitetą). Po metų jos mama ir
sius. Maistą pasiimdavo iš ūkių, sesuo juos sutiko Anglijoje,
kuriuos žmonės buvo palikę, be Nottinghame. Tenai visi keturi
to, žuvaudavo. Miegojo grio gyveno dar trejus metus. Po
viuose, bulvių duobėse, kluo ketvertų metų mama pati savo
nuose. Nebuvo liūdna nei baisu, lėšomis atvažiavo į Kanadą
1952 m. Ji per draugę gavo dar
nes daug pabėgėlių ten buvo.
Po maždaug trijų mėnesių bą raštinėje.
vokiečiai smarkiai pradėjo gau Tėtės prisiminimai iš Lietuvos
dyti pabėgėlius. Buvo trijų rū
Mano tėtė gimė ir augo Kau
šių vokiečių kariuomenė: pap
rastoji, partinė, kuri atstovavo ne. Jis -turi daug prisiminimų,
Hitleriui, ir vyresniųjų karei bet aš tik keletą jų čia paminė
vių — atsarginė. Pasirinkimas siu.
Lietuvai atgavus nepriklauso
buvo pasiduoti vienam iš tų ka
rinių dalinių arba laukti, kol mybę, Kauno gatvėse buvo gali
kas nors juos sugaus. Pasidavė ma girdėti kalbant įvairiom kal
atsarginės kariuomenės dali bom — lenkų, žydų, vokiečių ir
niams. Tie pervežė pabėgėlius į kitom. Vėliau visi pradėjo kal
Vokietiją. Ten moterys, saugo bėti lietuviškai.
Kaune buvo labai daug mo
damos vaikus, dirbo virtuvėje,
kyklų ir gimnazijų. Kas rytą ėjo <
o vyrai dirbo prie apkasų.
Po kelių mėnesių atėjo žinia, būriai uniformuotų gimnazistų.
kad rusai jau beveik užėmė jų Tai buvo labai įspūdingas vaiz
das. Tėtė prisimena, kad jo mo
,r
■
~
» kyklos berniukų uniforma buvo
mėlyna sportinė eilutė ir kepu
KLEMENSAS JŪRA
rė, panaši į prancūzų policijos.
Į gimnaziją reikėdavo eiti še
šias dienas į savaitę. Būdavo
VIENĄ SYKĮ
nuo šešių iki septynių pamokų
į dieną. Mano tėtis prisimena,
Tu sakai: iSeikim
kad jo mėgstamiausia pamoka
Dar nors vieną sykį.
I būdavo sportas.
Kaip saulutė leidžias
Kaune buvo daug galimybių
Kartu pamatyti ...
sportuoti. Žiemą eidavo čiuožti.
Kaune buvo nemažai čiuožyklų,
ir
visos buvo atviros. Vasarą
Kur beribė jūra
vis
žaisdavo krepšinį. Po pamo
Smėliu ridinėja,
kų
grįžęs
namo, mano tėtis (ta
O ant kranto žvejas
da mokinys) numesdavo portfe
Žuvį glostinėjo.
lį, pavalgydavo ir eidavo atgal
į mokyklos aikštę žaisti krepši
Kur mėnulis juokias
nio. Krepšinis buvo labai popu
liarus žaidimas Lietuvoj, ypač
Vakaro sulaukęs,
po to, kai Lietuva tapo Euro
Ir žuvėdros suokia,
pos meistęe.
Debesėliai plaukia.
Tais laikais nebuvo televizi
jos, bet buvo daug kino teatrų.
Ten pinheiro ošia
Vaikai iš tėvų prašydavo pinigų
Krante įsispyręs,
ir eidavo su draugais į kino
O naktis užgožia
teatrus Kauno mieste.
Vasaros atostogos truko maž
Atogrąžą girią.
daug tris mėnesius. Per vasaros
atostogas daug žmonių išvažiuo
Kur naktiniai paukščiai
davo iš Kauno. Ūkininkai pasta
Tylumoj plasnoja,
tydavo specialius namus atosto
Begaliniam augšty
gautojams. Tuos namus žmonės
Pietų Kryžius moja . . .
nuomodavo, kaip Kanadoje va
sarvietes. Maistą pirkdavo iš
ūkininkų. Kartu visi eidavo
Tai gerai — išeikim
prie ežerų saulintis ir maudy
Paskutinį sykį,
tis. Lietuvoje buvo daug ežerų
Po pasaulį gražų
— maždaug du tūkstančiai.
Dar pasidairyti . . .
Kai baigdavosi vasaros atos
togos, maždaug savaitę prieš
1981.VIII.20
mokslo metų pradžią, grįždavo
Brazilija
į Kauną, susitikdavo su drau
gais ir ruošdavosi naujiems
(Iš naujai išleidžiamos
mokslo
metams.
eilėraščių knygos
Mamos išvažiavimas iš Lietuvos

“KAUBURĖLIAI”)

Gailė Šaltmiraitė,

Augštesnieji lituanistiniai
kursai Toronte

savo mielus artimuosius, gimines, draugus, bičiulius,
pažįstamus bei jų šeimas

proga, linkėdami visiems betlėjinės šviesos
skaidraus džiaugsmo, gausios palaimos bei
didžios sėkmės naujaisiais metais
Aleksas Andrulis
Jonas, Ona Ažubaliai ir sūnūs
M. A. Aulinskai, Oakville, Ont.
V. V. Augėnai
Henrikas, Ona ir Vidutė
Adomoniai
Ada ir Balys Arūnai
Elena Aukštakalnienė
K. ir A. Aperavičiai
Albina, Pranas Augaičiai
ir šeima
Valerija Anysienė
Katrina ir Juozas Ališauskai
Jadvyga Barzdaitienė
Regina ir Stasys Beržiniai,
Tillsonburg, Ont.

Birutė, Aldona, Jūratė ir
Vytautas Biretos
Aloyzas Bričkus
Konstancija Butienė
Monika, Antanas Bumbuliai,
dukros Vida ir Rima
Kostas ir Zina Beržanskiai,
Oakville, Ont.

A. O. Biveiniai, Cambridge, Ont.
J. Bersėnas ir šeima,
Hamilton, Ont.

Danutė ir Alfredas Bražiai
Stasė ir Mečys Bašinskai
Greta Buntinienė, Eimvale, Ont.
Julius, Pranė ir Danutė
Barakauskai
Sofija, Vytautas, Vida ir Jonas
Balsevičiai, Ottawa, Ont.
Jonas Balčiūnas
Laima ir Petras Butėnai
Janina Černiauskienė ir
dukra Sigita
Apolinaras Čepaitis
Linda ir Edm. Cicėnas,
London, Ont.

Kazimieras ir Birutė Čepaičiai
Dana ir Ted Chornomaz
Albina ir Jonas Didžbaliai,
Hamilton, Ont.

Kazimieras Daunys
J. Z. Didžbaliai ir šeima
Ona Dementavičienė
Stasys Dabkus
Aldona ir Petras Dranginiai
Ona ir Petras Derliūnai
Jonas, Ona Dirmantai ir dukros
Valė, Paulius Dalindos
Vanda Dotamaitė
Pranas Dauginas
St. Caharines, Ont.

Lina ir Liudas Einikiai
Vladas Eižinas
Pranas Eidukaitis
Marija ir Antanas Elijošiai
Antanas Gurevičius
J. O. Gustainiai
Marija ir Simas Gudaičiai
O. K. Gimtai, Ingersoll, Ont.
Stasė ir Jurgis Gimbutai,
Arlington, Mass.

Adelė ir Zigmas Gedminai,
Hamilton, Ont.

Marija Gečienė
Sofija ir Kazys Gečai
Janina, Petras Gurkliai ir dukros
Julė ir Vladas Geras, stayner, Ont.
Alina ir Vladas Gumauskai
Petras Gulbinskas

Aldona ir Bronius Girčiai
Vilma ir Kazys Gapučiai
Petras Gaidelis
Stasys Grizickas
Juozas, Elena Girėnai
Paulė ir Vytautas Gudaičiai
J. Gimžauskas, Hamilton, Ont.
Elena ir Kazys Gudinskai,
Hamilton, Ont.

ir E. Heikiai, Stayner, Ont.
I. V. Ignaičiai ir šeima
Jonas, Jadvyga, Edvardas
Ignatavičiai
M. ir A. Iškauskai
Vacys, Vilma Ivanauskai
Gertrūda ir Vladas Jocai
Stasys Jaseliūnas
S. M. D. Jokūbaičiai
Dara ir Albertas Jankūnai
Monika Jasionytė
Lina ir Ignas Juzukoniai
Ona Jakimavičienė
Marta ir Jonas Jakaičiai,
A.

London, Ont.

Julija ir Leonardas Jakaičiai
H. P. Juodvalkiai, Oshawa, Ont.
A. I. Jurcevičiai
Petras, Liuda Jurėnai ir šeima
Stasys ir Konstancija
Juknevičiai
Milana ir Albertas Joneliai,
Montreal, P.O.

H. Kairienė, Hamilton, Ont.
E. J. Kazickai, Hamilton, Ont.

Albina ir Stasys Kavaliauskai
A. A. Keliačiai, Hamilton, Ont.

A. S. Kalūzos
Olga ir Mykolas Krivickai,
Oakville, Ont.

Veronika Kalendrienė
Regina Klemkienė
Elena, Bronius ir Alvinas
Kišonai
G. J. Kolakauskai, Hamilton, Ont.
Aldona ir Jonas Kutkos,
Welland, Ont.

Juozas Kvederys
Ina ir Ian Kavanagh
Ona ir Kazys Kudukiai,
London, Ont.
J. Kšivickiai, Dundas, Ont.

Viktoras ir Aldona Kryžanauskai,
Stayner, Ont.

Vytas, Angelė ir Rūta Kulniai
Lionė ir Vladas Kybartai,
Hamilton, Ont.

E. ir G. Kuchalskiai
Rita, Juozas Karasiejai ir šeima
Teklė, Petras Kareckai ir sūnūs,
Hamilton, Ont.

Dzeja Klibingaitienė
Gertrūda ir Jonas Klipčiai,
Oakville, Ont.

Olga ir Otonas Krygeriai,
Oakville, Ont.

Gražina ir Haris Lapai
Stasė ir Vytautas Liuimos
Julija ir Klemensas Liutkai
Antanas ir Elena Liaukai,
Hamilton, Ont.

Ernestas Lengnikas, Hamilton, Ont.

Genovaitė Mockienė
V. Miškinis

Stasė Sinkienė
Jonas Šeperys
Rimas ir Gražina Strimaičiai
Teklė ir Adolfas Sekoniai,

■ Stasė ir Balys Matulevičiai,
St. Petersburg, JAV

Antanina ir Jonas Mikšiai,
Hamilton, Ont.

Vitalius Matulaitis
Liucija ir K. Meškauskai,
Hamilton, Ont.

Stayner, Ont.

Gražina ir Antanas Stankai
Danutė ir Bronius Staškevičiai,

x

S. Martinaitienė
Vida ir Feliksas Mockai
Onutė ir Vytas Marcinkevičiai
Liudvika ir Vaclovas Morkūnai
Bronė ir Jonas Maziliauskai
M. S. Meškauskai
Morta ir Bronius Norkai
J. I. Nacevičiai
Birutė Norkienė ir dukra
Kristina
Aldona, Juozas Petrauskai
ir šeima
Uršulė Paliulytė
Ada ir Valius Poškaičiai
Sofija Pyževienė
J. ir A. Pliopliai
Janina Pacevičienė
Vytautas ir Irena Pečiuliai
Anelė, Jonas ir Romas Puteriai
Joana ir Vladas Plečkaičiai
Mikas ir Stasė Petruliai
J. J. Pilipavičiai ir Rima
Stefa ir Antanas Petraičiai
Pranas ir Marija Pranaičiai
Vaclovas Pniauskas,
Oshawa, Ont.

Viktoras ir Irena
Priščepionkos, Ottawa, Ont.
Stasys ir Jonė Paketurai,
West Lome, Ont.

B. A. ir D. Petkevičiai
Regina, Anita ir Balys
Pakalniškiai, Hamilton, Ont.
Romualda, Jeronimas Pleiniai,
dukros Aušra ir Ramunė,
Hamilton, Ont.

Irena, Edvardas, Ričardas,
Edis ir Vilija Punkriai
Sofija ir Stasys Rakščiai,
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Fruitland, Ont.

Alvina ir Vladas Ramanauskai
Danguolė ir Balys Radzevičiai
Jadvyga ir Jonas Rukša
Aldona Rusinienė
Justina ir Aloyzas Ramonai,
Oakville, Ont.

K. J. Rugiai
Aldona ir Jonas Ranoniai
Jonas Riauba
A. Rudokas, Tillsonburg, Ont.
Danutė ir Mykolas Regina
J. ir O. Ražauskai
Albertas, Gertrūda Repčiai,
Hamilton, Ont.

Monika ir Juozas Rimkus,
Vittoria, Ont.

Onutė ir Leonas Radzevičiai
Oakville, Ont.

Vincas Sinkevičius
O. Savickienė, Hamilton, Ont.
Petras, Gražina, Antanas ir
Paulius Stauskai
Petras Ščepavičius
Zuzana, Juozas ir Ramunė
Stravinskai
Onutė, Viktoras ir Danutė
Skukauskai

Verdun, P.O.

Liucija Skripkutė, Hamilton, Ont.
Marija Skučas
Alfonsas, Gražina ir Edvardas
Sudeikiai
Julė ir Edvardas Šileikiai
Marija Šenferienė
Bronius ir Prima Sapliai
Erika ir Vincas Sakavičiai,
Hamilton, Ont.

Kun. Antanas Sabas,
Sudbury, Ont.

Jadzė ir Jonas Stanaičiai,
Hamilton, Ont.

Bronė ir Jonas Stankaičiai
Šiūlių šeima, Hamilton, Ont.
Juozas Svilas, Hamilton, Ont.
J. O. Staškevičiai,
Port Colborne, Ont.

Adelė Šapokienė-Sudikienė
Eugenija ir Adolfas Sagevičiai
ir šeima

Marija ir Vytautas Tamulaičiai
G. B. R. E. Trinkos
Bolius Trukanavičius
į Birutė ir Bronius Tamošiūnai
Feliksas Timukas, Samia, Ont.
Juozas ir Balbina Tamulioniai
Ignas Urbonas
B. J. Vaidotai
Emilija ir Paulius Vindašiai,
Delhi, Ont.

Stepas ir Irena Varankos
su šeima
Marijonas ir Rasa Valaičiai
Jonė ir Vytas Vingeliai
Aldona ir Jonas Vaškevičiai
Dr. Aleksas ir Aldona Valadkos
Jonas Vaitkus
P. J. Vėgelis, Oakville, Ont.

Genė ir Antanas Vinerskiai,
Hamilton,Ont.

Marija, Vacys Vaitkai ir
dukra Rūtelė
J. Valiukienė
M. ir P. Vaitoniai, Hamilton, Ont.
Zita Vainauskienė, Hamilton, Ont.
Jadzė ir Adolfas Vanagai
Dr. Kęstutis Valiūnas ir šeima,
New Rochelle, N. Y.

Ona ir Viktoras Yurkai
Marija Zūrlienė, Hamilton, Ont.
V. Zavadskienė, Winnipeg, Man.
Stasė ir Antanas Zimnickai
B. K. Žutautai
Delfiną Zulonienė
Bronė Žiobienė ir sūnūs
Irena ir Petras Zubai,
Hamilton, Ont.

Tomas ir Anelė Žiliai
Marija ir Bronius Žėkai
A. O. Želviai, Oshawa, Ont.
J. M. Zubrickai
D. J. Žiogai, Delhi, Ont.
Monika Žėkienė
A. Žilėnas

ID TO RON T O'
Vietoj kalėdinių sveikinimų
atvirukais Įsirašė į bendrą svei
kinimą ir paaukojo “Tėviškės
Žiburiams” $35: Stasė ir Mečys
Bušinskai, Adelė Šapokienė-Sudikienė.
$25: Marija Gečienė, Kazi
mieras ir Birutė Čepaičiai, J.
Kšivickis, J. I. Nacevičiai, J.
Valiukienė, J. M. Zubrickai, E.
G. Kuchalskiai, Stasys Grizickas, Juozas Svilas, Regina, Ani
ta ir Balys Pakalniškiai, Sofija
ir Vytautas Balsevičiai, dr. Kęs
tutis Valiūnas ir šeima.
$20: Stasys Dabkus, Pranas
ir Marija Pranaičiai, Aldona ir
Jonas Ranoniai, Elena Aukštakalnienė, Marija Skučienė, Da
nutė ir Mykolas Regina, Bro
nius ir Prima Sapliai, Marija,
Vacys, Rūtelė Vaitkai, Ona ir
Kazys Kudukiai, M. S. Meškaus
kai, Birutė ir Bronius Tamošiū
nai, kun. Ant. Sabas, Julė ir
Vladas Geras, Bronė ir Jonas
Stankaičiai, Alina ir Vladas Gumauskai, Albertas, Gertrūda
Repčiai, M. P. Vaitoniai, Rita
ir Juozas Karasiejai, Juozas ir
Balbina Tamulioniai, Valė ir
Paulius Dalindos, Dana ir Ted
Chornomaz, Zita Vainauskienė,
Ernestas Lengnikas, J. D. Žio
gai, A. I. Jurcevičiai.
$15: D. ir Br. Staškevičiai, J.
J. Ignatavičiai, Liudvika ir Vac
lovas Morkūnai, M. A. Iškaus
kai, J. Bersėnas ir šeima, Aldo
na ir Jonas Kutkos, Jonas Riau
ba, L. Skripkutė, Sofija ir Ka
zys Gečai, Erika ir Vincas Sakavičiai, Jadzė ir Jonas Stanai
čiai, J. ir O. Ražauskai, Julius,
Pranė ir Danutė , Barakauskąi,
Vytas, Angelė ir Rūta Kulniai,
Stasys ir Jonė Paketurai, Siū
lių šeima, Monika ir Juozas
Rimkus, Dzeja Klibingaitienė,
J. Staškevičius, Bronė, Jonas
Maziliauskai ir Ina, Ian Kava
nagh, Onutė ir Leonas Radzevičiai, Gertrūda ir Jonas Klipčiai,
Aldona ir Bronius Girčiai.
$10: K. J. Rugiai, Onutė ir
Vytas Marcinkevičiai, Ignas
Urbonas, G. J. Kolakauskai,
Kostas ir Zina Beržanskiai, A.
O. Biveiniai, Ada ir Balys Arm
nai, Aldona ir Petras Drangi
niai, Vaclovas Pniauskas, A. O.
želviai, A. Rudokas, Linda ir
Ėdm. Cicėnas, Juozas Kvederys,
Ona ir Petras Derliūnai, Danu
tė ir Alfredas Bražiai, Julė ir
Edvardas Sileikiai, K. ir A.
Aperavičiai, Jonas, Ona Dirmantai, Bolius Trukanavičius,
Marija Šenferienė, Viktoras ir
Irena Priščepionkos, Janina,
Petras Gurkliai, Albina ir Pra
nas Augaičiai, Greta Buntinie^
nė, Valerija Anysienė, Petras
Gaidelis, Genovaitė Mockienė,
Kotryna ir Juozas Ališauskai,
Lionė ir Vladas Kybartai, Fe
liksas Timukas, H. P. Juodvalkiai, B. A. ir D. Petkevičiai, An
tanas ir Elena Liaukai, Birutė
Norkienė ir dukra Kristina,
Petras, Liuda Jurėnai, Ona ir
Viktoras Yurkai, Jadzė ir Adol
fas Vanagai, Eugenija ir Adol
fas Sagevičiai ir šeima, Monika
Žėkienė, Juozas ir Elena Girė
nai, Stasys ir Konstancija Juknevičiai, Olga ir Otonas Krygeriai, Irena, Edvardas, Ričardas,
Edis ir Vilija Punkriai, Petras
Gulbinskas, Vilma ir Kazys Gapučiai.
$5: Marija ir Bronius Žėkai,
Viktoras ir Aldona Kryžanauskai, Teklė, Petras Kareckai, V.

Miškinis, Marija ir Antanas Elijošiai, Vacys ir Vilma Ivanaus
kai, Jonas Balčiūnas.
Vertą dėmesio jaunųjų talen
tų — menininkų, pritaikomo
sios dailės atstovų ir rankdarbių
mėgėjų parodą lapkričio 28-29
d. d. Prisikėlimo Parodų salėje
surengė jaunos “Vaidilutės”
draugovės skautės. Tai buvo
pirmas bandymas visai savaran
kiškai, be vyresniųjų pagalbos,
parodyti jaunųjų menininkų
darbus. Tokios pastangos labai
pagirtinos, nes pamatėm kiek
gabių jaunų jėgų auga mūsų
bendruomenėje.
Be jau žinomų mums meni
ninkų A. Valiūno ir S. Šileikie
nės, didžiausią Įnašą parodai
davė Birutė Batraks-Delkutė.
Jos' gražūs lietuviškais orna
mentais išmarginti keramikos
darbai buvo gerai įvertinti Niu
jorke, Montrealyje ir kitur. Bu
vo parodoj fotografijų, R. Belaišytės pieštų kalėdinių atviru
kų ir kitų įvairenybių. Paroda,
ypač sekmadienį, susilaukė di
delio pasisekimo.
Jei “Vaidilučių” draugovė
ateityje su vyresniųjų pagalba
truputį apšvarins lietuvių kal
bą pakvietimuose ir dar kiek
apdailins organizavimo nesklan
dumus, tai galės reikštis kaip
pajėgi jaunųjų menininkų ir ki
tų talentų parodų rengėja. B. M.
Pašto ministeris Andre
Ouellet praneša, kad š. m. gruo
džio 29 d. išleidžiamas apyvar
ton naujas pašto ženklas — kle
vo lapas su raide A. Jisai skir
tas apmokėti pirmos klasės
siuntoms nuo 1982 m. sausio 1
d. Kokia bus nauja tų siuntų
kaina, dar nežinoma. Tai netai
koma antros klasės siuntoms
(laikraščiams, žurnalams, kny
goms). Jai naujos kainos bus
įvestos nuo 1982 m. balandžio
1 d.
Premiją $16,000 gavo Joana
Staniszkis už meniškus savo au
dinius Vankuveryje. Ji ten dės
to meno dalykus vietiniame uni
versitete. Pavardė lietuviška,
bet, kaip rašo “The Globė a.
Mail” 1981. XII. 9, yra gimusi
Lenkijoje (turbūt mišrioje šei
moje). Ji yra 37 metų amžiaus,
dalyvavusi su savo audiniais-kilimais parodose Lenkijoje, Švei
carijoje ir JAV-se. Jos nuotrau
ką ir informaciją apie ją iš
spausdino “The Globe a. Mail”
1981. XII. 9 laidoje.

JAV Lietuvių Bendruomenės
1981 metų literatūros premijos
vertintojų komisija sudaryta
Čikagoje tokios sudėties: kun.
Vytautas Bagdanavičius, Česlo
vas Grincevičius, Aušra Liulevičienė, dr. Marija SaulaitytėStankuvienė ir Alfonsas Tyruolis-šešplaukis.
1981 metų 3000 dol. premija
skiriama už grožinę literatūrą.
Spausdintuosius veikalus ar
ba rankraščius siųsti iki 1981
m. gruodžio 31 d. adresu: Vik
toras Mariūnas, 1994 Beverly
Hills Dr., Richmond Hts., Ohio
44143, USA, arba, kam pato
giau, adresu: Česlovas Grince
vičius, 7132 S. Mozart, Chicago,
Kūrėjai-savanoriai Lietuvos kariuomenės šventės pamaldose prie vėliavos Ill. 60629, USA.
Toronto Prisikėlimo šventovėje. Iš kairės: V. KAZLAUSKAS. A. ZUBRYS, ST.
Visi rankraščiai bus grąžina
BANELIS
Nuotr. B. Tarvydo
mi jų siuntėjams (užtenka atsiųsti po vieną egzempliorių).
PROTESTO DEMONSTRACIJA
Spausdintų veikalų siunčiama
po penkis.
1981 m. gruodžio 10 d. Toron su kalinių pavardėmis. Latvių
JAV LB kultūros taryba
to, miesto rotušės aikštėje Įvyko kunigas Maris Kirsons perskai
protesto demonstracija, smer tė atitinkamą maldą, degant
Vlado Šakalio
kianti sovietinę priespaudą so gausybei žvakių, ir kvietė prie
vietiniuose kraštuose, ypač Lie mikrofono tuos, kurie žino so komiteto apyskaita
Vladui Šakaliui lankantis To
tuvoje, Latvijoje ir Estijoje. vietų kalinamų asmenų pavar
Demonstraciją rengė latvių ir des. O jų atsirado daug, ypač iš ronte 1981 m. balandžio mėnesį,
buvo sudarytas komitetas jam'
lietuvių jaunimo sąjungos, re lietuvių.
miamos kitų tautybių — ukrai
Demonstrantai išklausė kele finansiškai padėti. Į komitetą
niečių, lenkų ir vengrų. Nors tą kalbėtojų, kurie skatino pro įėjo: A. Firavičius, G. Lapienė
oras buvo labai žvarbus, susirin testuoti laiškais ir kitais būdais ir A. Rinkūnas. Iš viso surinkta
ko apie 300 asmenų, daugiausia spausti sovietus, kad gerbtų $1310. Aukojo: $400 K. Baltrajaunimo. Tuo būdu buvo pami žmogaus teises. Lietuvių vardu maitis; po $100: A. Firavičius,
nėta Žmogaus Teisių Diena, pri kalbėjo KLB pirm. kdv. J. Ku- dr. Sigitas ir Angelė Kazlauskai,
menant, kad žmogaus teisės la raitė. Baigiant lietuvių grupė J. Stankus, J. Vaškela, S. A.
Viskontai; po $50: J. M. Dambabiausiai pažeidžiamos Sov. Są sudainavo “Lietuva brangi”.
Lietuvių grupę sudarė arti rai, J. O. Gustainiai, M. D. R.,’
jungos užimtuose kraštuose.
Demonstrantai vaikščiojo už 100 asmenų, daugiausia jauni J. Rukša; $30: M. Račys; po $25:
sikabinę atvaizdus sovietų kali mo. Iš Hamiltono buvo atvažia J. A. Rinkūnai, P. Venskus; po
namų asmenų ir plačias juostas vęs net specialus autobusas su $20: S. Jagėla, J. Lasys, Ged.
48 tautiečiais. Apie tiek buvo ir Rugienius, Vyt. Sim., J. Saraptorontiečių.
nickas; po $10: K. Daunys, Leo
Putnam, Conn.
Dienraštis “T h e Toronto P. B., L. Markelis.
DVASINIO ATSINAUJINIMO Sun” 1981 m. gruodžio, 11 d. lai
Iš tų pinigų išmokėta VI. Ša
VEIKLA. Galutinai įrengus naujas
doje
išspausdino
platoką
repor

kaliui
Toronte $100, įteikta
vienuolyno patalpas, žymiai pagyvė
jo dvasinio atsnaujinimo darbai. tažą su didele antrašte: “Metro 1981 m. gegužės 1 d. Niujorke
Tarp kitų pažymėtini 1981 spalio 9- vigil protests persecution by $1,100; liko Toronto “Paramo
12 surengti ateitininkų moksleivių Soviets. They prayed for priso je” (sąsk. nr. 6743) $110.
kursai, kuriems vadovavo kun. St. ners”. Be to, įdėjo didelę nuo
Baigdamas darbą, komitetas
Yla ir seselė M. Margarita. Paskaiti trauką, vaizduojančią tris de dėkoja savo ir VI. Šakalio var- i
ninkais ir pasikalbėjimų vedėjais, monstrantus s u plakatinėm du visiems aukotojams, kurie
be minėtųjų, buvo D. Kuolienė, inž. juostom, kuriose matyti sovieti taip skubiai atsiliepė į kreipi
A. Kuolas, prof. C. Masaitis, studen nių kalinių pavardės. N.
mąsi.
tai R. Ivaškaitė, L. Palubinskas, D.
Penkiūnaitė, D; Mališka. Kursų turi
nį sudarė ateitininkų veiklos progra
mų nagrinėjimas, atsiremiant į šių
dienų reikalavimus krikščioniške
jaunimo ugdymo ir lietuviškumo
brandinimo atžvilgiais. Dalyvavo 28
kursantai, po lygia mergaičių ir ber
niukų.
JAU NUĖJO PRAEITIN trejos
jaunimo ir vyrų rekolekcijos, dvie
jų moterų grupių rekolekcijos, jau
nų šeimų susikaupimo dienos, atei
tininkų kursai. Laukiama tradicinio
seserų rėmėjų sąskrydžio, Putnamo
miesto parapijos rekolekcijų, eku
meninių jaunimo dienų. A. J. Vts.

Senatoriaus Paul Yuzyk ini
ciatyva Kanados senatas pri
St. Catharines, Ont.
ėmė rezoliuciją, smerkiančią
APYLINKES AUKOTOJAI (II są
Sov. Sąjungą už nepaisymą įsi
rašas). Tautos Fondui 1981 m. auko
pareigojimų žmogaus teisių sri jo $50: V. K.; $40: J. Kazragys; $30:
tyje ir už suėmimą 37 ukrainie P. Meškauskas; $25: KLB St. Catha
čių — Helsinkio grupės narių. rines apylinkė, vietos ramovėnai;
Rezoliucijoje reikalaujama pa $20: J. Skeivelas, M. Katasonovienė,
leisti suimtuosius ir sustabdyti A. Pranskus; $10: J. A. Ališauskai, J.
persekiojimą ginančių žmogaus Paukštys, Z. Jakubonis, B. Raceviteises. Gaila, kad toje rezoliuci čius, A. Dauginas, R. Norvaišienė,
joje nepaminėti lietuviai, taip P. Gabrėnas, S. Zubrickas, A. Paupat Helsinkio grupės nariai, nu lionis, V. Skrebutėnas, B. Švažas, M.
kentėję nuo tų pačių sovietinių Kasper, S. Bolevičius, J. Miškinis,
J. Gėlas; $5: A. šetikas, K. Grunys,
persekiotojų.
S. Mačikūnas, J. čeporius, J. Langė,

Port Colborne, Ont.
PADĖKA
Nuoširdžiai dėkoju mane aplan
kiusiems ligoninėje ir įteikusiems
gausias dovanas. Būdamas dar silp
nas, nepajėgiu išvardinti visų, bi
jodamas ką užmiršti ar praleisti.
Dar kartą visiems aplankiusiems
nuoširdus ačiū.
J. Staškevičius,
Port Colborne, Ont.

EB. KONDRATAS, siuvėjas
1113 Dundas St. W.,

Literatūros premija

Toronto, Ont. M6J 1W9

Tel. 533-5454
FRANK BARAUSKAS LTD., REALTOR
3828 BLOOR ST. W„ ISLINGTON, ONTARIO M9B 1 K8
NAMAI
•
ŪKIAI
•
ŽEMĖ
TONY GENYS 231-2839
PAUL KOLYČIUS 7 89- 1 5 4 5
VACYS ŽIŽYS 232-1990’

•

Įstaigos (4 16) 233-3323

I 111 I l

J. Kriščiūnas, V. Palujanskas, P. Ba
ronas, K. Jasudavičius', J. Butkus.
Visiems aukotojams Tautos Fon
do atstovybė nuoširdžiai dėkoja. P.
šarapnickui už talkinimą renkant
aukas, taip pat priklauso padėka.
TF įgaliotinis

DARBO VALANDOS: pirmadieniais, ant
radieniais ir ketvirtadieniais nuo 10 v.r.
iki 5 v.p.p., trečiadieniais nuo 10 iki 1 v.
p.p., penktadieniais nuo 10 v.r. iki 7 v.v.,
šeštadieniais nuo 9 v.r. iki 12 v.r. Lieposrugpjūčio mėn. šeštadieniais uždaryta.
Nemokoma gyvybės ir asm. paskolų drauda.
Nemokamas pilnas čekių patarnavimas.

2405 Lakeshore Boulevard West, Suite 403
Toronto, Ontario

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDA

•

M8V 1C6

20 METŲ PATIRTIS

• ĮVAIRIŲ DRAUDOS BENDROVIŲ ATSTOVYBĖ •

MONTREALIG LIETUVIU
KREDITO UNIJA

MOKA UŽ:
Trumpalaikius indėlius.........
15%
Terminuotus vienerių
metų indelius ......................... 14’/2 4
Uždarus terminuotus
vienerių metų indėlius..........
15 %
Specialias taupomąsias
sąskaitas ..•............................... 14%
Taupomąsias sąskaitas ........ 11 %
su drauda iki $2,000
Čekių sąskaitas.................
6%

DUODA PASKOLAS:
Nekilnojamo turto
Asmenines ir .
--.i
Paskolas mirties
atveju apdraustos
iki $10,000

■ KONFIDENCIALUS IR GREITAS PATARNAVIMAS

ČEKIAI IR VISI KITI PATARNAVIMAI NEMOKAMAI
KASOS VALANDOS
3907 A Rosemont

1465 DeSeve

Pirm., Antr., Treč.

9—3

12 — 8

6—8

Penktadieniais
12—6
Sekmadieniais 10.30 — 12.30

12 — 6

Ketvirtadieniais

PRIEŠ VIENERIUS METUS
buvo išspausdintas šis mūsų skelbimas:

YRA MADINGA
paskelbti žemas draudos kainas

DEJA...
kainos buvo tik laikinas reiškinys

DABAR
prašome palyginti kainas ir draudas

ADAMONIS
INSURANCE AGENCY INC.
Pirmoje vietoje mes siūlome patarnavimą
parūpinant draudą ir nelaimės atveju
už standartinę kainą.

TEL.:722-3545
PO

VIENERIŲ METŲ: Dėl peržemų kainų
3 bendrovės buvo parduotos,
2 bendrovės bankrotavo.
Nukentėjusių tarpe yra ir lietuvių.

B.Sc., LL.B.

*

Parūpinam salę, muziką, gėles, gėrimus.

*

Namuose kepti pyragai ir t. t.

Skambinti: A. Gataveckienė arba Al. Baris
tel. 535-0164 arba 535-1258 Toronte.

Balandžio
Gegužės
Birželio
Liepos

Senas medis geriausias (kūren
ti), senas vynas skaniausias, seni
draugai patikimiausi, seni autoriai
įdomiausia (Baconas).

Galima važiuoti vienai arba dviem savaitėm grupėje
arba pavieniui.
Smulkesnių žinių teirautis žemiau nurodytu adresu ir
telefonu.

1982 METAIS NUMATYTOS

Toronto, Ontario
M6R 1X7
(Kampas Bloor ir Dundas St.)

Telefonai:

233-0303
(416) 537-2643

namų

įstaigos

Advokatas
PETRAS K. ŠIMONĖLIS
B.A.M.L.S. LL.B
3031 Bloor St. W., Suite 200

VILNIUS. IR KITI EUROPOS MIESTAI

I oronro, unrano
M8X1C5

28
11
1
29

n

2299 Dundas St. W., Suite 303

EKSKURSIJOS
Liepos
Rugpjūčio
Rugsėjo
Rugsėjo

psl. 11

Advokatas
ALGIS S. PACEVIČIUS,

Europietiškąs patarnavimas
įvairiems parengimams Toronte
ir už Toronto ribų.

28
26
12
8

•

1465 DE SEVE STREET, MONTREAL, QUE. H4E 2A8. Telefonas: 766-5827

MOKAME UŽ:
depozitus (P.C.A.)
6%
santaupas
13%
term, depoz. 1 m. 1414%
term, depoz. 3 m.
13%
reg. pensijų fondo
14%
90 dienų depozitus 14 Vi %
IMAME UŽ:
nekiln. turto pask. 18%
asmeninės paskolas 20%

European
Catering

Telefonai:

įs,°i!|os <416> 231-4138
namų 249-2637

o£rt.

W G.

DRESHER --TE
t^

D

RESHER-jjARAUSKAS

233-3334

-

231-2661

-

INSURANCE

agency

231-6226

3830 B Bloor Street West • Islington, Ontario M9B 1K8

BALIO MASKELIŪNO
INSURANCE AGENCY LTD.
Tel. 251-4864, 251-4025, 251-4824 • Namų: 277-0814

=
=
=
=
E
E
=
=
E
E

TALKA

PADĖKA
Mudu, sirgdami ligoninėje ir na
mie, iš savo geradarių bei draugų
patyrėm daug lietuviško nuoširdu
mo: jie rūpestingai lankė mus. Nuo
širdžiai dėkojame už linkėjimus
greitai pasveikti, dovanas, gėles ir
rūpestį: kun. Juvenaliui Liaubai,
OFM, ramovėnų valdybai, A. J. Ali
šauskams, I. P. Baronams, V. S. Gudaičiams, M. J. Grigams, E. K. Gruniams, O. Karaliūnienei, K. Jonušui,
A. Palujanskienei, P. Skeivalienei,
B. Statkevičienei, J. M. Saukams,
J. J. L. Vyšniauskams. Taip pat dė
kojame negalėjusiems mudu aplan
kyti ir perdavusiems savo linkėji
mus per telefoną: J. Diliui, V. Juo
džiui iš Niagara Falls, J. Paukščiui.
Su brolišku dėkingumu —
Petronėlė ir Petras
Polgrimai
• e

1 ITAC
LI IMO

įsikūręs nudsavuose namuose —

830 Main Street,E., tel. 544-7125 L8M 1L6
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•

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje
Hamiltono Lietuvių Kredito Kooperatyvas

•

Tėviškės Žiburiai

Visais kelionių
reikalais kreiptis:

All Seasons Travel, B.D.
Registration No. 0009239

1551 Bloor Street West,
TORONTO, ONTARIO M6P 1A5

V. BAČĖNAS

tel. 533-3531
nuo 11 Vjr. iki 7 v.v.

Lietuvių kalba patarnauja — V. DREŠERIS ir A. MIKŠIENĖ

Darbo valandos: 9 v.r. - 7 v.v., šeštadieniais - 9 v.r.-12 v.p.p,
Narys "Better Business" Biuro

INSURANCt
533-1121

* Namų — Gyvybės
* Automobilių
* Komerciniai

Walter Dauginis
Insurance Agency Ltd.

1613 Bloor Street West

•

Toronto

822-8480
•

Ontario

12 psi.

•

Tėviškės Žiburiai

•

10 TORONTO^
Prisikėlimo parapijos žinios
Anapilio žinios
— Pamaldos Kalėdų dienų (gruo
— Prieškalėdinis susikaupimas —
džio 25): 12 v. naktį — Bernelių Mi gruodžio 17-20 d.d. Vedėjas — kun.
šios už a. a. Jurgį Dementavičių, 10 Ant. Saulaitis, SJ, iš Čikagos. Re
v. r. — už Baliūnų šeimos mirusius, kolekcijų pradžia ketvirtadienį
11 v. r. — už a. a. Joną Bleizgį.
7.30 v. vakaro, Parodų salėje, kur
— Pamaldos gruodžio 27, sekma rekolekcijų vedėjas skaitys paskai
dienį, 10 v. r. — už Oną Ališauskienę, tą ir bus diskusijos. Penktadienį —
11 v. r. — už a. a. Antaną Jakimavi Mišios ir pamokslas 9.30 v. r. ir ben
čių.
dras pasiruošimas išpažinčiai 7.30 v.
— Pamaldos N. Metų išvakarėse v.; šeštadienį — Mišios ir pamoks
— 7 v. v. už a. a. Agotą Augaitienę; las 10.30 v. r. ir 7.30 v. v.
N. Metų dieną — 10 v. r. už a. a. Uršu
— Kalėdų pamaldos gruodžio 25,
penktadienį, 12 v. Bernelių Mišios
lę ir Vincą Vorininkaičius.
— Anapilio sodybai $100 paauko (išvakarėse — 11.15 v. v. religinių
jo J. Prišas; kun. P. Ažubalio Vardo giesmių koncertas), ryto Mišios —
Stipendijų Fondui $100 — A. V. Šu 8, 9, 10, 11.30 (vakarinių Mišių ne
kiai; Kapinių tvarkymui — $100 A. bus).
— N. Metų išvakarėse Mišios —
Pošius, $50 St. Sinkienė, $25 P. Gai
delis; parapijos skoloms mokėti pa 7 v., N. Metų dieną Mišios sekma
aukojo $200 J. Barzdaitis, $100 J. dienio tvarka (vakarinių Mišių ne1K. Balsys, E. Miliauskas, K. Otto, O. bus).
— Mišios mišriom šeimom, prade
Yčienė, Stp. ir E. Pusvaškiai, P. Gai
delis, $75 K. Stankus, $50 A. V. Šu dant sausio 31 d., bus laikomos Mi
kiai.
šios kiekvieną sekmadienį 10 v. r.,
— Bendros Kūčios didžiojoje Ana muzikos studijoje.
— Pamaldos Staynerio lietuviams
pilio salėje — gruodžio 24, ketvirta
dienį, 8.30 v. v. Po jų — Bernelių — gruodžio 20 d., 4 v.p.p., LapaviMišios šventovėje 12 v. Bendrose čiaus patalpose.
— Nauja parapijos choro valdyba:
Kūčiose dalyvauti užsirašė jau daug
tautiečių. Dar galima bus užsira pirm. P. Murauskas, vicepirm. ir ižd.
šyti gruodžio 20, sekmadienį, po V. Melnykas, sekr. ir bosų seniūnas
pamaldų parapijos salėje.
J. Nešukaitis, sopranų seniūnė ir
—A. a. Anelė Žakevičienė palaido parengimų vadovė O. Taseckienė,
ta gruodžio 14 d. lietuvių kapinėse.
parengimų vad. ir altų seniūnė G.
—Prieškalėdinės pamaldos Wasa- Romanoff.
gos apylinkės lietuviams — gruo
— Gruodžio 11 d. palaidota a. a.
džio 20, sekmadienį, 4 v. p. p., Stay- Stasė Čaplikienė, 68 m., gruodžio
neryje p. p. Lapavičių restorano pa 12 — a. a. Nadežda Kuliešienė, 72 m.
talpose.
amžiaus.
— Mišios gruodžio 20, sekmadienį,
— Parapijai aukojo: a. a. Jonas
10 v. r. — už a. a. Joną Žėką, 11 v. r. Steponas (testamentu) $1,000, O.
— už a. a. Jonę Ožalienę.
Skėrienė $300, B. Savickas $200, A.
M. Žižiai $120, A. Raslanas $100, Z.
M. Romeikos $100, H. Lasys $100, J.
Lietuvių Evangelikų Liuteronų
Pdska $100, K. Aranauskas $50, dr.
išganytojo parapijos žinios
J. Urbaitis $50, U. Žilinskienė $40,
— Pamaldos gruodžio 20 d., sek A. P. Vilimai $40, A. Vadakojienė
madienį, 1.30 v.p.p.; po pamaldų — $25. Skoloms mokėti aukojo: I. S.
Kalėdų eglutė. Ją ruošia ir apeigas Girdzijauskai $100, P. A. Misevičius
atlieka parapijos jaunimas; giedos $50, P. Ūkelienė $30.
— Prie operos “I Lituani” išlaidų
parapijos choras.
— Gruodžio 24 d. — Kūčių pamal prisidėjo A. O. Pieniai $300 ir dar
dos su šv. Komunija 7 v.v.; laikys keletas aukotojų, sumažindami
svečiai — kun. A. Žilinskas ir kun. nuostolį iki $273.
— Kun. Vyt. Zakaras, OFM, sėk
sen. P. Dilys. Giedos parapijos
mingai pravedęs uždaras rekolek
choras.
— Gruodžio 25, Kalėdose, 9.30 v.r., cijas vyrams, grįžo į Kennebunkir gruodžio 27,.sekmadienį, 9.30 v.r. portą.
— Bilietai į N. Metų sutikimą gau
pamaldas laikys svečias kun. sen.
nami sekmadieniais po Mišių salė
P. Dilys.
— Saugio 3, sekmadienį, pamal je, o šiokiadieniais — pas V. Tasecdos įprastu laiku, laikys svečias ką 279-0363 arba pas J. Vingelienę
kun. A. Žilinskas. Po pamaldų — ta 536-1785.
rybos posėdis V. Dauginio įstaigoje.
— Mišios sekmadienį: 8 v. už Pra
— Metinis parapijos susirinkimas ną, Jąniną ir Kazimierą Jurevičius,
— 1982 m. sausio 17, sekmadienį, užpr. V. S. Jurevičiai; 9 v. už Stasį
po pamaldų Lietuvių Namuose. Bus Černiauską, užpr. J. Černiauskienė;
tarybos rinkimai, statuto pakeiti^ 10 v. už Albiną ir Michaliną Baramas ir sąmatos priėmimas.
kauskus, užpr. P. J. Barakauskai;
— A. a. Oskaras Pėteraitis, 73 m., 11.30 už gyvus ir mirusius parapi
palaidotas gruodžio 7 d. iš Išgany jiečius; 7 v.v. už Violetą Šarapnictojo šventovės Šv. Jono lietuvių ka kienę, užpr. P. B. Sapliai.
pinėse.
— Turintieji klausimų, liečiančių
Metinis Anapilio sodybos kor
parapiją, prašomi skambinti M. poracijos susirinkimas įvyko
Dambarienei 536-1433 arba V. gruodžio 13 d. Parodų salėje.
Dauginiui 533-1121.
Lietuvių Namų žinios
— Gruodžio 8 d. sėkmingai praėjo
kalėdinis LN pobūvis. Susirinko
apie 150 svečių, kurie buvo pavai
šinti gėrimais ir puikia vakariene.
Prie geros muzikos matėme links
mus veidus valdybos, moterų, vyrų
būrelių narių, tarnautojų ir kitų
svečių, kuriems LN yra savi." A. Sen
kus visiems padėkojo už neapmoka
mą darbą LN labui, palinkėdamas
visiems linksmų švenčių. Buvo
trumpa programėlė.
— Gruodžio 25 (pirmą Kalėdų die
ną) 9 v.v. CBC rodys dokumentinį
filmą “Krieghoff", kuriame antra
eilį vaidmenį atlieka mūsų buhal
terė A. Dargytė-Byszkievvicz.
— Dar yra vietų Kūčiom ir N. Me
tų sutikimui. Kreiptis į raštinę.

BIRUTĖS KEMĖŽAITĖS POEZIJA
“Nebijok žaibų, nei vėtrų” jau spaus
tuvėje surinkta. Jei dar atsirastų no
rinčių šios knygos išleidimą paremti,
prašome čekius siųsti iki šių metų
groudžio 19d., adresuojant: B. Kemėžaitės poezijai leisti komitetui, 6437
So. Washtenaw, Chicago, IL 60629
USA.
KOMITETAS
K. CIBAS atlieka visus staliaus
darbus, taiso senus ir stato naujus
namus už prieinamą kainą. Skam
binti 534-3882 Toronte.

PRINCE EDWARD-DUNDAS rajo
ne išnuomojamas 3-jų miegamųjų
atskiras namas suaugusiems. Skam
binti tel. 766-8643 Toronte.

LIETUVIŠKA
gėlių krautuvė
savininkė V. SIMINKEVICIENĖ.
Įvairiomis progomis skambinti į “Pe
tals Florist” tel. 769-5009, vakarais
tel. 763-6256. Adresas: 710 Annette
St., Toronto, Ont., vienas blokas į ry
tus nuo Jane St. Pristatymas į ligo
nines, laidotuvių namus ir t.t. Savi
ninkė yra prityrusi vestuvinių gėlių
tvarkymo srityje.

CANDLELIGHT
CATERERS
SAVININKAI J. S. BUBULIAI
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Apie finansinę padėtį praneši
mą padarė pirm. A. Rinktinas
ir ižd. J. Andrulis. Paaiškėjo,
kad korporacija yra gerame ke
lyje ir tikisi iki 1982 m. balan
džio mėnesio sutelkti didesnę
sumą lėšų ir sumokėti apie pu
sę turimos skolos. Tuo būdu bus
išvengta perdaug didelių palū
kanų. Pasidžiaugta aktyviu kle
bono kun. J. Staškaus dalyvavi
mu ir jo kruopščiai tvarkomais
finansaiš. Apie kapinių tvarky
mą pranešimą padarė kapinių
komisijos pirm. J. Andrulis. Pa
daryta nemaža pažanga kapinių
tvarkyme, pradėta nauja sekci
ja laidojimams. Susirinkime
dalyvavo 28 nariai iš 50.
Kun. P. Ažubalio vardo sti
pendijų fondas palengva didėja.
Šiais metais buvo paskirtos sti
pendijos dviem studentam. No
rima kasmet skirti tam reikalui
bent po $1000. Tokiam užmojui
dar trūksta lėšų. Kalėdų ir NMetų proga derėtų prisiminti ir
šį fondą bei paremti jį stambes
nėmis aukomis. Įmokėję bent
$100 laikomi fondo nariais. Pri
imamos ir betkokio dydžio au
kos. Šio fondo reikalais kreip
tis į jo pirmininkę dr. A. Kaz
lauskienę (128 Dunn, Oakville,
Ont. L6J 3E2, tel. 845-5021).
MIKOLAINIS VALTERIS atlieka
staliaus, plytelių dėjimo, vonių, tua
letų ir prausyklų įrengimo darbus už
prieinamą kainą.Skambinti 769-5024,
Toronte.
PARDUODAMI nauji su garantija
baltų žąsų pūkų patalai — geras pir
kinys. Skambinti Toronte tel. 7878378.

IŠĖJO NAUJAS 1982 METŲ KALEN
DORIUS, knygos formato, 188 psl.
Jame yra lengvų pasiskaitymų, eilė
raščių, juokų, aforizmų, lentelė apsi
skaičiuoti kaip ilgai gyvensi, sveika
tos patarimų, šeimininkėms valgių
receptų ir t. t. Kaina — $5.00. Gali
ma užsakyti ir paštu šiuo adresu: Tė
vai pranciškonai, 1021 College St.,
Toronto, Ont. M6H 1A8.

Baliai, vestuvės, sužadėtuvės, paren
gimai namuose ir įstaigose. Skam
binti pirmadieniais, antradieniais, PIGIAI PARDUODAMA nauja baltų
trečiadieniais ir vakarais po 9 v.v. žąsų pūkinė antklodė (kaldra). Skam
teL 667-8280 arba 667-8260 Toronte. binti tel. 787-8378 Toronte.

TORONTO
LIETUVIŲ NAIVIŲ
ruošiamas

1981 metų
gruodžio 31 dieną,
7 valandą vakaro,
Karaliaus Mindaugo menėje,
1573 Bloor St. W.

• Karšta vakarienė, šampanas, šaltas bufetas
• Gros "Good Time Boys" orkestras
• Veiks baras
• Vakarienę ruošia Lietuvių Namų šeimininkė
Bilietų kainos:
suaugusiems— $24,00
pensininkams — $20,00
studentams — $1 5,00

ŠIS “TĖVIŠKĖS ŽIBURIŲ”
NUMERIS yra kalėdinis ir šių
metų paskutinis. Pokalėdinę sa
vaitę “TŽ” dėl švenčių neišeis.
Sekantis, t. y. 1982 m. 1 nr., iš
eis su sausio 1 d. data.
Metinė “TŽ” prenumerata
nuo 1982 m. pakeliama iki
$17.00. Dar neatsilyginusius
skaitytojus už šį laikraštį malo
niai prašome nedelsiant atsily
ginti bei atnaujinti prenumera
tą 1982 metams. Iki 1982 m.
sausio 1 d. galioja senoji meti
nė prenumeratos kaina, būtent,
$15.00.
Kalėdiniai bei naujametiniai
sveikinimai tų skaitytojų, kurie
nepateko į kalėdinį “TŽ” nu
merį, bus išspausdinti 1982 m.
1 numeryje.

Bilietai gaunami LN raštinėje
ir per sekmadienio popietes
Vietos rezervuojamos iš anksto

TORONTO LIETUVIŲ NAMAI

visiems giminėms,
draugams ir
pažįstamiems
linki —

Toronto Maironio mokyklos
w ertas
Kalėdų eglutė bus gruodžio 19,
Salomėja,
Jonas
šeštadienį, 10.30 v. r., St. Vin
Andruliai ir šeima
cent de Paul mokyklos audito
Grasilda, Juozas
rijoje. Kviečiame atsilankyti ne
Genovaitė
ir
Vytautas
Kaknevičiai ir šeima
tik tėvus, bet ir vaikučius kurie
Balčiūnai
dar nelanko lietuvių mokyklos.
Bronė, Stasys Prakapai
Mokiniai vaidins, dainuos, at
Genovaitė, Rimas
ir šeima
liks neilgą, bet įdomią progra
Gaižučiai ir šeima
mą. Kalėdų senelis visiems vai
Felicija, Vytautas
kams įteiks dovanėlių, o mokyk
Onutė, Zigmas
Urbonai ir Šeima
los tėvų komitetas visus pavai
Girdauskai ir šeima
Brampton,
Ont.
šins. Bus linksma ir malonu.
Mokiniai bus paleidžiami na
mo 12.15 v. p. p. Švenčių proga
gruodžio 26 d. ir 1982 m. sau
“Paramos” kredito koopera
Vysk. V. Brizgys vedęs ad
sio 2 d. pamokų nebus. Pamo ventines rekolekcijas Hamilto tyvo darbo valandos Kalėdų
kos prasidės įprasta tvarka sau ne, gruodžio 14 d. aplankė Ana švenčių laikotarpyje: gruodžio
sio 9 d., 9 v. r.
» pilį, “T. Žiburius”, sergantį ligo 23 d. n u o 10 v. r. — 8 v. v.,
Toronto Maironio mokykla ninėje kun. B. Pacevičių, Tėvus gruodžio 24 d. nuo 10 v. r. —
3 v. p. p., gruodžio 25 ir 26 d. d.
Gen. Lietuvos konsulas dr. J. pranciškonus ir kitus. Sekančią — uždaryta, gruodžio 30 d. nuo
dieną
grįžo
Čikagon.
Žmuidzinas Kalėdų ir Naujųjų
10 v. r. — 8 v. v., gruodžio 31 d.
Metų proga gruodžio 19, šešta
KLB Toronto apylinkės val nuo 10 v. r. — 3 v. p. p., sausio
dienį, tarp 10.30 ir 11.30 v. ry dyba, pirmininkaujama adv. Al 1 ir 2 d. d. — uždaryta.
to, iš Kanados radijo prancūzų gio Pacevičiaus, savo posėdžiuo
Sieninį 1982 metų kalendo
stoties Toronte pasveikins pran se jau svarsto Vasario 16 šven rių išleido “Parama” ir išsiun
cūzų kalba šio radijo klausyto tės programą. Jau nustatyta,
savo nariams bei klien
jus bei savo tautiečius lietuviš kad 1982 metais Lietuvos ne tinėjo
tams.
Viršelinj
puslapį puošia
kai. Po sveikinimo bus perduo priklausomybės paskelbimo me
spalvota
nuotrauka
montažo,
ta mūsų kalėdinė giesmė iš tinės Toronte bus minimos va
kompozitoriaus Broniaus Bud- sario 22, sekmadienį, Anapilio kuriame matyti kaikurie nepri
riūno choro' įrašytos plokštelės. salėje. Pagrindiniu kalbėtoju klausomos Lietuvos pašto ženk
lai ir Lietuvos laikrodis “AnkeAteitininkų Kūčios gruodžio pakviestas prof. K. Ėringis, ne- ris”. Nuotrauka — V. Pranai
13, sekmadienį, Prisikėlimo sa seniai atvykęs iš okupuotos Lie čio. Panašius kalendorius yra
lėje susilaukė gausių dalyviu tuvos ir kol kas apsigyvenęs Či išleidę ir kiti lietuvių bankeliai,
— per 200. Susėdus prie gra kagoje. Jis su sovietine moksli bet “TŽ” redakcijos jie dar nė
žiai papuoštų stalų, atėjo jaunu ninkų ekskursija plaukė laivu ra pasiekę.
čių procesija su žvakėmis, ku Australijon ir viename uoste,
“TŽ” redakcijoje gautas sa
rias sustatė ant vieno stalo. Šis radęs progą, pasišalino ir papra vaitraštis iš JAV “Catholic
spindėjo plačia simboline Kris šė JAV-bių politinės globos.
Twin Circle” 1981 m. gruodžio
taus šviesa. Procesijos metu bu
6 d. Jame išspausdintas ilgas
Dr.
M.
Uleckienė
profesiniais
vo giedama giesmė “Sveikas,
rašinys apie Lietuvos katalikų
Jėzau gimusis”. Išklausius Šv. reikalais lankėsi Venecueloje, pogrindį “The Catholic under
Rašto ištrauką apie Kristaus gi kalbėjo Karako ir Valencijos ground strategy in Lithuania”.
mimą, Kūčių nuotaikos įvadinį lietuviams apie pagalbą kali Tas pats Robert Gillette rašinys
žodį tarė Rima Gustainytė, so niams bei jų šeimoms Lietuvo buvo išspausdintas “Los Ange
ciologijos studentė, o studentų je ir Sov. Sąjungoje, parodė les Times” ir kituose laikraš
grupė atliko kalėdinį montažą. filmą apie nepriklausomą Lie čiuose. “Catholic Twin Circle”
Moksleiviai suvaidino prieš 10 tuvą, dalyvavo lietuvių pamal prie teksto pridėjo net penkias
metų tremtinių moksleivių A. dose.
nuotraukas, vaizduojančias Lie
Juzukonio, A. Stankaus ir J.
Anapiliui paaukojo po $1000: tuvos katalikų gyvenimą. Pla
Vaškevičiaus parašytą scenos Joana ir Juozas Rovai, KLK Mo tesnė informacija apie minėtą
vaizdelį. Jauniai pasirodė su terų Draugijos Lietuvos Kanki rašinį yra išspausdinta “TŽ”
deklamacijomis, o jaunučiai pa nių parapijos skyrius, E. J. Gu 1981 m. 50 nr.
vaizdavo Kūčių vakarą šeimoje. dai, A. J. Aleliūnai. Jų var
Ontario Meno Taryba (Onta
Kun. L. Januškai sukalbėjus dai, kaip ir kitų stambių auko
rio
Arts Council) kasmet skiria
maldą, pobūvio dalyviai dalino tojų, paskyrusių Anapiliui ne
finansinę
paramą meno gru
si plotmelėmis ir linkėjimais. mažiau kaip $1000, bus įrašyti
pėms
ir
paskiriems
asmenims.
Kūčių valgius, kaip ir visą po garbės lentoje.
ŠĮ
rudenį
ji
paskirstė
2,365,447
būvį, suruošė ateitininkų tėvų
dolerių
208
meno
grupėms
ir
Vasario 16 gimnazijai L. Nat
komitetas. Programą koordina
481
asmeniui.
Ilgame
sąraše
vo L. Underienė, pranešinėjo R. kevičius iš Mt. Brydges paauko
Gustainytė. Visiems padėkos žo jo $100. Visi lietuviai, kurie no betgi nematyti nė vienos lietu
dį tarė ateitininkų veiklos koor ri išlaikyti išeivijoje mūsų kul viškos pavardės. Ukrainiečių
dinatorė dr. O. Gustainienė. tūrą ir pačią lietuvybę, prašomi Operos Draugijai paskirta
Ontario Daugiakultūrio
Studentai ateitininkai ta proga paremti aukomis vienintelę iš $1000,
Teatro
Sąjungai
— $6000. On
pardavinėjo savo paruoštus ka eivijoj lietuvišką gimnaziją. Au tario Meno Taryba
yra valdinė
kas siųsti tiesiai gimnazijai ar
lėdinius atvirukus.
ba Vasario 16 gimnazijai remti agentūra, kurios uždavinys —
A. a. Stasio Čepo atminimui komisijai šiuo adresu: 236 Do- paskirstyti provincinės valdžios
šeima paaukojo “Tėviškės Ži vercourt Rd., Toronto, Ont. teikiamas lėšas menui. Para
mos betgi reikia prašyti — neburiams” $50.
M6J 3E1.
prašančiams ji neskiriama. Ad
Naujoji Kanados Lietuvių resas: Ontario Arts Council
B. NAUJALIO NATŪRALAUS GY
Fondo
valdyba pasiskirstė pa Suite 500, 151 Bloor St. W., To
DYMO įstaiga Toronte veikia jau 19
reigomis:
pirm. inž. E. Čuplins- ronto, Ont. M5S 1T6. Telefonas
metų. Ji priima pacientus ir toliau.
Iškaba nuimta saugumo sumetimais, kas, vicepirm. L. Tamošauskas, informacijai: (416) 961-1660
vengiant nesąžiningų praeivių. Tel. sekr. K. Lukošius, ižd. A. Bum Barbara Sheffield arba Patricia
Murby.
533-8008.
bulis.

KLK Moterų Dr-jos Montrealio sky
rius iškilmingai atšventė 29 savo
įsikūrimo metinę šventę. Ta proga
šv. Mišiose trys dr-jos narės, pasi
puošusios tautiniais drabužiais, da
lyvavo su šios dr-jos vėliava. AV pa
rapijos salėje po Mišių visi susirin
ko į minėjimą, kurį pradėjo Danutė
Staškevičienė, pakviesdama invokacijai dr-jos dvasios vadą kun. J. Ku
bilių, SJ. Dr. Jadvyga Rimšaitė iš
Otavos skaitė paskaitą tema: ‘‘Mo
ters vaidmuo žymiųjų vyrų gyveni
me”. Paskaitininke, savo mintį pa
įvairindama skaidrėmis, nukėlė
klausytojus į istorines, pasaulinio
garso pilis ir šventoves, kuriose gy
veno ir buvo palaidoti karaliai bei
jų žmonos. Šiais vaizdais ir labai
kruopščiai paruošta paskaita visi
buvo labai patenkinti.
Visi buvo pavaišinti pietumis ir
kava su pyragais. Taip pat susirin
kusieji turėjo progos laimėti labai
orginalių laimikių nedidelėje lote
rijoje.
Ypač patrauklūs buvo laimikiai —
pintinėlės su grybais, kuriuos kepė
B. Bendžiuvienė. Taip pat loterijoje
buvo dail. Pakalniškienės dovano
tas paveikslas ir gintariniai karo
liai iš Lietuvos, dovanoti S. Petraus
kienės.
Šv. Kazimiero parapijos metinis
susirinkimas įvyko parapijos salėje.
Dalyvavo daugiau kaip šimtas žmo
nių. Pirmininkavo šv. Kazimiero pa
rapijos klebonas kun. dr. F. Jucevi
čius, sekretoriavo K. Šimonėlienė.
Šiais metais savo kadenciją parapi
jos komitete baigė J. Asipavičius ir
R. Marteli. Su įėjusiais naujais na
riais T. Jonusz ir McNamara komite
tui priklauso ir E, Čičinskas, P. Kal
pokas, P. Bunys.
Susirinkimo metu aptarti parapi
jos einamieji reikalai, kaip parapi
jos 75 metų įsteigimo sukaktis, kuri
bus minima kitų metų pavasarį. Da
bartinis gi didžiausias rūpestis —
vargonų atrestauravimas, kuris pa
reikalaus nemažos sumos pinigų.
Šiuo tikslu sėkmingai aukų rinkimą
organizuoją Ch. Ambrasas.
Parapijos choras, kuriam šiuo me
tu vadovauja prancūzų kunigas P.
Milox, 15 minučių prieš piemenė
lių Mišias duos kalėdinių giesmių
koncertą.

“Lito” darbo valandos švenčių
laikotarpyje: 1981 m. gruodžio 2124 ir gruodžio 29-31 d.d. nuo 9 v. r.
iki 3 v.p.p. Bankelis bus uždarytas
gruodžio 25, 26, 27 ir 28 d.d., sausio
1, 2, 3 ir 4 d. d. Rosemonto skyrius

veiks gruodžio 24 ir 31 d.d. nuo 12
v. r. iki 3 v.p.p.
KLB Montrealio apylinkės valdyba
gruodžio 5 d. Seselių Namuose su
šaukė visų Montrealio organizacijų
atstovų susirinkimą. Dalyvavo 24
atstovai. Pirmininkavo V. Piečaitis,
sekretoriavo D. Vasiliauskienė. Pra
nešimus iš veiklos savo srityje darė:
KL Fondo — B. Staškevičius, litua
nistinės mokyklos — P. Adamonis,
“Baltijos” stovyklavietės — J. Pie
čaitis, šalpos — K. Toliušis, “Pava
sario” choro — sesuo Teresė, LK
Mindaugo šaulių kuopos — V. Sušinskas, KLJS — R. Lukoševičiūtė,
“Vaivorykštės” — I. Lukoševičiūtė.
Diskusijose daugiausia dėmesio
kreipta į jaunimo reikalus, sielota
si Montrealio šeštadieninės mokyk
los likimu, kadangi kiekvienais me
tais vis mažiau vaikų įstoja į ją.
Auksinio amžiaus klubas “Rūta"
ir šiemet Seselių Namuose rengia
Kūčias savo nariams gruodžio 24 d.
Kaina asmeniui —$7. Užsiregistruo
ti galima iki gruodžio 15 d. Šios Kū
čios yra ruošiamos tik tokiems na
riams, kurie švenčių metu ar ir
be jų yra vieniši arba vienokiu ar
kitokiu būdu yra atskirti nuo savo
šeimų. Norinčių visada atsiranda
daugiau, negu numatyta, todėl pra
šoma nevėluoti su registracija.
Montrealio ligoninėse serga arba
gydosi jau namuose eilė mūsų tau
tiečių, kaip Bruno Bunys, Genovaitė
Kudžmienė, Janina Adomonienė.
Linkime visiems sustiprėti ir jau
kiai praleisti ateinančias šventes
savo artimųjų tarpe.
AV parapijos salėje Naujų Metų
sutikimą rengia LK Mindaugo šau
lių kuopa. N.B.
LIETUVIU KOLONIJA neteko a.
a. Antano Morkūno. Giminės bei ar
timieji savo aukomis įrašė Jo atmintį
KL Fonde. Prisidėjo: A. Neaga $50;
K. Ratavičius $40; $30: V. A. Mažei
kos, P. Eismantas; $25: R. P. Brikiai,
A. Danaitis, fa. J. Lukoševičiai, S.
A. Staškevičiai; $20: V. E. Kerberiai,
V. Kačergius, J. E. Dalmotai, G.
Stankaitis, A. Mankus, J. M. Ado
maičiai, A. E. Windeler, I. S. Kil
čiai; $15: A. R. Otto; $10: L P. Lu
koševičiai, G. J. Kabieliauskai, V.
Piečaitis, B. Niedvaras, M. G. Kūri
nai, M. Stankaitis, K. Toliušis, J.
Kęsgailienė, R. J. Piečaičiai, S.
Ališauskienė; $5 ir mažiau; K. Martinėnas, J. Vasiliauskas. KLF
(Nukeltą į U-tą psl.)

Montrealio

Lietuvių
Kredito
\ ' •■•b
Unija
"LITAS
sveikina visus savo
narius ir nares

jV.ftALčDCį
IR
NAUJŲ METŲ

proga bei linki pakilioje
dvasioje praleisti
didžiąsias šventes

f:

SVKAI.ĘIM

Mum
Insurance Agency Inc
NUOŠIRDŽIAI DĖKOJAME

už patikėjimą mums jūsų
draudimų

J

S
Tebūna mūsų darbas paskatinimu
lietuviškam jaunimui eiti j
savarankiškumą betkurioje verslo
ar profesijos srityje.

PF772AS ADAMON/S,
Chartered Insurance Broker

■ff.

FOTOGRAFAS.
Darau nuotraukas Įvairiom progom.
Skambinkite — JAUNIUS BAKEVICIUS po 5 v.v. telefonu 231-6253
Toronte.

if-

IŠNUOMOJAMAS 6 kambarių atski
ras namas prie Lietuvių Namų, tinka
mas įstaigai ar šeimai. Dėl nuomos
ir sąlygų prašome kreiptis į LN ad
ministraciją asmeniškai arba tele
fonu 532-3311 darbo valandomis 9 v.r.
— 5 v.p.p.

Tėviškės Žiburiai

S \7EIKINAjME mielus parapijiečius

£

ir visus tautiečius, sulaukusius

KRISTAUS gimimo šventės.

Lituanistikos katedros įsteigimo iškilmėje 1981 m. lapkričio 20 d. Ilinojaus universitete. Iš kairės: JAV LB švietimo
tarybos pirm. J. PLAČAS, P. MASILIONIENĖ, PLB valdybos pirm. V. KAMANTAS, J. MASILIONIS, dr. A. RAZMA

Lenkų partizanai lenkams užimant Vilnių
Wilko vadovaujami jie buvo apgauti ir suimti. Lietuviams nebuvo palankus

s.
Si

Si
Si

&

s>
s.

*

sveikinu visus Otavos lietuvius, brolius kunigus,
gimines, bičiulius, pažįstamus išeivijoje ir pa
vergtoje Lietuvoje, linkėdamas gaivaus džiaugs
mo, sveikatos bei ištvermės. Tegu nauji 1982
metai būna pradžia dešimtmečio, vedančio į
mūsų krikščioniškų ir lietuviškų vilčių išsipildymg —

kun. dr. Viktoras Skilandžiūnas,
Otavos kalėjimų kapelionaskoordinatorius ir Otavos
lietuvių katalikų misijos
kapelionas-vedėjas

S Šv. KALĖDŲ ir NAUJŲ METŲ
£4 proga sveikinu visus Londono, Rodney, West Lome
M bei apylinkių parapijiečius ir geros valios lietuvius,
3a

je
®

Rusų kariai, žuvę kovose prie
Vilniaus 1944 m. vasarą, yra pa
laidoti Antakalnyje esančiose
kapinėse. Ten pat yra palaidoti
ir komunistai partizanai, žuvę
1941-1944 m. Lenkų “armia
krajowa” partizanų kapinių, ku
rie irgi 1944 m. žuvo kovose
prie Vilniaus, nėra. Jokiose Sov.
Sąjungoje išleistose Vilniaus
miesto istorijose arba vadovuo
se po Vilnių jos nėra minimos.
Nemini jų nė Uja Erenburgas
savo karo korespondento užra
šuose, nors Vilniuje tuoj po jo
užėmimo lankėsi. Lenkai parti
zanai, dar karui su vokiečiais
tebevykstant, buvo nuginkluo
jami, suimami ir dėl menkiausio
pasipriešinimo žudomi. Jie bu
vo vadinami “Londono fašistų
gaujomis”.

Si
Si
KRISTAUS gimimo šventėje

kurie remia ir išlaiko šį religinį bei kultūrinį lietuvy
bes centrą — Šiluvos Marijos šventovę ir parapiją.
Linkiu visiems džiaugsmingų švenčių —
klebonas kun. Ignas Mikalauskas, OFM

H

ŠVENČIŲ ir
NAUJŲ
1982 METŲ
proga sveikiname
visus savo
bičiulius —
Anastazija ir
Antanas
Tamošaičiai

" &

SVEIKINAME

Toronto Maironio
mokykla

Lietuvos Kankinių parapijos kunigai
Ontario
ir taryba

&

psl. 13

kartu reikšdami padėkų už
jūsų paramų ir pasitikėjimų —

visiems didžiai sėkmingų
NAUJŲ METŲ,
kad jie priartintų
tėvynei Lietuvai
laisvės dienas,
o mūsų širdims
teiktų naują
viltį —

*

•

šv. Kalėdųv ir
Naujų Metų proga,

LINKIME

ši
&
iš
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visus mūsų rėmėjus, tėvus,
mokytojus ir mokinius

Iš Kristaus prakartėlės
sklindanti dieviškoji meilė
tejungia visus į vieną darnią
šeimą, o atneštoji šviesa
tenuskaidrina visų mūsų buitį.

Mississauga,

.

Milašiaus raštuose
Vaizdžiai tuos įvykius aprašo
Č. Milašius savo romano pobū
džio knygoje “Valdžios užgrobi
mas”.
Į nedidelį Lenkijos miestelį
1944 m. vasarą įžygiuoja sovie
tų žinioje esantis gen. Berlingo
lenkų kariuomenės dalinys. Jis
dalyvauja sekmadienio pamal
dose. Jose taip pat dalyvauja
dėl propagandinių priežasčių ir
jų politiniai vadovai — Petras
įjj ir Vimeris. Pamaldos baigėsi.
. . . Kareiviai išeidinėjo į ryš
K kią dienos Šviesą. Sovietų karei
2 viai, sėdėdami ant mūrinės
šventoriaus tvoros, žiopsojo į
egzotišką jiems spektaklį.
Lenkų kareiviai maišėsi gy
ventojų tarpe. Juokai, merginų
kikenimas. Staiga Petras išgir
do riksmą. Kol jis susigaudė iš
kur ateina tas aštrus, veriantis
klyksmas — judesio ir raudoji
mo kamuolys puolė jam po ko
jų ir iš apačios jį apkabino. Ska
ra nuslinko nuo kaimietės gal
vos, sutaršyti plaukai, išbluku
sios maldaujančios akys ir lū
pos šauksme pravertos. “O Jė
zau, o Jėzau, paėmė, pone, gel
bėkite, sūnų paėmė!” Tampė jo
uniformą. “Pone, jūs lenkas,
kaip tai gali būti, jis nekaltas.
Jis kovėsi prieš vokiečius”. Pet
ras atstūmė jos ranką. “Padėki
te, gelbėkite, broliai lenkai. Enkavade sūnų paėmė. Už ką? Ko
dėl?” Petras matė besibūriuo
jančius aplink jį savo kareivius.
Jų akys buvo nuleistos, lūpos
rimtos. “Nieku negaliu pagel
bėti, moteriške, tai ne nuo mū
sų priklauso”.
Vinteris atsirado šalia jų.
“Neverkite, tai karas, fronto li
nija, patikrins ir paleis”. Įsakė
kareiviams rikiuotis. “Velniai
paimtų tas visas istorijas, — ta
rė Petrui, — bet tai neišvengia
ma. Valo krašta. Sunku, apylin
kėje nebuvo kitokių partizanų,
o tik Londono fašistų, faktinai
visas jaunimas priklausė “AK”

Si

Si

M

Lenkų armija
Šitaip lenkų “armia krajowa”
buvo vadinama virš 30 metų.
Dabar padėtis truputį pasikei
tė. Štai 1980 m. Varšuvoje iš
leistame turistiniame vadove
Baltijos kraštams rašoma: “Vo
kiečių okupacijos metu Vilniu
je ir Vilniaus krašte, be kitų,
veikė ir stiprūs lenkų partizanų
daliniai, kurie aktyviai dalyva
vo miesto išvadavime”. Čia va
dovo autorius S. Spalle galvoje
turi ne mažą Pševalskio vado
vaujamą lenkų komunistų rezis
tencijos celę, kuri buvo vokie
čių likviduota 1943 m., bet “ar
mia krajowa”.
“AK” Vilniuje ir Vilniaus
krašte 1944 m. turėjo apie 10.000 kareivių, tačiau nevisi daly
vavo kautynėse prieš vokiečius
dėl Vilniaus. Jiems vadovavo
1939 m. lapkričio mėn. iš Var
šuvos atsiųstas pik. Itn. Alek
sander “Wilk” Krzyžanowski.
Jam sėkmingai pavyko per ke
lerius metus sujungti savaran-

k’škai veikiančius lenkų parti
zanų dalinius į vieną vienetą.
Birželio viduryje 1944 m. jis
gavo iš Varšuvos įsakymą, kad
pakrikus vokiečiams užimtų Vil
nių ir pasitiktų sovietų kariuo
menę kaipo miesto šeimininkas.
Šito jam dėl blogos žvalgybos ir
klaidingo karinės situacijos
Įvertinimo nepavyko padaryti.

Sovietams žygiuojant
1944 m. birželio pabaigoje so
vietų kariuomenė, vadovaujama
gen. Černiachovskio, pralaužė
ties Minsku frontą ir ėmė žy
giuoti Vilniaus kryptimi. Tuo
pačiu metu “Wilk”-Krzyžanowski Įsakė savo daliniams pasi
ruošti liepos 10 d. pulti Vilnių.
Šią datą jis vėliau turėjo pakeis
ti į liepos 6-7 d. naktį, nes so
vietai greičiau žygiavo priekin,
negu lenkai galvojo. Dėl šios
priežasties nevisi “AK” daliniai
suspėjo užimti puolimo pozici
jas. Lenkai savo apsiginklavi
mu neprilygo vokiečiams. Jie ti
kėjosi vokiečius įveikti netikė
tai juos užklupdami, tačiau šito
jiems dėl blogos žvalgybos ne
pavyko padaryti.
Liepos 7 d. švintant, lenkai
pradėjo miesto puolimą. Tą pa
čią dieną prie Vilniaus pasiro
dė ir pirmieji sovietų daliniai.
Vokiečiai atkakliai gynėsi, ta
čiau prieš rusų sunkiuosius
ginklus ir didelę karių skaičiu
mi persvarą negalėjo atsilaiky
ti. Liepos 10 d. Gedimino pilies
bokšte sovietai iškėlė raudoną
vėliavą. Savo telegramoje Lon
donui “Wilk” klaidingai prane
šė, kad ten buvusi iškelta lenkų
vėliava.
(Kai Vilniaus miestas pakeis
davo savo šeimininkus, pirmas
dalykas, kurį nugalėtojai pada
rydavo, tai iškeldavo savo vė
liavą pilies bokšte. Lietuviška
vėliava pirmą kartą ten suple
vėsavo 1918 m. gruodžio 31 d.
Ją iškėlė pirmasis Lietuvos ka
riuomenės savanoris karininkas
K. Škirpa).
Vokiečiai dar gynėsi prie Šv.
Jokūbo šventovės, Vingio parke
ir Rasų kapinėse. Liepos 13 d.
prie Šv. Jokūbo šventovės kovo
jantieji vokiečių daliniai perbri
do per Nerį ir pasitraukė į va
karus. Kitur apsupti vokiečiai
pasidavė sovietams. Mieste, be
sovietų, dar atsirado ir jų kola
borantai — “armia krajowa”.
Sovietų klasta
Dėl tolimesnio lenkų partiza-

nų likimo tarėsi gen. Černiachovskis ir pik. Itn. Krzyžanowski. Sovietai liepė lenkams susi
telkti vienoje vietoje. Esą tada
bus juos lengviau apginkluoti
tinkamais ginklais. Liepos 17 d.
Černiachovskis pasikvietė len
kus karininkus pasitarimui.
Čia jiems buvo pasiūlyta įsi
jungti į sovietų žinioje esančią
Berlingo lenkišką armiją. Len
kams atsisakius tai padaryti, jie
buvo suimti, o kareiviai apsupti
ir nuginkluoti. Buvo suimta 70
karininkų ir 6.000 kareivių. Ka
rininkai buvo patalpinti NKVD
kalėjime Vilniuje, o eiliniai iš
vežti į Kalugą. “Wilk”-Krzyžanowski mirė Varšuvos kalėjime
visiems sveikiems ir sveikatos stokojantiems
1951 m.
Nevisi lenkų partizanai buvo
lietuviams —
idealistai-kovotojai: dalis jų
buvo vokiečių apginkluoti ir su
KANADOS LIETUVIŲ MEDIKŲ
jais bendradarbiavo. Apie tai
_
, DRAUGIJOS VALDYBA
,
rašo vienas “AK” karininkų B.
Krzyzanowski (negiminė “Wilkui”) savo knygoje “Vilniaus
gūžtelynas” (Matecznik Wilenski).
^^e^f^^^o^csĄss^aKįcssjciSgsaSaceta^
Panašių faktų savo atsimini, muose atskleidžia ir Naugardu
ko srities lenkų partizanų vadas
pik. Itn. Prawdzic-Szlaski. Pas
tarasis nebuvo sovietų suimtas,
nes į Černiachovskio pasitarimą
sąmoningai vėlavo.
Lietuvių padėtis
Birželio pabaigoje ir liepos
pradžioje, kai lietuvių policijos
Vilniuje buvo nedaug, lenkų
partizanai savivaliavo mieste.
linkime sesėms bei broliams
:W
Buvo apiplėšta nemaža lietuvių,
šauliams
pavergtoje
jų tarpe ir buvęs Vytauto Di
džiojo gimnazijos direktorius
Tėvynėje ir laisvajame
Marcelinas šikšnys. Ginkluoti
pasaulyje.
vaikėzai “suimdavo” lietuvius,
grasindami sušaudymu. Sako
Visus 1982 metų šauliškus darbus skirkime
ma, kad kaikuriais atvejais tai
nepriklausomos Lietuvos atstatymui —ir padarė.
Lenkai pradėjo Vilniaus kraš
Toronto VI. Pūtvio
te kovą, neturėdami jokių gali
šaulių kuopos valdyba
mybių laimėti. Kartu su sovie
tų kariuomene į Vilnių artėjo
ir Justo Paleckio “vyriausybė”.
Tai jis viešai skelbė per radiją.
To lenkai negalėjo nežinoti. W. 3hl*l*l«i*l*i*i«i*i*l*i*Mi«l*l«i»i*i*i*i*i*l*l*i*i*
Churchillis Britanijos Atstovų
Rūmuose buvo pareiškęs, kad
anglai niekad Vilniaus lenkų
okupacijos nepripažino ir nepri
pažįsta. Jis neleido iš lėktuvų
NAUJŲ METŲ^proga
mėtyti karo reikmenis lenkams
partizanams, veikiantiems į ry
B. Naujalio natūralaus
tus nuo Curzono linijos.
Tūkstančiai žmonių be reika
gydymo klinika
lo žuvo dėl Londono lenkų vy
riausybės vadų naivumo.
J. B.
SVEIKINA visus savo artimus draugus, buvu

KMI8

ir laimingų 1982 metų linki

KAL££)C( švenčių ir
**

Daliju

sius, esančius, būsimus pacientus ir visus geros
valios lietuvius, ypač “Tėviškės Žiburių“ redakciją
bei administraciją, kurie žiburiuoja jau 32 metai,
ir linki savo draugams bei pacientams sveikatos,
o “Tėviškės Žiburiams ” ištvermės.
B. Naujalis,
natūralaus gydymo klinikos specialistas
460 Roncesvalles Avė., Toronto, Ont.
Tel. 533-8008

Kovose dėl Vilniaus II D. karo metu kulką sužalotas Pilsudskio širdies ir jo
motinos antkapis. Gėles prie šio kapo padeda daugiausia lenkai turistai, atvy
kę iš Vakarų arba Lenkijos

"Rytų Lietuva”
dr. A. BUDRECKIO redaguotas veikalas
Įsigydamas šį istorinį veikalą, paskubinsi jo išleidimą anglų
kalba, kuris angliškai skaitančią visuomenę supažindins su
Rytų Lietuvos istorija.
Kanadoje veikalą galima įsigyti pas JERONIMĄ CICĖNĄ,
21 Alhambra Ave., Toronto, Ont., M6R 2S4, Canada.
Knygos kaina $15.00 plius $1-2 pašto išlaidoms
padengti.
Šis veikalas yra Vilniaus Krašto Lietuvių Sąjungos leidinys.
&&eee&esse&&s&&s&g&sgs&e&es&&ees

Šv. KALĖDŲ ir NAUJŲ METŲ
proga sveikiname Tėvus Pranciškonus, savo
krikšto dukras ir sūnų, draugus bei pažįstamus
Kanadoje ir Amerikoje —
J. O. K. DRĄSUČIŲ ŠEIMA

J

14 psl.
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$ SVEIKINAME visus gimines
draugus ir pažįstamus

ir NAUJŲ METŲ

| NAUJU NJ77J

proga sveikiname savo
gimines, draugus bei
pažįstamus, linkėdami daug
sveikatos, laimės ir
džiaugsmo —
TERESĖ, VLADAS BAČĖNAI
ir ŠEIMA

proga —
Brampton, Ont.

A. J. ARŠTIKAIČIAI

Visus gimines, draugus ir
pažįstamus sveikiname

kalėdų
ir linkime laimingų

proga U
1982 m

J. J. A. V. V. V. Valiuliai

ir laimingu
linkime draugams bei pažįstamiems —

Onutė ir Vytautas Taseckai
su šeima

Sveikiname
su šv. KALĖDOMIS
ir linkime
laimingų
NAUJŲ METŲ

(

visiems klientams, draugams bei pažįstamiems —

IRENA IR ANTANAS AMBRAŠKOS
3943 E. Devonshire
Phoenix, Arizona 85018, USA

.................. ii

f ŠVJTALNDU
švenčių, ir laimingų
bei sveikų

l NAUJU M£TLį

Nuotr. V. Bacevičiaus

Dr. D. KRIVICKAS (viduryje) skaito paskaitą VLIKo suvažiavime Klevelande

Laisvės seimo nutarimai
Vyriausiojo Lietuvos Išlaisvi
nimo Komitetą sudarančių pen
kiolikos organizacijų atstovai,
susirinkę metiniame seime Kle
velande 1981 m. lapkričio 6-8
dienomis vienbalsiai priėmė se
kančius nutarimus
I. Lietuvos laisvės reikalu
Pavergtųjų brolių bei seserų lais
vės ir gyvybės aukų bei kančių aki- .
vaizdoje seimas:
1. Su gilia pagarba bei dėmesiu
stebi ir remia pavergtosios tautos
kovą už savo suvereninių teisių atstatymą, Lietuvos nepriklausomybę
ir žmogaus teises.
2. Kreipiasi į tarptautines institu
cijas, valstybių vyriausybes, organi
zacijos ir į kiekvieną laisvę gerbian
tį žmogų, prašydamas padėti paverg
tąja! lietuvių tautai išsilaisvinti iš
komunizmo ir rusiško imperializmo
vergijos.
3. Reikalauja, kad Sovietų Sąjun
ga atitrauktų visas savo karines ir
administracines pajėgas iš okupuo
tos Lietuvos, kad lietuvių tauta ga
lėtų vykdyti savo suverenumą.
4. Taria, kad Lietuvos laisvinimo
pareiga yra šventa kiekvienam lie
tuviui. Visi lietuviai skatinami jung
ti jėgas vieningam ir suderintam
darbui dėl Lietuvos laisvės.
II. Rusifikacijos ir tautų naikinimo
Sovietijoje reikalu
Seimas tvirtina, kad
1. Sovietų Sąjunga vykdo caristinės Rusijos imperijos politiką ir są
moningai plečia rusišką šovinizmą
okupuotuose kraštuose, bandydama
juos surusinti.
2. Sovietų Sąjunga, kovodama
prieš tikėjimą, vietoje jo perša mark
sizmą — leninizmą, kuris neigia žmo. gų bei jo teises ir pajungia asmenį
totalitariniam kolektyvui — rusų ko
munistų partijai ir rusiškai imperi
jai.
3. Sovietų Sąjunga, oficialiai įtai
godama tautų lygybę, praktikoje
neigia tautų teises, neleidžia mokyk
lų tautinėms mažumoms, visoje im
perijoje plečia rusiškas mokyklas ir
pabrėžia rusų tautos, rusų kalbos bei
rusų kultūros pranašumą prieš -kitų
tautų įgimtą ir šventą teisę ugdyti
savo vertybes.
4. Seimas, konstatuodamas šią dvi
veidišką Sovietų Sąjungos politiką,
kreipia laisvojo pasaulio dėmesį į
tai, kad komunistų partijos vedama
rusiškos imperijos politika remiasi
melu ir siekia klasta sovietų impe
rijos didinimo kitu valstybių okupa-

cijomis ir nerusiškų tautų žmonių
pavergimu.
III. Gudijos ir Lenkijos lietuvių rei
kalu
Seimas paveda VLIKo valdybai
tirti Gudijos ir Lenkijos aneksuotų
sričių lietuvių būklę bei jieškoti bū
dų jų padėčiai palengvinti.
IV. Lietuvos Diplomatinės Tarnybos
reikalu
Seimas pakartotinai kreipia lietu
vių visuomenės dėmesį į Lietuvos
diplomatinės tarnybos svarbą, remia
jos darbus, skatina VLIKo valdybą
ir toliau jieškoti būdų jai stiprinti,
jos tęstinimui išlaikyti.
V. Karo nusikaltimais apkaltintų
reikalu
JAV teisingumo ministerijos spe
cialių tyrinėjimų įstaiga pradėjo by
las prieš keletą lietuvų. Seimas siū
lo VLIKo valdybai, susitarus su
Amerikos Lietuvių Taryba, Lietuvių
Bendruomenės ir BALFo valdybo
mis, sukviesti organizacijų atstovų
konferenciją šiems klausimams prin
cipiškai išnagrinėti ir paruošti kon
kretų planą neteisingai apkaltintų
gynimui.
VI Jaunimo reikalu
1. Seimas ragina visas organizaci
jas sudaryti sąlygas jaunimo įsąmoninimui Lietuvos laisvės bylos reika
luose.
. 2. VLIKą sudarančias organizaci
jas seimas skatina skleisti Lietuvos
laisvės kovos idėjas jaunime ir rū
pintis, kad būtų prieinamos žinios
apie VLIKą ir jį sudarančias organi
zacijas, siekiant didesnio jaunimo
dalyvavimo Lietuvos laisvinimo dar
buose.
/
VII. Testamentų reikalu,
1. Patirtis rodo, kad laiku testamentiškai nesutvarkytas lietuvių
kruopščiu darbu sutelktas turtas po
mirties patenka , vietos valdžios pa
reigūnų nuožiūrai, o retkarčiais ir
komunistinio režimo patikėtiniams.
2. Seimas skatina visus lietuvius
.pasinaudoti Tautos Fondo teisinių
patarėjų (advokatų) pagalba, ruo
šiant testamentinio palikimo doku- •
mentus, kad jų turtas nepatektų į
Lietuvos okupanto rankas.
VIII. Laisvės Nariių reikalu
Seimas pritaria sumanymui, kad
VLIKo valdyba, Tautos Fondo talki
nama, tirtų galimybes ir įsigytų Lie
tuvos Laisvės Namus.
IX. Padėkos
1. Seimas didžiai vertina VLIKo
vadovybės atliktus darbus ir reiškia
padėką valdybai, jos talkininkams

SV: KALĖDŲ (R

ir ypač valdybos pirmininkui dr. Ka
ziui Bobeliui.
2. Seimas dėkoja Tautos Fondo va
dovybei, darbuotojams ir aukoto
jams, ypač Kanados lietuviams, už
išskirtiną aukų telkimo darbą ir ska
tina visus Tautos Fondą kuo duosniausiai remti.
3. Seimas reiškia pasigėrėjimą iš
skirtinai gražiu ir vaisingu VLIKo
valdybos bendradarbiavimu su Ame
rikos Lietuvių Taryba, dėkoja visoms
lietuvių organizacijoms ir paskirų
kraštų Bendruomenėms, talkinan
čioms VLIKui Lietuvos laisvinimo
darbe.
4. Seimas dėkoja visoms institu
cijom, religinių institucijų vadovy
bėm, organizacijom ir asmenim už
visokeriopą paramą VLIKo veikloje.
5. Seimas dėkoja spaudai ir radijo
tarnyboms už VLIKo veiklos garsi
nimą visuomenei.
6. Seimas dėkoja visiems žodžiu
bei raštu sveikinusiems ir giliai įver
tina jų reiškiamą paramą VLIKo
vykdomiems darbams.
7. Seimas paveda VLIKo valdybai
pareikšti padėką JAV ir kitų kraš
tų vyriausybėms, organizacijoms ir
asmenims už reiškiamą palankumą
Lietuvos laisvės kovoje.
8. Seimas ypatingai dėkoja Klevelando seimo rengėjų komitetui ir
jo pirmininkui už pavyzdingai suor
ganizuotą seimą ir parodytą vaišin
gumą.

Turner & Porter
laidotuvių namai
436 Roncesvalles Avė.,
Toronto, Ontario

Tel. 533-7954

švenčių proga sveikiname

gimines, draugus ir
pažįstamus —

TERESĖ, ADELĖ ir JUOZAS
ANDRIUKAIČIAI

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

1982 metų.
Gabrielė ir Henrikas Chvedukai
Lily ir Andrius Chvedukai

Šv. Kalėdų

ir Naujų Metų
proga sveikiname

HK CMAFIL HM Hurantarte

i77-7M»

gimines, draugus ir pažįstamus, linkėdami linksmų
bei laimingų sekančių metų —

BONCUVAUU CHA FtL 4M RancwvailM*Ava.
1J3-7FM

Hamilton, Ontario

Elena ir Vytautas Bilevičiai

SZuw

■YO**> CHAFIL 1357 b
747-3133

linkime giminėms, draugams bei visiems
pažįstamiems —

PETRAS, ZUZANA ir
RITA JONIKAI

Gimines, draugus ir pažįstamus
nuoširdžiai sveikinu su

Mississauga, Ontario

šv. Kalėdomis
ir linkiu laimės bei sėkmės
1982 metais —
Mount Brydges, Ont.'

Juzė Valaitienė

Sveikiname

DŽIUGI NAUJIENA
Garbė Dievui augštybėse, ramybė žemėje
geros valios žmonėms, kuri ir vėl ataidi nuo
Betlėjaus laukų, tebūnie nauju taikos bei
meilės įkvėpimu šiame laikotarpyje

proga visus savo klientus draugus ir

Telaimina jus bei
jūsų šeimas
Betlėjaus Kūdikis ir
teveda per ištisus
metus.
STEPHEN B. ROMAN
Chairman of the Board

pažįstamus nuoširdžiai sveikina —

Tel. 231-1430.

ALGIRDAS, DONATA PUTERIAI
ir DUKRELĖ LIDIJA

DENISON

MINES

Jlau/a
proga savo vaikus,
vaikaičius, gimines, draugus
ir pažįstamus, gyvenančius
Kanadoje ir Amerikoje,
linkėdami linksmų švenčių
bei laimingos ateities
1982 metais.
Jūsų ANGELĖ ir ALFONSAS,
ŠMIGELSKIAI .

’
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Tėviškės Žiburiai
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KLB Hamiltono apylinkės valdyba rengia IŠKILMINGĄ
ir NAUJŲ METŲ
proga sveikiname visus
lietuvius šiapus ir anapus,
linkėdami džiaugsmo,
ištvermės lietuviškame
darbe ir viltingų

g

šventinius atvirukus

|

KALĖDŲ ir

|

NAUJŲ METŲ
proga,

j
2
a

gruodžio 31, ketvirtadienį, Jaunimo Centre,
BILIETŲ KAINOS: $24 asmeniui — šilta vakarienė 7 v. v.,
$14 asmeniui — šokiai 9 vai. vakaro,

1982 metų.

Visus maloniai kviečiame dalyvauti.

S HAMILTON
proga sveikiname brolius
bei seses šaulius ir linkime
daug šventiško džiaugs
mo laimės 1982 metais,

gražaus ir sėkmingo šauliško darbo —

HAMILTONO DLK ALGIRDO
SAULIŲ KUOPOS VALDYBA

linkime malonių šv. Kalėdų ir
Dievo palaimos 1982 metams.

Bilietai gaunami sekmadieniais po pamaldų Jaunimo Centre.
Informacijų teirautis telefonais 527- 1028 arba 549-5372.

KANADOS LIETUVIŲ
BENDRUOMENĖS
HAMILTONO
APYLINKĖS
VALDYBA

VYSK. VALANČIAUS MOKYKLA
kviečia visus dalyvauti tradicinėje
mokyklos Kalėdų eglutėje gruodžio
20, sekmadienį, 4 v. p. p., Jaunimo
Centro salėje, šiemet mokykla turi
paruošus labai įdomų muzikinį vei
kalą — Alės Rūtos “Žiogas ir skruz
dės”, kurį su mokytojų talka režisuo
ja E. Dauguvietytė-Kudabienė. Ka
lėdų senelis apdovanos mokyklos vai
kus ir būsimuosus mokinius. Tėvų
komitetas visus atvykusius žada pa
vaišinti kava ir pyragais. K. M.
NAUJŲ METŲ SUTIKIMĄ ruo
šia KLB Hamiltono apylinkės valdy
ba gruodžio 31, ketvirtadienį, Jauni
mo Centre. Valdyba planuoja kuo
gražiau bei įdomiau papuošti salę,
kad kiekvienas atvykęs susidarytų
jaukią N. Metų sutikimo nuotaiką.
Bilietai gaunami sekmadieniais po
pamaldų Jaunipio Centre. Platesnės
informacijos prašom terautis tel.
527-1028 arba 549-5372. Bilietų kai
nos: $24 asmeniui su šilta vakarie
ne 7 v.v., $14 asmeniui šokiams 9
v. v. Visiems bus paruošti šalti už
kandžiai ir N. Metų sutikimo šampa
nas. Valdyba kviečia visus hamiltoniečius ir apylinkių lietuvius įsigyti
iš anuksto bilietus ir kartu sutikti
1982 metus.
Aušra
“STELCO” STREIKAS, trukęs
daugiau kaip 4 mėnesius, pasibaigė,
kai gruodžio 3 d. darbininkai nubal
savo priimti derybų komiteto jiems
rekomenduojamą 3 metų sutartį.
Pagal šią sutartį, darbininkai gavo
daug pagerinimų atlyginime, pensi
jose, atostogose ir visose draudose.
Bet 18 savaičių streiko laimėjimas
mažai tesiskiria nuo to, ką ir pra
džioj bendrovė buvo pasūliusi. Ry
šium su taip ilgai nutraukta gamy
ba, įmonė yra praradusi daug klien
tūros, tad dabar negali pradėti su
pilna produkcija. Apie 2500 darbi
ninkų kurį laiką nebus pašaukti į
darbą.
Valandinis atlygnimas pirmais su
tarties metais pakeliamas $1.15, ant
rais — 25 et., trečiais — 30 et. Ma
žiausias valandinis atlyginimas šioje
įmonėje dabar bus $10.39. Centais
pakeliamas popietinės ir naktinės
pamainos darbas. Sekmadienį dir
bantis trečiaisiais sutarties metąis
gaus $1.20 priedo. Su 30 metų tar
nybos darbininkas gauną dabar 7 sa
vaites atostogų. Prie 9 dabar prideda
dar vieną apmokamą metų švenčių
dieną, kuri vadinsis “Heritage Day”.
Ištarnavęs 30 metų dabar gali išeiti
į pensiją su $990 mėnesinio atlygi
nimo, kuris sekančiais metais jau
bus $1010 ir dar kitais — $1040. Dir-,
bančio gyvybė apdrausta ligi $25.000,
pensininko — $6.500. Sergantis pir
mais sutarties metais gaus $225 į
savaitę, antrais — $245, trečiais —
$275. Nieko nekainuos gydytojai,
vaistai, ligoninės ir visoks dantų tai
symas. O sulygintų teisių plieno
darbininkės turi teisę pasitraukti 17
savaičių gimdymui. Unijoj dirban
tys dar išsiderėjo sau visokių teisių
ir unijos išleistų per streiką kaikurių pinigų grąžinimą, visiškai nepri
sidėdami pre dirbančiųjų reikalų pa
gerinimo. K. M.

PASKUTINIS HAMILTONO LIE
TUVIŲ NAMŲ POBŪVIS, ruoštas
likvidacinės komisijos, įvyko š. m.
lapkričio 28 d. p. p. Pranckevičių
namuose. Dalyvavo: P. Pranckevičius su žmona, O. Stasiulis, A. Buinys, J. Bajoratis su žmona, p. Aušrotienė su vyru, G. Palmer, L. Bak
šys ir viešnia Petrutė, šeimininkės
pagalbininkė. Po vaišių buvo aptar
ti likvidacijos rekalai. Ilgametis
HLN pirm. G. Palmer savo kalboje
priminė, kad ši organizacija buvo
įsteigta 1950 m., įdėjo daug darbo,
bet tikslo nepasiekė. Iš pirmosios
valdybos šiame pobūvyje dalyvavo
tiktai du — G. Palmer ir J. Bajorai
tis. G. Palmer apgailestavo, kad tiks
las nebuvo pasiektas ne dėl lėšų,
bet dėl vienybės stokos. Panašiai
kalbėjo ir |>uvęs tos organizacijos
sekr. O. Stasiulis, įvairias pareigas
jęs P. Pranckevičius ir paskutinis
pirm. A. Buinys.
Likviduojant HLN niekas nenukentjo — visiems nariams grąžintos
paskolos. Likvidacijos komisija sa
vo darbą baigė ir pinigų likutį, pa
gal paskirstymo nutarimą, perdavė
Medžiotojų ir Žūklautojų Klubui
Giedraitis naujo namo statybai.
Pirm. A. Buinys padėkojo likvidaci
nei komisijai už atliktus darbus ir
kvietė pobūvio dalyvius stoti į me
džiotojų ir žūklautojų klubą.
J. Paliliūnas

PIANINIUI PIRKTI KOMISIJA
atliko numatytą darbą — surinko
$4017 ir nupirko naują pianiną už
$2955. Pianinui laikyti padaryta spe
ciali vieta ant scenos. Tai kainavo
$180. Dar yra likę $842, kurių pusę
komitetas sutiko leisti pianinui sa
lėje po šventove pirkti. Likusi dalis
palikta atsargoje pianinų stygavimo
ar taisymo išlaidoms padengti.
Komiteto nariai: J. Deksnyš, P.
Kanopa, J. Stankus, A. Tumaitis, J.
Pleinys, Z. Pulianauskas, Daria Po
well, J. Klevas, V. Sakas, J. Krišto
laitis.
PIANINUI PIRKTI AUKOJO $105:
A. Cibas; $100: apylinkės valdyba,
“Aukuras”, S. Dalius, B. Grajaus

nuoširdžiai sveikiname
pavergtoje Lietuvoje
ir visame pasaulyje išsisklaidžiusius savo artimuo
sius gimines, bičiulius, draugus ir pažįstamus,

GERAS ORKESTRAS, PUIKIAI IŠPUOŠTA SALĖ, ŠAMPANAS.

Jlaųju,

|

Užuot siuntę

įflauju

RISTAUS gimimo

VALDYBA

g

Aukodami Tautos Fondui, aukojame Lietuvos laisvės kovai.

kas, S. P. Kanopos, R. J. Kriaučiū
nai, G. J. Krištolaičiai, A. Liaukus,
medžiotojų klubas “Giedraitis”, pen
sininkų klubas, A. Povilauskas, P.
Račiai, J. Timkevičius; $75: E. Apa g
navičius.
$50: F. Apanavičienė, L. Bučins
kas, P. Bulkė, J. Butkevičius, J.
Deksnys, E. Galinis, V. Geležinis,
J. Grigalius, V. Grikietis, A. D. Jan
kūnai, M. Juodis, J. Kažemėkas, V.
Kazlauskas, A. Mingėla, V. Morkū
nas, A. Obcarskis, A. Patamsis, J.
Pleinys, S. Rakštienė, H. R. Rimkevičiai, J. Romikaitis, B. Steponavi 2
čius, D. Stukas, A. Tumaitis, B.
Venslova.
$40: J. Astas, G. Breichmanienė,
L. Kuperskis, G. Paukštys $30: J.
Adomauskas, P. Lukavičius, K. Mik
šys, P. Žulys.
$25: J. Baranauskas, A. Buinys, J.
Dubinskas, J. Lekutis, P. Lukošius,
J. Kamaitis, P. Jankus, A. Kybartas,
V. Kvedaras, K. Mileris, St. Pilipa
vičius, Z. Pulianauskas, VI. Stabingis, J. Stankus, L. Ulbinas, J. Zurlys.
$20: P. Armonas, J. Bersėnas, S.
Burdinavičius, Ikasala, M. Jonikas,
A. Kerutytė, A. Krakaitis, J. Kšivickis, VI. Kybartas, A. Maksimavičius,
Z. Meškauskas, F. Rimkus, V. Sakas,
E. Simon, Z. Stanaitis, K. Urbanavi
čius, Vizbaras.
$10: F. Ankudavičius, Bagdonas,
D. P. Bobinai, P. Brazas, P. Gužas,
P. O. Būdviečiai, K. Jurgelys, A.
Jankauskas, A. Judd, A. Kaušpėdą,
V. Kėžinaitis, L. Klevas, Alf. Ky
bartas, Latauskas, J. Leščius, E.
Lengnikas, VI. Motiejūnas, J. Mačiu w
kas, P. Navickas, VI. Saulius, P. Šei
rys, B. Stuopys, J. Stanaitis, St.
Senkus, V. Vendkevičius.
$5: VI. Bartninkas, A. Garkūnas,
O. Kačinskienė, J. Trečiokas; $2: J.
Vegis. J. K.

PADĖKA
, ,
Tariu visiems ačiū už sveikinimą
mano 80-jo gimtadienio proga ir už
gautas dovanas: V. R. Petrauskams,
S. V. Jasulianiams, K. J. Lekavi
čiams, K. J. Januškevičiams, S. A.
Šukaičiams, B. Antanaitienei, O. Sa
vickienei, J. Petrauskienei, P. Kano
pai, V. Sauliui. Lietuviškas ačiū taip
gi visiems kurie sveikino mane raš
tu ir telefonu.
M. Juodis

$100: Sofija ir Stasys Rakščiai.
$50: Antanina ir Juozas Asmenavičiai, Antanina ir Vytautas Ja
nuškos, Francis ir Anicetas Povilauskai, Stasė ir Povilas Kanopos.
$30: Elena ir Pranas Ročiai.
$25: Birutė ir Alfonsas Juozapavičiai, Stasė ir Antanas Šukaičiai,
Gailė ir Juozas Krištolaičiai, Pijus Pleinys, Albina ir Zigmas Pulianauskai, Brigita ir Vytautas Morkūnai, Zita ir Pranas Sakalai, J. G.
Skaisčiai, Hamiltono Lietuvių Pensininkų Klubas, Stefanija ir Juo
zas Domeikos iš Brandfordo, Augustė ir Alfonsas Patamsiai, Marija
ir Vytautas Leparskai, Albina ir Feliksas Rimkai, J. J. Liaūgminai.

$20: V. B. Perkauskai, D. ir Antanas Kamaičiai, Magdė ir Jonas
Tarvydai, B. A. Šilgaliai, Jieva ir Mykolas Repečkos, Elena ir Kazys
Gudinskai, Aniceta ir Jonas Deksniai, Birutė ir Jonas Sadauskai,
Elvyra ir Juozas Bajoraičiai, Aleksandra ir Bronius Steponavičiai,
Dara ir Albertas Jankūnai, Elena ir Juozas Grigaliai, Ona ir Jonas
Adomauskai, Julė ir Jonas Kamaičiai, Stasė ir Andrius Petkevičiai,
Petras Bulkė, Elena ir Juozas Bubniai, Ona ir Pranas Budvidžiai,
Aldona ir Alfonsas Erštikaičiai, Jonas Lekutis, Benius ir Vera
Cvirkai.
$15: Bronius Grajauskas, Algis Grajauskas ir šeima, Juozas
Dubinskas, Ignas Varnas, Juozas Stonkus.
<
$12: Marija ir Antanas Pusdešriai.
$10: Elena ir Jonas Steibliai, Petras Latauskas, Marija ir Liudas
Borusai, P. Stukas, H. K. Norkai, Marija ir Antanas Garkūnai, Jonas
ir H. Mažulaičiai, Ona Mikšytė, Kazys Mikšys, Teofilė ir Pranas Enskaičiai, Petras Žulys, Marcijonas Juodis, Henrikas ir H. Rimkevičiai,
S. Elvikienė, A. ir J. Mačiukai, V. Narkevičius, Vladas Saulis, Pranė
ir Feliksas Krivinskai, Jadzė ir Antanas Gedrimai, Stasys Pilipavi
čius, Kliara ir Kazys Deksniai, Elena ir Pranas Šeiriai, Emilė ir Pet
ras Brasai, Elena ir Petras Gužai, Nijolė ir Stasys Senkai, Lucija ir
Kostas Meškauskai, Stasys ir Anelė Urbonavičiai, Stefanija
Kalvaitienė, Alfonsas ir Emilija Kybartai, Petras Navickas.
$5: F. V. Venskevičiai, A. Grybas, VI. Bagdonas, Marija ir Kazys
Kvedarai, S. VI. Matukaičiai, A. Obcarskis, Gezel ir Albinas Lukai,
Ema ir Bronius Milašiai, Dana ir Petras Bobinai, Pranė ir Petras
Lukošiai, D. B. Kriaučiūnai, Liotė ir Jonas Toliai.
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Už aukas mūsų laisvės kovai nuoširdus ačiū.

Linksmų švenčių ir laimingų naujų metų linki —
TAUTOS FONDO

Hamiltono apylinkės atstovybė

Visiems
draugams ir pažįstamiems

linksmų Kalėdų švenčių ir laimingų
naujų 1982 metų linki Vytautas ir Genutė
Agurkiai

Hamilton, Ont.

SVEIKINAME
visus mūsų mielus klientus, bičiulius bei

pažįstamus ir linkime

linksmu šv. *, Kalėdų
ir
u

laimingų, sveikų naujų metų.
Sakas Parcel Service

Linksmu<- Kalėdųu švenčiu4turtingų ir laimingų

Savininkai
E. V. Sakai -Sakančiai

HAMILTONO LIETUVIŲ
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SVEIKINAME su

|

Kalėdomis, I
linkime laimingų
Kanados Lietuvių Karo Veteranų Sąjungos "Ramovė” Hamiltono skyrius pagerbė du savo nusipelniusius ir 80 metų su
laukusius narius — JONĄ MAČIULAITĮ ir BRONIŲ MILAŠIŲ. Jiedu su žmonomis sėdi gale stalo. Prie jų — pagerbtuvių iniciatorius skyriaus pirm. K. MIKŠYS
Nuotr. J. Miltenio

Delhi-Tillsonburg,
Ontario
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proga nuoširdžiai sveikinu gimines, draugus,
klientus ir pažjstamus —
ALGIS ir RŪTA PACEVIČIAI
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Gerbiamus klientus, bičiulius
bei pažjstamus
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proga nuoširdžiai sveikiname
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I. Mikalausko nueitą kelią ir jo nu
veiktus darbus. Meninę programą
atliko “Pašvaistės” choras, vadovau
jamas R. Vilienės. Po to buvo įteik
tas klebonui popiežiaus palaimini
mas ir sugiedota “Ilgiausių metų”.
Klebonas, padėkojęs visiems už taip
puikiai suruoštą minėjimą, sukalbė
jo invokaciją ir pakvietė visus pie
tų, kuriuos paruošė Irena Daniliūnienė.
KALĖDŲ EGLUTĖ, kurią rengia
šeštadieninė lietuvių mokykla, bus
gruodžio 20, sekmadienį, parapijos
salėje.
WEST LORNE IR RODNEY APY
LINKĖS lietuviams pamaldos bus
gruodžio 20, sekmadienį, 2 v. p. p.
NUO GRUODŽIO 1 d. klebonas
pradėjo lankyti parapijiečius, iš
anksto susitardamas telefonnu.
Korcsp.

bendrajam Otavos lietuvių įnašui,
kuris jau pasiekė $6200. Šiam įna
šui atstovauja apylinkės v-ba. Per
visą Lietuvių Fondo gyvavimo lai
ką 1963-1981 m. šios apylinkės ribo
se sukaupta Fondui $13,975.
PAGERBTUVĖS. Zosė ir Vytautas
Balsevičiai 1981 m. rugsėjo mėnesį
šventė savo vedybinio gyvenimo 25
metų sukaktį, o Alė ir Albinas Paškevičiai lapkričio mėnesį — 50 metų
tokią pat sukaktį. Pobūvius ruošė jų
artimieji ir bičiuliai, jiems to iš
anksto nežinant. Nenuostabu, kad
dalyvių abiejuose pobūviuose buvo
gausiai, nes minėti asmenys akty
viai reiškiasi lietuviškojo gyyvenimo
veikloje. Kor.

LIETUVOS KARIUOMENĖS
metinės paminėtos 1981 m. lapkričio
14 d. Delhi lenkų salėje. Jau 20 me
tų jas rengia DLK Gedimino šaulių
kuopa.
Minėjimą pradėjo kuopos pirm.
Stp. Jakubickas ir pakvietė kun. dr.
J. Gutauską sukalbėti maldą už žu
vusius dėl Lietuvos laisvės savano
rius, karius, šaulius, partizanus ir
Sibire mirusius mūsų kankinius,
tremtinius. Malda pagerbus žuvu
sius ir mirusius, sugiedoti Kanados
ir Lietuvos himnai. Paskaitą skaitė
Stp. Jakubickas.
Meninę programą atliko Londono
“Baltija”, sudaryta iš trijų vietovių
Rodney, Ontario
— Delhi,.Londono ir Rodney lietu
DERLIAUS NUĖMIMO VAIŠĖS.
viško jaunimo, kuriai sėkmingai va
KLB Rodney apylinkės valdyba kar
dovauja Miras ir Dana Chainauskai.
tu su Lietuvių Ūkininkų Klubo val
Ansamblį finansiškai parėmė Vincas
dyba š. m. lapkrčio 21 d. suruošė jau
Rutkauskas iš Keswick, Ont., $40,
tradicija tapusias derliaus nuėmimo
Ottawa,
Ontario
Alfonsas Žebertavičius — $50 ir
vaišes su menine programa, kurią
DLK Gedimino šaulių kuopa $50. Už
KALĖDŲ EGLUTĖ. Dr. V. Kudir
atliko Hamiltono “Aukuro” “Daina”.
aukas padėkojo ansamblio vadovas kos šeštadieninės mokyklos tėvų ko Šia proga buvo trumpai paminėta
M. Chainauskas.
miteto suruoštoji Kalelių eglutė įvy Lietuvos Kariuomenės sukaktis.
Minėjime dalyvavo ir iš kaimyni ko lapkričio 29 d. Tai padaryta dėl
K. Bungarda padeklamavo keletą
nių apylinkių lietuviai: Toronto, neturėjimo savo patalpų tokioms su humoristinių eilėraščių, kurie ne
Hamiltono, Sarnijos, Londono, Kes- eigoms — tenka derintis prie to, vieną prajuokino, o dainininkės M.
wicko ir kitų vietovių. Po meninės kas galima.
Kalvaitienė, A. Laugalienė ir E. Ku
programos buvo muzika, šokiai, vei
Toks parengimas mūsų B-nei yra dabienė padainavo keliolika dainų.
kė bufetas.
tam tikra šventė. Šį kartą dalyvių Joms akompanavo D. Deksnytė-PoSekmadienį šauliai su vėliavomis būta palyginti nemažai. Į programą well. Aukuriečiai taip pat suvaidino
dalyvavo Sv. Kazimiero šventovėje atsilankė buv. montrealietis dr. P. B. Pūkelevičiūtės komedijos “Ant
pamaldose, kurias atnašavo klebonas ' Lukoševičius su Ponia (jis neseniai roji Salomėja painiavose” ištrauką
kun. L. Kemėšis, pamokslą pasakė atkeltas į Otavą kaip federacinės val (E. Kudabienė, M. Kalvaitienė, K.
kun. dr. J. Gutauskas. Sugiedotas džios pareigūnas).. Sueiga įvyko St. Bungarda). Už šį veikalą “Aukuras”
Lietuvos himnas, chorui ir visiems Hyacinth parapijos salėje. Pamal Čikagos festivalyje laimėjo pirmą
žmonėms dalyvaujant. Po pamaldų doms ir prieškalėdiniam susikaupi vietą, o M. Kalvatienė buvo pripa
salėje buvo bendra kava ir užkan mui buvo atvykęs iš Montrealio sve žinta geriausia vaidintoja. Iš trum
džiai.
čias kun. S. Kulbis.
pos ištraukos galima pastebėti, kad
Stepas Jakubickas
Sueigos programą atliko mūsų vaidintojai tikrai buvo verti premi
mergaičių choras “Ramunėlės” ir vi jos. Pobūvyje dalyvavę kanadiečiai
London, Ont.
sa šeštadieninė mokykla — penki stebėjosi ypatingai gerai atliktu M. .
LONDONO LIETUVIAI ir jų mokiniai. Džiaugiamės choru “Ra Kalvaitienės ir E. Kudabienės pasidraugai rengiasi sutikti Naujus Me munėlės”, kuris pastaruoju metu kalbėjiniu. Nevienas sakė, kad jos
tus Šiluvos Marjos parapijos salėje. yra ypač išvystęs savąją veiklą. Jis •tai atliko tikrai profesijonališkai. Pa
Naujų Metų sutikimą rengia KLB taip pat gieda per mūsų lietuviškas baigai E. Kudabienė papasakojo ke
Londono apylinkės valdyba. Infor pamaldas. Sueigos programoje padai letą anekdotų angliškai, kurie visus
macijų prašome teirautis pas valdy navo keletą dainų, diriguojant R. prajuokino. Angliška žodį tarė klu
bos narius. M. Ch.
šiųlytei, pianinu palydint L. Luk bo pirminnikas J. Ciparis, padėkoda
mas A. G. Thompson & Son Co. už
MONTREALYJE MIRUSIOS a. a. šaitei.
Antroje programos dalyje buvo jų prekybą su klubu, kurios dėka
Emmos Klemkės atminimui londoniečiai artimieji savo aukas skyrė mokinių pasirodymai. Suvaidinta A. klubas gali egzistuoti. Taip pat ang
Kanados Lietuvių Fondui. Aukojo Paškevičienės veno veiksmo pasaka liškai kalbėjo W. Preikšaitis. Savo
po $10: Gražina ir Edmundas Pet “Kūčių vakaras”. Kalėdų senelis pa kalboje jis padėkojo šeimininkėms
rauskai, Olga ir Algimantas Švilpos, liko jiems dovanėlių, nepamiršda už puikiai pagamintus valgus ir vieš
Rita ir Kęstutis Viliai, Liu ir Bro mas ir kąikurių suaugusių, kurie sa nioms iš Hamiltono už dainas ir ge
vo gerais darbeliais pateko Kalėdų rą vaidybą, šį kartą pobūvyje buvo
nius Zabulioniai. KLF
senelio sąrašan.
nemažai jaunimo, kuris, tikimasi,
MONTREALYJE MIRĖ EMMA
Sueigos programą pradedant ir už perims senųjų darbus.
REMKE. Londone gyveną artimieji baigus, žodį tarė tėvų komiteto pir
Abiejų valdybų vardu dėkoju hata proga aukojo Kanados Lietuvių mininkas, kuris yra kartu ir apylin miltoniečiams už jų atsilankymą ir
Fondui: po $10: Gražina ir Edmun kės valdybos pirmininkas, V. Ra- dainas, o vietos šeimininkėms — už
das Petrauskai, Olga ir Algimantas džius.
puikiai suruoštas vaišes.
Švilpos, Rita ir Kęstutis Viliai, Liu
Po to vyko suneštinės vaišės-kavuJ. Statkevičius
ir Bronius Zabulioniai. KLF
tė, kurios metu Lietuvių Fondo įga
ŠILUVOS MARIJOS PARAPIJOS liotinis šiai apylnkei A. Paškevičius
Pajieškojimas
KOMITETAS surengė klebono kun. atliko dovanų paskirstymą parėmuIgno Mikalausko, OFM, kunigys siems kasmet jo vykdomą ištisus me
Jieškomas Leonas Palčiauskas,
tės 40 metų sukakties minėjimą lap tus Fondui vajų. Abi vertingos do anksčiau gyvenęs 962 Bloor St. W.,
kričio 29, sekmadienį, šventovėje 11 vanos atiteko burtų keliu V. Pleč Toronte. Prašoma atsiliepti: T. Suba
v.r. per iškilmingas Mišias giedojo kaičiui.
čius, tel. (416)792-3050 Bramalea,
“Pašvaistės” choras, vadovaujamas
LIETUVIŲ FONDO REIKALAI: Ont.
muz. Ritos Vilienės. Solistė Irena Per šiuos metus Otavos apylinkės ri
Černienė pagiedojo “Ombra mai fu” bose Fondo įgaliotiniui pavyko su
Haendelio ir “Avė Maria” Mascagni. kaupti $1650. šiemet vietoj kalėdi
Lietuviška baldų
Šventovė buvo pilnutėlė žmonių.
nių sveikinimų aukojo KL Fondui:
dirbtuvė Toronte
Po pamaldų parapijos salėje įvyko O. ir J. Leveriai, P. ir J. Ivanauskai
pagerbtuvės, kurias pradėjo parapi iš Campbell’s Bay, Que., K. ir A. PoDaromi nauji minkšti baldai ir ap
jos komiteto pirm. V. Gudelis, pa viloniai iš Richmond, Ont., ir A. ir
traukiami seni PIGIA KAINA.
kviesdamas M. Chainauską pasakyti A. Paškevičai, Ottawa. Iš viso gau P. LUBYS. Tel. 638-3171, 663-9096
kalbą, kurioje jis nupasakojo kun. ta iš jų $60. Ši auka skirta padidinti

mieliems giminėms, klientams ir draugams —

Petras, Aldona ir Justinukas Simonėliai

Visai mielai giminei,
draugams ir pažįstamiems
linkime džiugių

KAUJUWnj

Joana ir Juozas Rovai

MALEM
IR

proga nuoširdžiai sveikiname visus savo gimines,
draugus ir pažjstamus —
Br. Br. VENSLOVAI,
CHERRY BEACH MOTEL, Stoney Creek, Ont.

j fiauju.
proga sveikina gimines, bičiulius,
bei pažįstamus —
Dana ir Miras Chainauskai
London, Ontario
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Apolinaras ir Bronė Beresnevičiai
Toronto, Ont.
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Vanda, Juozas, Algimantas ir Vida
Jasinevičiai
veikinu gimines,
draugus, pažįstamus su

Šv. Kalėdų ir
Naujų Metų proga
SVEIKINAME savo draugus
ir pažįstamus, linkėdami
daug laimės bei džiaugsmo —
J. A. Šulcai

$

šv. Kalėdomis

bei ateinančiais
1982 metais ADELĖ VAITKEVIČIENĖ %

Kvetkų miestelio. Rokiškio apskrities, aikštė, varpinė ir dar išlikę senoviški namai. Nuotrauka daryta prieš keletą metų

Siekimas apkapotos Lietuvos - nusikaltimas

Linksmų

Dr. Jono Balio samprotavimai apie Mažąją Lietuvą reikalingi atitiesimo

do VLIKo nesiryžimą reikalauti
lietuvių tautai teisingų sienų,
1981 m. rudeni “Tėviškės Ži nors tokius parašymus tuojau
buriai” per keletą numerių bando savaip paneigti.
spausdino dr. Jono Balio
Rašydamas apie VLIKo klai
straipsnį “Istorija ir politika”. das, dr. J. B. neturėtų pamiršti
Su pagrindinėmis to rašinio ir pats savęs, nes kaip tik jisai
mintimis nesutinku, todėl trum yra visai neseniai pasisakęs
pai Atsakysiu.
prieš lietuvių tautai teisėtai pri
Rašinyje autorius stengiasi klausančias žemes.
parinkti lietuvių tautai žalingus
Teheranas, Jalta, Potsdamas
Įvykius, net keletą šimtmečių
atgal. Jis visomis jėgomis sten
Konferencijos
minėtuose
giasi įrodyti, kad lietuvių tau miestuose yra pagrindinės ašys
tai ir Lietuvai nereikia atgauti dabartinio Sovietų Sąjungos
buvusių prūsų žemių. Esą Lie stiprumo, grasinimo Vakarų pa
tuva Prūsijos nevaldžiusi, tad sauliui, nors apie tai JAV-ių vy
kodėl dabar tų žemių siekti?
riausybė bei jų svarbesni asme
Okupantas niekad neįgyja nys visiškai nekalba, tarsi nieko
teisės į pavergtus kraštus, nors nebūtų buvę, tarsi jie nekalti ir
tenai gimtų okupanto atvežtųjų viską bando nustumti užmarš
vaikai ar vaikaičiai. Tarptauti tin.
nis nusikaltimas neturi laiko ri
Teherano konferencija įvyko
bų ir nėra jokio reikalo lietu 1943. XI. 28 — XII. 1 d. d. Joje
viams užsinert! negalimybės dalyvavo JAV, Anglijos ir So
apinasrį.
vietų Sąjungos vadovai. JAV-ių
Dr. J. B. tik nurodo, kad kry prezidentas F. D. Rooseveltas
žiuočių ordino kariai žudydavo buvo apsistojęs Sov. Sąjungos
lietuvius vyrus, moteris, o vai ambasadoje, nuolatos susitiki
kus pasiimdavo su savimi, prieš nėjo, tarėsi su Stalinu, bet atsi
tai nugalėtų lietuvių ar prūsų sakė susitikti, kalbėtis su Ang
pilis sudeginę.
lijos W. Churchilliu, nes tai ne
Ar tik tiek? Ar dėl tų išžudy patiktų Stalinui. Viską vedė so
tųjų mes, tiesioginiai palikuo vietams palankia kryptimi.
nys, neturime tautinio įsiparei
Jaltos konferencija įvyko
gojimo? O, nekalbėkite man 1944. II. 4-11 d. d. Dalyvavo tų
Nu'ernbergo ar kitų teismų pačių valstybių galvos. Tenai
sprendimais, nenurodinėkite į “Trys didieji” sarkastiškai lais
šventaraščius bausmių atleidi vą Europos žmoniją atidavė ko
mui. Mes, lietuviai, galime at munizmui, nors viešai skelbė,
kad tuo “grindžia pasaulio tvar
leisti, bet negalime pamiršti.
Jis stengiasi įrodyti, kada ką teise, saugumu, laisve ir vi
skalviai, nadruviai ar kiti sulie- suotine žmonijos gerove”. Tai
tuvėjo, prūsai suvokietėjo.' Tai vienas veidmainiškiausių tarp
panašu, jei stvertumės įrodinė tautinės istorijos dokumentų.
jimų, kada marijampoliečiai
JAV-ių vyriausybės vienas
sukaunėja, biržiečiai ,suklaipė- dalyvių toje konferencijoje Ed
dėja, uteniečiai suvilnėja. Jie ward Reilly Stettinius, Jr.
— visi lietuviai! Neskaldykite (1900-1949 m.) tuos JAV-ių su
vienos tautos kamieno!
sitarimus griežtai pasmerkė
Jis mini buvusį 1709-1711 m. kaip neleistinai apgaulingus.
marą, tarsi būtų tik lietuviai
Potsdamo konferencija įvyko
kritę. O dabartinėse Tolminkie 1945. VII. 17 — VIII. 2 d. d. ir
mio apylinkėse šiandien nesą galutinai apvainikavo Sovietų
nė vieno lietuvio, nors kadaise Sąjungą kruvinos vergijos įtei
tenai Donelaitis parašė puikų sinimu. JAV prez. F. D. Rooseveikalą “Metai”. Iš kur taip ge- veltui mirus, jį pakeitė H. Trurdi dr. J. B. žino, kad tenai nėra manas. Yra duomenų, kad so
nė vieno lietuvio? Ar neseniai vietų delegacijoje buvo ir sovie
tenai buvo, apklausinėjo visus tinės Lietuvos atstovų, pasiren
gyventojus? Kodėl skleisti to gusių pageidauti buvusios prū
kius baubus? Juk reikalą turime sų žemės priskyrimo prie sovie
ne su pasakomis ar legendomis, tinės Lietuvos. Deja, Stalinas
o su gryna tikrove.
pirštu pabraukė per buv. Prūsi
Jam esą svarbu, kokį nuošim ją ir pasiūlė pusę duoti Lenki
tį sudaro gyventojai dabar toje jai, o kitą pusę Sovietų Sąjun
ar kitoje vietovėje. Bet iš es gai laikinai administruoti. Nie
mės tai nėra svarbu. Sakysime, kam neužprotestavus ir nepa
Pirmojo pasaulinio karo metu reiškus lietuvių tautos reikala
Vilniuje buvo vos kelios dešim vimo tas žemes prijungti prie
tys lietuviškų šeimų (taip man Lietuvos, tegul ir Sovietų Są
sakė prof. Myk. Biržiška, nepa jungoje, klausimas buvo baig
laužiamas kovotojas dėl Vil tas, parašai padėti ir Sov. Są
niaus atgavimo). O tokia Lenki junga gavo ne tik dalį Prūsijos,
ja, po Antro pasaulinio karo ga bet ir apie 200.000.000 europie
vo 6 milijonus vokiečių. Kažku čių.
riose vietose buvo ištisai vokiš
Prie šio lietuvių tautos pra
kos sritys, lenko su degtuku ne laimėjimo žymia dalimi prisidė
būtum radęs. Tenai dabar išti jo ir lietuviai, gyvenantieji
sai lenkiškos žemės, o Dancigas JAV-ėse, nes jie nenorėjo reika
tapo net sovietinėje santvarko lauti tų sričių pripažinimo okup.
je lenkiškumo žiežirba, sulieps Lietuvai. Ypatingai nusikalto
nojusi ir uždegusi visą Lenkiją. ALTa. Tuo reikalu rašiau anks
Iš atgautų sričių žmones lengva čiau.
išsiųsti, nesunku ir savus žmo
Pagrįstai priekaištaujame
nes įkurdinti.
VLIKui ir ALTai dėl pasyvumo.
Dr. J. B. “TŽ” 1981 m. 39 nr. Tolygi baimė, vergiškumas te
rašo, esą XVI š. Prūsijoje lietu bėra apsėdęs ir dabartines tų
viai tesudarę nežymią mažumą, organizacijų vadovybes. Jie pra
nors 1545 m. maldyklose varto stumia laiškus ar savo lėšomis
tas prūsiškas katekizmas.
išleidžia menkavertes, lietuvių
šoktelėjęs Antro pasaulinio tautai žalingas brošiūras net pa
karo link, dr. J. B. prikiša VLI- kartotinomis laidomis, bet svar
Kui, kad jis savo 1945. VII. 10 besniems reikalams užsimerkia.
memorandume JAV-ių prez.
Baugina pasakomis
Trumanui teprašė spausti sovie
tus atitraukti savo kariuomenę
Dr. J. B. rašo: “Pasak sovieti
iš Lietuvos, bet apie lietuvišką nio plano, kilus naujam pasau
Mažąją Lietuvą pamiršo. Savo liniam karui, per pirmas tris
rašinyje dr. J. B. ir kitur nuro dienas būtų sunaikinti visi išsi

ALGIRDAS GUSTAITIS

Džiugių KALĖDŲ
švenčių ir sėkmingų
■§;

f

bei laimingų
NAUJŲ METŲ
bičiuliams ir artimiesiems
nuoširdžiai linki —

Sofija ir Jonas Tumosa

&

W}DŲ
proga visus gimines, pažįstamus bei artimuosius
bičiulius sveikina ir laimingų NAUJŲ METŲ
linki —

G. A. Slaboševičių šeima
ir S. Jankauskaitė

5 velkiname
KRISTAUS GIMIMO ŠVENČIŲ
proga, linkėdami laimės ir džiaugsmo
NAUJAIS METAISR. A. GRIGONIAI

ir
laimingų^
bei
sėkmingų
naujų metų
visiems giminėms, draugams ir pažįstamiems
nuoširdžiai linki —
Albinas Gačionis ir šeima

mokslinę ir iškilesni lietuviai,
nors jie būtų ir komunistai. Be
to, jeigu jiems reikėtų trauktis,
tai sunaikintų kraštą ekonomiš
kai (išsprogdintų įmones ir 1.1.),
o likusius gyventojus masiškai
tremtų į Rusijos gilumą, kaip
buvo pasielgta su Volgos vokie
čiais, Krymo totoriais ir kaikuriomis Kaukazo tautelėmis Ant
rojo pasaulinio karo metu ir
tuoj po jo”. (“TŽ” nr. 41, 1981.
X. 8).
Pagal tokius baubus lietu
viams reikėtų tupėti kaip pe
lėms po sovietine šluota, nieko
nedaryti, kas nepatinka ar ne
patiktų sovietams.
Jei taip būtų lietuviai galvo
ję ir nieko nedarę savo priešų
atžvilgiu, tai anais įaikais mūsų
valdovai (Algirdas ir kiti) nebū
tų gavę Kijevo miesto raktų,
prieš juos nebūtų nusilenkę
Maskvos valdovai. Lietuviai ne
būtų išsikovoję nepriklausomy
bės 1918-1919-1920 m. Su Lie
tuva Sovietų Sąjunga nebūtų
pasirašiusi taikos sutarties
Maskvoje 1920 m. Ir dabar ne
būtų jokios sovietinės Lietuvos,
o tik plikas plotas rusiškoje jū
roje. Aišku, nebūtų nei Estijos.
Latvijos, juo labiau sovietinės
Gudijos.
>
Ir jei dabar lietuviai nekovo
tų prieš sovietini rusišką impe
rializmą, naikinima, tai okup.
Lietuvoje rusų kolonistų būtų
nepalyginamai, daugiau, nebūtų
“LKB Kronikos”, nebūtų kitų
ryškių tautinių mūsų tautos ap
raiškų. kuriomis visas laisvas
pasaulis stebisi. Tai kodėl dr. J.
Balys skelbia tokius baubus?
Reikalauti teisingų sienų
Dr. J. B. mano, kad lietuvių
tautai nereikia didesnių žemių,
užtenka turėti tiktai tiek, kiek
okupuotai Lietuvąi numetė so
vietai.
Pirmiausia reikia reikalauti,
kad Sovietų Sąjunga pripažin
tų ir sovietinei Lietuvai priskir
tų plotus, pasirašytus Maskvos
sutartimi 1920 m.
Antra, reikalauti prie sovieti
nės Lietuvos priskirti buv. Prū
siją, kurios dalį dabar laiko oku
pavusi Sovietų Sąjunga, taigi,
nors pagal Potsdamo laikų li
niją. Gautume Tvankstę (Kara
liaučių), Gumbinę ir eilę kitu
vietovių. Tolygiai prašyti, kad
sovietai išsivežtų jų atgabentus
kolonistus su vaikais ir vaikai
čiais.
Tą sritį prijungus prie pa
grindinės Lietuvos dalies, mū
sų tautoje pakiltų savigarba, no
ras turėti gausesnes šeimas. Ke
lios dešimtys tūkstančių lietu
vių, dabar gyvenančių tose sri
tyse, galėtų lietuvių kalba mo
kytis. Mūsų mokslininkai studi
juotų ir rašytų apie Tvankstės
pili, apie senuosius prūsus kaip
dali lietuvių tautos. Visa lietu
viu tauta sutviskėtų.
Be abejonės, reikėtų gražiuo
ju sutarti svetimus žmones iš
gabenti iš kitu žemių, kurios
mūsų tautafi priklauso 1920 m.
sutartimi.
Nusikaltimas nereikalauti lie
tuviu tautai priklausančių že
mių. Tuo reikalu esu paskelbęs
daugybę straipsnių. Ir VLIKo
seime Baltimorėje skaičiau ta
tema paskaitą.
VLIKas gerai žino mano nu
sistatymą būsimos Lietuvos sie
nų reikalu. VLIKo posėdžių
kambaryje tebekabo mano pa
rengto Lietuvos žemėlapio vie
na pirmųjų, juodraštinių, kopi
jų. Taigi, kiekviena proga gali
pažvelgti, pagalvoti. Pilnai pa(Nukelta į 18-tą psl.)
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linki savo klientams,

draugams ir

pažįstamiems —
HENRIKAS, DALIA STEPONAIČIAI
DUKRA KRISTINA ir SŪNUS PETRAS

Kalėdų švenčių ir Naujų Metų
proga sveikiname visus gimines, draugus, pažįsta
mus, linkėdami daug tyro džiaugsmo ir laimės.

PIJUS ir ALESĖ GRIGAI
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i Sveikiname i
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Lietuvio misijonieriaus kasdienybė
Mūšos parapijoje Afrikos širdyje Ruandoje yra 65.000 asmenų. Kasmet pakrikštijama 2000

|į; Linksmų šv. Kalėdų

KUN. HERMANAS SULCAS

bei laimingų ir sveikų NAUJŲ METŲ
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LINKIU GERU. DVASIŠKIAMS, GIMINĖMS,
BIČIULIAMS BEI VISIEMS LIETUVIAMS.
#
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NUOŠIRDŽIAI Marija F. Yokubynienė

.

g

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

&

Juozas Birgelis

švenčių ir

£

laimingų naujų metų
visiems klientams,
draugams ir pažįstamiems
linki —
JONAS M. .GUOBA,
advokatas

ir laimingų, džiugių

giminėms, draugams ir
bičiuliams linki —

A4. J. A. Tamošiūnai

»

Mielus savo draugus
ir pažįstamus

g
S

sveikinu su
šv. Kalėdomis,'
linkėdamas daug laimės

$

ir sėkmės

naujaisiais metais —
Mečys Pranevičius

Jaukių

SUKALĖM/

ir

LAIMINGŲ
1982 METŲ
linki artimiesiems, draugams bei pažįstamiems —
Nijolė, Vida, Marija ir Juozas
Mockevičiai

SK/fAL£DU

NAUJU
MNI'U
proga sveikiname

savo draugus bei pažįstamus, linkėdami

geriausios sėkmės —
Alina ir
Mount Hope, Ont.

Ruandoje, Afrikos širdyje,
tarp dviejų ežerų, yra mūsų mi
sija Musha. Ta mūsų “parapija”
— misija susideda iš maždaug
50 su viršum kalvų, ant kurių
išsimėtę gyvena daug pagonių
ir mūsų krikščionys: iš viso
65.000! Todėl vienas svarbiau
sių mūsų darbų ir yra lankyti,
organizuoti, mokyti pagonis ir
krikščionis ir pastaruosius ap
tarnauti sakramentais. Mūsų
dažniausiai teikiamas sakramen
tas yra Krikštas: — kasmet per
2.000!
Pasiruošimas kelionei
Šen ir ten ant tų minėtų kal
vų randasi mūsų misijų stotys,
t. y. vieta, kur apsistojame ke
liom dienom. Prieš išvykdami
keliom dienom ar net visai sa
vaitei į misijų stotį, turime nuo
dugniai pasiruošti. Reikia pa
ruošti palapines, (jas dažnai tu
rime lopyti, nes termitai mėgs
ta jas graužti), geriamą vandenį
(jį supilame į geležines statinai
tes, kuriose kadaise pirkome
benziną), malkų kurui (nevisur
yra medžių), maistą — jį taip
sukrauti, kad nei šiluma, nei
dulkės nesugadintų. Reikia taip'
pat sukrauti reikmenis Mišiom,
sakramentų teikimui ir parapi
jos “raštinei”. Paimu ir nema
žai vaistų su savimi (kai jų tu
riu!), nes mūsų žmonės nieko
neturi ligos atveju, be to, jie gy
vena labai toli nuo vadinamų
didesnių centrų, kur eventua
liai galėtų pirkti tų vaistų, jei
gu turėtų pinigų. Dauguma iš
viso neturi pinigų.
Taip atrodo stotis
Viską sukrovus ant mažo ja
poniško džypo, prasideda gan
varginga kelionė, nes keliai la
bai blogi: baisiai akmenuoti ar
ba dulkini; lietaus sezone jie pa
virsta į dumblyną, kuriame daž
nai nuklimpstame.
Atvykę į numatytą vietovę,
ją turime apvalyti nuo vorų,
spyglių, nuo karvių ir žmonių
išmatų (Ruanda yra vienas tan
kiausiai apgyventų Afrikos
kraštų: ten žmonės dar nepažįs
ta išviečių). Po to pastatome sa
vo palapines. Skautai, kurie vi
sad vyksta su manimi, paruošia
virtuvę: padeda tris akmenis,
ant kurių pastato puodą. Kito
kios “krosnies” ruandiečiai ne
pažįsta, nes visas jų maistas su
sideda tik iš pupelių ir saldžių
bulvių ar rpaniokos. Viskas bū
na sudėta viename puode. Šven
čių proga prideda, jeigu turi,
vieną kitą lašelį taukų. Mėsos
valgo 2-3 kartus per metus!
Vienoje palapinėje įrengiu
savo “raštinę”, “vaistinę” ir
vietą miegoti. Visa kita vyksta
lauke. Ir žmonių gyvenamos
trobos tarnauja tik išsimiegojimųi, visa kita atlieka lauke.

Gyventojų lankymas
Viską sutvarkęs lankau aplin
kinėse trobose gyvenančius
krikščionis ir pagonis. Jaunimė
lis, kuris vyksta kartu su mani
mi, organizuoja vietinį jauni
mą. Pradeda su žaidimais, po to
pabando juos pamokyti higie
nos, elgesio, katekizmo. Tokiu
būdu jaunimas man padeda per
jaunimą pasiekti pagonių šei
mas.
Kitomis dienomis vienoje di
desnėje troboje, kuri yra mūsų
maldavietė, vyksta pagal kate
gorijas katekizmo ir bendro la. vinimosi pamokos: moterys, vy
rai, jaunimas, katękumenai tu
ri savo programas. Kartais bū
na nemažai išpažinčių po tų
instrukcijų. Tuomet nuo ryto
iki 2-3 v. p. p. turiu kantriai iš
sėdėti ir išklausyti išpažinčių
arba tiek pat valandų “raštinė
je”, kuri susideda iš stalo ir kė
dės. Ją turiu pats atsigabenti,
nes ten retas kuris turi kėdę,
nekalbant jau apie stalą. Jie at
lieka visus darbus ant žemės:
ant jos valgo, priima svečius,
miega.
Jeigu būna atliekamo laiko,
lankau senelius, ligonius, ap
leistuosius, kurie dažnai būna
pagonys. Pvz. paskutinį kartą
sutikau arti ežero, tarp nendrių,
vieną jaunuolį sergantį bepro
tyste. Iš molio jis pasistatė tro
belę (mes, baltieji ją pavadintu
mėme šuns būda) ir kauptuku
apdirbinėja žemę. Laimė, kad
klimatas švelnus. Būna dienų,
kai jis minta vien tik žolėmis.
Molinės trobos
Šiaip žmonių trobos gan dide
lės ir tvirtos, statytos iš molio
ir karvės, mėšlo, dengtos šiau
dais. Langų nepažįsta, tik vie
na maža skylė atstoja langą, per
kurį pažiūri kas atėjo — drau

gas ar priešas. Lietaus metu
žmonės sueina į trobas ir kūre
na mažą ugnelę: nepripratu
siam sunku ten alsuoti. Ten su
lenda lietaus metu ir naktį taip
gi jų gyvulėliai — vištos, ožkos,
avys. ..Kai lankau vakarais
mirštančius, jaučiuosi jų trobo
se kaip Nojaus arkoje ir pavedu
nuoširdžia malda Augščiausiajam mirštantį, kad ir jis būtų iš
gelbėtas, kaip kadaise Nojaus
arkos įgula. . . •
Pas ligonius
Ligonius paguldo lauke, kai
saulė šildo žemę, kuri yra jų vi
sų guolis. Juos lankant ir man
dažnai tenka laikyti šv. Mišias
ant žemės: neįmanoma visur nu
sinešti stalą. Kai žemė šlapia,
atsisėdu ant savo kuprinės.
Kaikada turiu vartoti kvepa
lus, kad išlaikyčiau baisią smar
vę. Pvz. paskutinį kartą, kai
laikiau šv. Mišias arti ligonio,
kurio koja palaipsniui pūva. Ši
tie žmonės gyvena toli nuo gy
dytojo ir ligoninės, kurių tik ke
lios visame krašte. Todėl ligo
niai neturi vaistų, tvarsčių, prie
monių žaizdoms valyti. Dažnai
nė muilo neturi. Vandenį turi
iš toli atsigabenti. Dažnai jis bū
na nešvarus, nes semiamas ko
kioje nors pelkėje.
Kai stoviu prieš tokius ligo
nius, nežinau nuo ko pradėti.
Tuomet ir aš tampu šiek tiek
fatalistu, kaip ir jie.
Pavojai
Lankydamas krikščionis, ser

gančius pagonis, turiu vaikščio
ti pėsčias per augštas kalvas,
siaurais takais karštoje saulėje
arba lietuje. Todėl naktimis bū
nu taip išvargęs, kad miegu
kaip akmuo. Vagys (jų čia visur
labai daug) galėtų ir mane patį
nunešti, nors jiems mūsų daik
tai daug įdomesnį. Todėl apsau
gai turiu visad sū savimi būrelį
skautų, kurie, šalia kitų parei
gų misijų stotyse, naktimis sau
go mane ir daiktus.
Normaliai po savaitės darbo
sugrįžtu į namus atsigauti, pa
siskalbti, pailsėti, nors ir čia
gyvename nuolatinėje įtampo
je. Paskutiniu metu pradėjo la
bai puldinėti misijų stotis: bu
vo nemažai misijonierių sužeis
tų. Atvirai pasakius, nelengva
dirbti tokioje nuolatinėje įtam
poje, pavojuje, bet tęsiame, pa
sitikėdami Kristaus žodžiais
“nebijokite tų, kurie gali jums
atimti kūno gyvybę. . .”
Be to, jaučiamės padrąsinti
ir dąugelio bičiulių solidarumo:
ligšiolei jų buvo visad gausiai,
kurie mums padėjo ir padeda
aukomis bei siuntomis. Tai la
bai įvertiname. Visa tai yra
ženklas, jog Dievas saugo ir glo
boja mus, tad tęsiame darbą su
pagrįstomis viltimis. Sunkumai
ir pavojai yra tik paskata dar
geriau atlikti darbą, į kurį Kris
tus kviečia visus krikščionis: vi
si galime prisidėti, nors ir skir
tingais būdais, bet su t>a pačia
visą pasaulį apgaubiančia mei
le.

SVEIKINU visus savo
bičiulius ir pažįstamus

su šv. Kalėdomis,
linkėdama laimingų
bei sėkmingų

naujų metų , Vienna, Ontario

M. Mickevičienė

Lietuvio misijonieriaus kun. HERMANO ŠULCO parapijiečiai Afrikoje iš
reiškia savo džiaugsmą šventovės pašventinimo proga tautiniais šokiais, va
dinamais “intore” (rinktiniai karaliaus kariai)

Siekimas apkapotos Lietuvos...
(Atkelta iš 17-to psl.)

rengtas Lietuvos žemėlapis yra
truputį kitoks ir visiškai švarus.
Gal kada VLIKas malonės jį iš
leisti su mano parengta studija
prie to žemėlapio.
Dr. J. B. klaidingai rašo, esą
“Europoje sienos nustatomos ir
apginamos tik ginklu” (“TŽ”
nr. 41, 1981. X. 8). Dabartinės
Lenkijos sienos ' nebuvo ginklu
apgintos. Tas sienas Lenkijai
davė JAV-ės, Sov. Sąjunga ir
kt. “laikinai” administracijai.
Bet “laikinumas” jau tęsiasi il
giau nei Lietuvos nepriklauso^mybės laikotarpis. Koks begali
būti laikinumas, jei naujoje san
tvarkoje užaugo naujos kartos
ir ju vaikai, visai neatmenan
tieji buvusio karo.
Paskutinė proga dar neatėjo
Taip, Lietuvai reikėjo ginklu
atgauti iš Lenkijos buvusią oku
puotą Vilniją 1939 m. rudenį,
kai Vokietija puolė Lenkiją.
Lietuvos vyriausybė nedrįso,
nors visa tauta stačiai reikalavo
vesti į žygį. Kodėl Lietuvos vy

riausybė neišdrįso?
O todėl, kad neturėjo pakan
kamai tautinės drąsos, savigar
bos, pasirodė baili. Straipsniai,
kaip dr. J. Balio, tokius bailių
jausmus paglosto, ragina nesinriešinti, pataikauti priešams.
Ir užsienio lietuvių soaudoje.
mokslinėse knygose dažnai
taikstomas! svetimiesiems, duo
dami neigiami pasisakymai apie
lietuvių tauta, o.visa gera nu
tylima ar apšaukiama legendi
nėmis pasakomis. Tai kas, kad
jie cituoja šimtą svetimų auto
rių. Mūsų tautos priešai yra pa
skleidę tūkstančiais melagingų
knygų, melagingu straipsnių.
Vis tai vergiškai galvojančių
lietuvių meškeriojimui.
Lietuviu tautai paskutinė
proga teisėtai padidėti nepasi
baigė 1939 m..Ji dar geriau
kartojosi 1945 m. Vėl praleista.
Dar viena proga bus subyrant
Sovietų Sąjungai. Tai progai
reikia ruoštis, drąsiai, teigia
mai galvoti, veikti, rašyti, neklupčioti prieš mūsų tautos
priešus, nes kitaip lietuvių tau
tai bus galįs.

Gyvas žvilgsnis iš praeities Į ateitį
750 metų sukakties (1231-1981) perspektyvoje

“MAŽOJI LIETUVA IR MES"
Prof. P. 1. Kušnerio studijai pasirodžius
Paruošė inž. V. Žemaitis. Išleido Lietuvių Miškininkų Sąjunga.
112 psl. ir 3 žemėlapiai. Kaina — $4; su persiuntimu $5. Kreiptis:

P. Norkaitis, 5249 S. Albany Ave., Chicago, IL 60632, USA
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Komunistas
apie Aušros
Vartus

SVEIKINAME

Į. visus draugus bei pažįstamus —
Stefa, Juozas, Ada ir Algis Jagėlos

SVEIKINAME
visus šeimos draugus ir

pažįstamus su

šv. Kalėdomis ir

Naujais Metais,
linkėdami geriausios sėkmės —
Vitkų šeima

Linksmų šv. Kalėdų •
ir laimingų
Naujų Metų
linkime savo giminėms,
draugams ir
pažįstamiems —

Genė ir Antanas Sprainaičiai

BEI PILNŲ
SĖKMĖS IR
SVEIKATOS

1982
metų
visiems savo
giminėms,
draugams,
bendra
darbiams bei
pažįstamiems
link: —

VACLOVAS ir JULIJA SKRE BUTĖNAI

Jonas Karosas yra vilnietis,
iš jaunystės dienų Įsivėlęs į
ateistinį ir komunistini veikimą.
Mokydamasis Vilniaus Vytauto
Didžiojo gimnazijoj, organizavo
nelegalias komunistines kuope
les. Gavęs brandos atestatą, pra
dėjo reikštis Vilniaus komunis
tų veikloje. Rusams-komunistams okupavus kraštą ir Lietu
vą, jam buvo pavestos atsakin
gos pareigos okupuotoje Lietu
voje. Dauguma vilniečių jį ge
rai pažinojo (mirė 1975. IV. 3).
J. Karosas reiškės ir savo
plunksna. Be kitų dalykų, yra
parašęs knygą “Kalba Vilniaus
akmenys” ir išleisdinęs 1963 m.
Joje yra skyrius “Aušros Vartų
Švenčiausiosios Panelės pa
veikslo vainikavimas”. Jame ra
šo jis komunistams Įprastų žo
dynu ir tonu.
Pradeda nuo Pilsudskio. Esą
jis po fašistinio perversmo pa
milo Vilnių ir dažnai lankydavo
generolą Rydz-Smygly, dalyvau
davo karinėse pratybose, grožėdavosi ulonais. Pabuvojęs Vil
niuje, važiuodavo i Druskinin
kus pas savo meilužę. Toliau J.
Karosas rašo:
“Pirmą kartą Pilsudskį pa
mačiau netrukus po perversmo.
Geležinkelio stoties aikštės kai
rėje pusėje (kitur policija ne
leido) susirinko gal šimtas val
dininkėlių ir šiaip smalsuolių.
Prie centrinio išėjimo iš sto
ties išsirikiavo karininkai, pės
tininkai legionieriai, ulonai ir
“sčelcų” (šaulių) pulkelis. Ne
trukus pasirodė Pilsudskis, vi
dutinio ūgio, žilais nukarusiais
bajoriškais ūsais, apsirengęs
pilka uniforma ir jo pamėgta
legionierių kepure — . “maciejuvka”. Kariuomenė atsaliutavo, o susirinkusieji ėmė šaukti:
“Tegyvuoja maišalas Pilsuds
kis! Tegyvuoja “Dziadekas”!
(Taip jis buvo populiariai vadi
namas net ir spaudoje”, 94 psl.).
“Po kurio laiko ėmė plisti
kalbos, kad “Dziadekas” esąs
lietuvis, labai mylįs Lietuvą, tik
visa bėda, kad jos valdžioje sė
di nepraustaburniai, nesupranta
gerų maršalo ketinimų ir nuo
širdžių jo simpatijų Lietuvai”.
Lenkų endekai nemėgo Pil
sudskio. Jų laikraštis “Dzienik
Wilenski” net nepranešdavo
apie maršalo lankymąsi Vilniu
je, bet plepėjo visus jo “gerus
ketinimus” Lietuvos atžvilgiu.
Monarchistų — dvarininkų laik
raščio “Slowo” (Žodis) redakto
rius Stanislovas Mackevičius,
pasirašydavęs
slapyvardžiu
“Cat”, kartą pagrasino: “Endekų organai pradėjo skleisti ži
nią, kad maršalas Pilsudskis
rengiasi karui su Kaunu. Jeigu
tai tiesa, tai tie, kurie šitai skel
bia, laužo karines paslaptis ir
nusipelno kartuvių (“Slowo”
1926/7. 17. Nr. 160).
Toliau skaitome: “Netrukus
Pilsudskio “gerieji ketinimai”
išlindo kaip yla iš maišo. Pib
sudskinė ir monarchistų spau
da ėmė kelti į padanges vadina
mąją federacijos idėją. Marša
las pareiškė, jog reikia peržiū
rėti “kresų”, t. y. — “pakraš
čių” politiką, suteikti jiems iš
pradžių autonomiją, o paskui
sudaryti federaciją, prijungiant
prie Žečpospolitos Minską,
Mogiliovą, Kijevą, o Kauną —
jau savaime aišku”.
Tas pats Cat - Mackevičius,
atvirai, nesivaržydamas rašė:
“Lenkija bus galinga valstybė
arba jos nebus”. . . “Privalome
turėti jūrą, ir tik įsigiję lietuviš
kąjį Baltijos pajūrį, galėsime
tikrai valdyti Baltijos kran
tus, . . Mūsų programa turi bū
ti* išreikšta tokia formule: užim
ti Lietuvą ginkluota jėga”
(“Slowo”, 1927. 3. 1. Nr. 48).
Monarchistai nekartą siūlė
Pilsudskiui pasiskelbti karaliu
mi. Tuomet būsią lengviau at
statyti senąją Žečpospolitos šlo
vę, “nuo jūrų iki jūrų”, nuo
Baltijos iki Juodosios.
Kadangi karaliai buvo ne ma
doje, rasta gudresnė, labiau už
maskuota išeitis, pridengta reli
gine skraiste — nutarta karū
nuoti ne žmogų, bet paveikslą,
t. y. Aušros Vartų Panelę Šven
čiausią, lenkiškai vadinamą
“matka boska Ostrobramska”
(autorius rašo mažąja raide).
Esą kryžiaus vardu buvo pada
ryta gyventojams daug žalos.
Senovėje kryžiuočiai jo vardu
siaubė ir naikino Lietuvos že
melę, pelenais paversdavo mies
tus, pilis, žudydavo nekaltus

.
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Išorinis Montrealiu Aušros Vartų Marijos paveikslas, įrengtas pagal dail. R.
BUKAUSKO projektą ir pašventintas vyskupo A. Deksnio
Nuotr. J. Ladygos

žmones, niekindavo moteris ir
žudydavo vaikus. Ant Perkūno
aukuro buvusi pastatyta kated
ra, ant Mildos šventyklos — Šv.
Petro ir Povilo šventovė. 1915
m. Vilnių užėmė kaizerinė vo
kiečių kariuomenė, kurios sagty
se buvo įrašyta ,lGott mit uns”
— Dievas su mumis. 1919 m.,
pirmąją Velykų dieną, pro Auš
ros Vartusx įsiveržė Pilsudskio
siųsti generolo Belinos-Prazmowskio ulonai ir šventą dieną
žudė darbininkus.
Aušros Vartų paveikslo vaini
kavimui buvo ruošiamasi labai
kruopščiai. Paveikslas buvo res
tauruojamas, Aušros Vartai,
Šv. Teresės šventovė ir gretimi
pastatai remontuojami, dažomi.
Kažkodėl buvo laukiama maldi
ninkų antplūdžio iš Lietuvos.
Mieste buvo lipinami praneši
mai apie paveikslo vainikavimą
ir greta — vaivados skelbimai
apie nepaprastųjų teismų pratę
simo galiojimą. J. Karosas rašo:
“Ir vėl kartu — kryžius ir kar
tuvės”.
Liepos pirmąją, anksti rytą,
netoli autoriaus gyvenvietės,
pravažiavo limuzinas su Pilsuds
kiu ir keliais generolais. Susto
jo Uosto, dabar Cvirkos, gatvė
je pas savo brolį Joną.
Žmonių mieste nepaprastai
padaugėjo. Vienuolių Vilnius
turbūt ir viduramžiais nebuvo
tiek matęs: kapucinai, bernardi
nai, pranciškonai, marijonai,
saleziečiai, karmelitai, vizitietės, salezietės, sodalietės, boni
fratrai, benediktinai, nazarietės, misijonieriai, jėzuitai ir ki
ti.
Pavakary dangus buvo apsi
niaukęs. Su didžiausia iškilme
Aušros Vartų paveikslas buvo
gabenamas į katedrą. Kitą die
ną taip pat smarkiai lijo nuo
pat ryto.
Katedros aikštėje susigūžę po
skėčiais —•. Lenkijos preziden
tas I. Moscickis, Pilsudskis, už
sienio reikalų ministeris A. Za
leskis, teisingumo ministeris A.
Meistavičius, armijos inspekto
rius gen. Želigowskis, įvairių
ginklų rūšių generolai, vaiva
dos ir augštieji valdininkai.
Dvasiškiai susibūrė atskirai
kardinolai, vyskupai. Jų buvo
per 20. Maldininkų buvo ne
daug o ir tie nematė paveikslo
vainikavimo, nes buvo nugrūsti
į Odminių, Tilto ir kitas gatve
les. Už mokestį galima buvo
gauti žiūrovams geresnes vie
tas. Karosas stovėjęs tribūnoje
su pirktu bilietu. Iš tribūnos,
buvo viskas gerai matyti.
Pamaldos
Po popiežiaus rašto skaitymo

sugriaudė patrankų šūviai. Pontifikalinės Mišios buvo laikomos
ne vien Katedros aikštėje. Atvy
kusioms maldininkams iš Lietu
vos jos buvo laikomos Ožeškie
nės, dabar Černiachovskio, aikš
tėje. Čia pamaldos buvo be jo
kių iškilmių, bet lietuvių kalba.
Gretimoje Šv. Jurgio šventovė
je kun. P. Kraujelis “laimino”
paveikslo vainikavimą, kuris tu
rėjo reikšti Lietuvos laidotuvių
pradžią.
Po iškilmingo “Te Deum laudamus” Aušros Vartų Marija,
jau papuošta aukso karūna, bu
vo nugabenta į savo senąją vie
tą.
Po vainikavimo organizato
riai nerodė ypatingo džiaugsmo.
Vilniaus spauda rašė, jog Auš
ros Vartų paveikslo vainikavi
mas turi ne tiek religinę, kiek
politinę reikšmę. Organizatoriai
tikėjosi tūkstantinių minių ant
plūdžio iš Lietuvos. Iš viso bu
vo laukiama 100.000 maldinin
kų. Tikėtasi, jog maldininkai iš
Lietuvos pareikš norą, kad ka
rūnuota “matka boska” (auto
rius rašo mažąja raide) trokšta
būti Lietuvos karaliene ir nori
apglėbti bei sujungti visas lie
tuviškas žemeš. Tada būtų geras
pagrindas Pilsudskiui įgyven
dinti savo svajones — prisijung
ti Lietuvą prie Lenkijos.
Su neslepiamu kartėliu lenkų
spauda pranešė, kad iškilmėse
tedalyvavo apie 5000 žmonių, iš
kurių apie 1500 buvo policijos
pareigūnai (“Vilniaus Aidas”,
1927. 7. 5).
Paradas
Sekančią dieną po vainikavi
mo, sekmadienį, Vilniuje įvyko
karinis paradas. Augštieji parei
gūnai sulipo į tribūną, įrengtą
prie. Totorių gatvės. Centrine
Mickevičiaus gatve jojo ulonų
daliniai, arklių tempiama įvai
rių rūšių artilerija, atvykę iš
Gardino ir Naugarduko karinio
parengimo daliniai — “ščelciai”, “sakalai”, skautai ir kitos
pusiau karinės organizacijos.
Minimos religinės iškilmės ir
karinis paradas buvęs specialus
perspėjimas Lietuvai. Iš piet
vakarių pro Liepkalnį, pro Auš
ros vartus slinko vis juodesni,
sunkūs kaip švinas debesys, užgoždami visą Vilniaus kraštą ir
keldami nerimą. . .
Teisingai Jonas Karosas iš
pranašavo, kad pro Aušros Var
tus slinko vis juodesni, sunkūs
kaip švinas debesys į Lietuvą
— rusų komunistų tankai ir jų
purvini batai, kurie atnešė Lie
tuvai vergiją, kančias ir ašarų
upes. Tai autoriaus jaunystės
išsvajotas Lietuvos “rojus”.

Džiugių šv. Kalėdų
ir sėkmingų
naujų metų
visiems klientams ir
pažįstamiems linki —

ED. KONDRATAS

,

vyriškų ir moteriškų drabužių siuvėjas
1113 Dundas Street West, Toronto
Telefonas LE 3-5454
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Laimingų,
ir linksmu

sėkmingų
bei gausių
maloniomis
kelionėmis NAUJŲJŲ METŲ
klientus, draugus ir pažįstanius
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Candlelight Caterers
tel. 667-8260,667-8280
JOANA IR STASYS BUBULIAI
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savo giminėms, draugams, klientams linki

$

Simon’s Travel Service ir

§

Simon’s Television

J

savininkas VYTAS
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Sveikiname
visus
lietuvius su
šv. Kalėdomis
ir Naujaisiais
Metais

LAIMĖS ir

SĖKMĖS

nuoširdžiai
linkime
mieliems

kooperatyvo nariams ir visiems
tautiečiams ŠVENTŲ KALĖDŲ

LIETUVIŲ KREDITO

ir NAUJŲ METŲ progaMokyklinis Toronto latvių jaunimas atlieka meninę programa Latvijos nepriklausomybes šventėje

TORONTO PRISIKĖLIMO PARAPIJOS
KREDITO KOOPtRATYVAS

KOOPERATYVAS
"PARAMA"

Nuotr. J. Ligerio

Niekad nesigyrė savo darbais

1573 Bloor St. West, Toronto

Telefonas LE 2-8723,

Prisimenant Igną Anužį, vėtytą ir mėtytą rusų revoliucijos, gyvenusį Lietuvoje ir Kanadoje

5hmįOiOj0iežOža^žOiOiOžeiOiOžomie^^iam^iO^
Šventiniai sveikinimai
visiems lietuviams

Kalėdų ir >
Naujų Metų
proga
spaustuvė
TIME PRESS
82 QUEEN ELIZABETH BLVD.
Tel. 252-4659

Si

n*

Savo mieluosius klientus ir draugus

K-

ŠV KAŲE/DŲi r NAUJŲ 1982 MEJW |
proga sveikinu, linkėdamas sėkmės

8

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

408 Roncesvalles Avė., kampas Howard Park Ave.

Telefonas LE 5-1944, Toronto, Ontario

Gerbiamus klientus,
bičiulius bei pažįstamus

proga nuoširdžiausiai sveikiname ir linkime

viso geriausio

PARKSIDE MEAT MARKET
MAISTO KRAUTUVĖ

335 Roncesvalles Avenue

Telefonas LE 5-1258

^OiOiaiOiOiaiOiOžOiOiO^i<ĖOiaiOiOiOIO^iOiOi0žO^
AMBER DRAPERIES
& INTERIORS
sveikina visus draugus,
bičiulius ir klientus su

šv. Kalėdom bei
naujais metais
ir linki daug laimės —

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

^?0T0?0?t>!e?0r0?0?0*e?0?0?0?0'0'0 ’0*e'0Tt>‘0!0T0*e’^

iugių švenčių ir
turtingų naujų metų

linki visiems lietuviams
MASKEL INSURANCE
BROKERS LTD.
(BALYS MASKELIŪNAS)
Telefonas 251-48642405 Lakeshore Blvd. West,
suite 403
Toronto, Ontario M8V 1C5

STEPAS JAKUBICKAS

Ignas Anužis buvo gimęs
1882 m. birželio 7 d. Kretingos
mieste. I D. karo nublokštas į
Rusiją, skaudžiai pergyveno ko
munizmo revoliuciją.
I. Anužis, gelbėdamasis su
savo šeima nuo bado ir matyda
mas, kaip rusai vargsta važinė
dami sulūžusiais ratais, pasida
rė račiumi ir pradėjo daryti ru
sams ratus. Už tai gaudavo mais
to ir kitokį daiktinį atlyginimą,
nes pinigai buvo beverčiai. Ka
dangi karo ir revoliucijos metu
geležies nebuvo galima gauti,
tai žmonės važinėjo be geleži
nių ratlankių. Mediniai ratai
greitai sudildavo, sulūždavo.
Taip Anužio “ratų dirbtuvė”
nuolat turėjo darbo: šutindavo
tinkamą medį ratlankiam, jį
lenkdavo ir darė ratus.
Apie tą savo darbą Anužis va
landų valandas pasakodavo, nes
jam tie išgyventi Įvykiai buvo
nepamirštami.
Grįžimas Lietuvon buvo sun
kus ir pavojingas. Susisiekimo
nebuvo jokio. Traukiniai buvo
užimti raudonosios armijos
transportams. Keliavimas pės
čiomis irgi pavojingas ■— gau
dydavo kariniams darbams ar
ba įtardavo esant baltagvardie
čiais. kurie buvo šaudomi. To
dėl jis su šeima, keisdamas gy
venvietes, artėjo prie galimy
bių gauti traukinį.
Kaip revoliucijos aukos sa
vaitėmis gulėjo nelaidoti žmo
nių lavonai. Prasidėjo įvairios
epidemijos. Nebuvo nei medici
nos pagalbos, nei gydytojų. Vie
ni jų buvo mobilizuoti i raudo
nąją armiją, kiti iššaudyti. To
dėl žmonės krito kaip rudens
lapai. I. Anužis savo sumanumu
atėjo žmonėms i pagalbą: rinko
vaistažoles, kurias žinojo iš sa
vo motinos ir kitų senų žmonių
pasakojimų. Vieniems plovė
trachomos aptrauktas akis, ki
tiems davė gerti ir tokiu būdu
pagarsėjo kaip gydytojas. To
kia priedanga jam padėjo artė
ti prie lietuvių pabėgėlių surin
kimo punktų ir patekti į trau
kinį.
Lietuvon I. Anužis grįžo 1921
m. gegužės mėnesi su žmona ir
dviem vaikais — Gabriele ir
Česlovu, trečias Ignas gimė
vėliau.
L Anužis, gyvendamas Kau
ne, vertėsi importu iš užsienio
ir kiek mažesnės apimties eks
portu. Įvairios užsienio bend
rovės per Anužį siekė parduoti
savo prekes Lietuvoje. Tas vers
las Anužiui neblogai sekėsi.
Su L Anužiu susipažinau
1938 m. Kaune atsargos kari
ninkų klube, kuris buvo Laisvės
alėjoje, antrame Monikos kavi
nės augšte. To klubo vyriausiu
buvo žinomas stambus versli
ninkas Algirdas Sliesoraitis,
ūkio vedėjas — L Anužis, iždi
ninkas — Stp. Jakubickas. Su
I. Anužiu buvo malonu dirbti,
jis buvo apsukrus ir reto sąži
ningumo žmogus. Dirbdami
drauge turėjome daug progų iš
sikalbėti įvairiomis temomis.
1938 m. rudenį mūsų keliai
išsiskyrė — jis pasiliko Kaune
tęsti savo verslo ir klubo admi
nistravimo, o aš išėjau į valdinę
tarnybą Virbalio ir Skuodo mui
tinėse. Po 13 metų t. y. 1951 m.
mes vėl susitikom Kanadoje,
Toronto mieste. Nelengva buvo
atpažinti — 13-kos metų laiko
tarpas, karo ir bolševikų teroro
išgyvenimai, j o užsiauginta
barzda jį labai pakeitė.
Toronto šv. Jono lietuvių pa
rapijos šventovėje dažnai ma
tydavau priekinėse suoluose ži
labarzdį senelį, bet niekad ne
pagalvojau, kad tai gali būti
tas pats Ignas Anužis, su ku

riuo prieš 13 metų buvome
išsiskyrę Kaune. Bet vieną die
ną Lietuvos Atgimimo Sąjūdžio
susirinkime mes netikėtai atpažinome vienas kitą.
A. a. I. Anužis mirė plaučių
uždegimu 1957 m. gruodžio 22
d. Palaidotas lietuvių kapinėse
Mississaugoje. Šiais metais su
eina 24 metai nuo jo mirties.
Ta proga paklausta duktė Ga-

brielė Chvedukienė, ką galėtų
apie savo tėvą pasakyti, pareiš
kė:
— Nedaug ką galiu pasakyti.
Buvo žmogus, kuris niekad ne
sigyrė savo darbais, buvo už
imtas eksporto-importo reika
lais, džentelmenas savo žmonai,
mylėjo mus kaip pavyzdingas
tėvas, mylėjo Lietuvą ir mumy
se skiepijo meilę Lietuvai.

Mielus savo klientus,

draugus bei
pažįstamus

Nauju Metu proga
SVEIKINA

'

WALTER DAUGINIS
Namų — gyvybės — automobilių — komerciniai
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Įvairių draudos bendrovių atstovybė

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

jį

švenčių ir
Naujų Metų proga
nuoširdžiai sveikina
mielus klientus,
draugus bei pažįstamus,
linkėdamas sveikatos
ir sėkmės sekančiais
metais —

A. a. IGNAS ANUŽIS 1951 metais prie kalėdinės eglutės

Aukos Tautos Fondui
Delhi-Tillsonburgo, Ontario, apylinkėje
Lietuvių Ūkininkų Klubas........ $100
D. J. Žiogas.......................... :............. 60
DLK Gedimino šaulių kuopa ........ 50
KLK Moterų Draugijos Delhi
skyrius............... ................................. 50
LietuviųMedžiotojų
Klubas
“Vilkas” ............................................. 50
G. Rugienius ...................................... 40
K. Lukošius....... .......’........................ 40
B. Gudinskas..................................... 30
S. Jakubickas.................................... 30
A. Kairys............................................ 30
K. Ratavičius .................................... 30
J. Augustinavičius .......................... 30
V. Dirsė .!............................................ 20
Kun. J. Gutauskas............................ 20
V. Galeckas........................................ 20
J. Jurėnas.......................................... 20
P. Laureckienė ................'................... 20
V. Miceika ...............,......................... 20
J. Mačiulis.......... ................................ 20
A. Mikulskis...... j...................................................... 20
M. Mickevičienė................................. 20
M. B. Povilaitis .............................. 20
M. J. Rimkus ..................................... 20
A. Rudokas ........ ;................................ 20
A. Steigvila........... .............................. 20
J. Vitas.................................................. 20
P. Vindašius........................................ 20
VI. Vindašius .............................
20
J. Vieraitis ........................................ 20
B. Cvirka............................................. 20
P. Augaitis ....................................... 10
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TURNER & PORTER
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Laidotuvių Namai
436 Roncesvalles Avė.,
Toronto, Ont.,
Tel. 533-7954
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LIETUVIŲ BALDŲ KRAUTUVĖS
LIETUVIŠKŲ SŪRIŲ GAMINTOJAI
Stouffville Creamery savininkai

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

MOHAWK FURNITURE LTD
savo mieliems klientams linki

linksmų šv. KALĖDŲ ir laimingų
NAUJŲ METŲ

PASAULYJE, DRAUGUS, GIMINES IR
PAŽĮSTAMUS, LINKĖDAMI DAUG

DŽIAUGSMO IR LAIMĖS.

137 Roncesvalles Avė.

2448 Danforth Ave.

Tel. 537-1442
Tel. OX 9-4444

Paklydusi duktė
Realus vaizdelis iš lietuvių gyvenimo Kanadoje

I
Buvo gražus rudens rytas.
Saulė balta ir šviesi kilo augštyn — rūkas sklaidėsi. Sekma
j
dienio ramumas matėsi visur
‘"25.“
MAUWMW
į
pakelėje. Medžių lapai rausvi,
gelsvi, spalvoti. Sidabriniai vo
ratinkliai išmėtyti ant krūmų,
klientams, giminėms, draugams ir pažįstamiems *
šakų ir rugienų. Buvo tai laikas,
kai vaikai grįžta į mokyklas,
linki —
ūkininkai kasa bulves, žąsys
Tel. 537-9070
Lietuviška gėlių krautuvė “Petals
skrenda Į pietus ir visi rengiasi
namų 763-6256
savininkė V. Siminkevičienė
rudens drabužiais.
Stepo mintys skraidė laisvai
v
be didelio susikoncentravimo.
Akys sekė automobilių skubėji
mą priešakyje ir užpakalyje. Ša
lia jo sėdėjo jo žmona Marija ir
10 metų amžiaus duktė Marijo
na. Jis visi važiavo į Torontą.
Malonu buvo sekmadienį pasi
važinėti, pasigėrėti rudens gam
ta, o svarbiausia — aplankyti
senus draugus.
Viskas buvo aptarta ir pasi
ruošta namuose, todėl dabar ne
buvo daug ko kalbėti. Kiekv'eno mintys skrido pirmyn, kaip
tie paukščiai po plačias dangaus
erdves.
Kaip kiekvienas darbštus tė
vas, Stepas dirbo daug, planavo
gerai. Ilgi ir sunkūs buvo tie
metai. Reikėjo įsikurti svetima
me krašte. Neseniai jis su šei
ma persikėlė į naują namą, pa
ties Stepo pastatytą. Jo automo
bilis blizgėjo. Skolos buvo išmo
kėtos, o kišenėje buvo butelis
namie daryto vyno. Ateitis ro
dėsi gera. Atrodė, jos niekas ir
niekad nepalauš, nesuardys.
Stepo veide ir akyse bėgiojo
malonus šypsnys.
Jie buvo pakviesti aplankyti
dukters krikšto tėvus, pasimaty
ti ir pasikalbėti. Taigi šiandien
ta diena — visi išsirengė į ke
lionę kaip važiuodami atostogų,
kurių ilgus metus neturėjo.
“Viena, kita valanda ir būsi
me Toronte” — kalbėjo Stepas.
Vienas malonumas važiuoji gra
žiu keliu ir gėrėtis rudens gam
ta. Jau matėsi augštasis CNE
bokštas, didieji miesto pastatai.
Čia keliai kryžiavosi, mainėsi,
reikėjo žiūrėti, kad nepaklystum. Visi drauge žiūrėjo, Užra
Dėkojame mieliems savo
šus skaitė. Torontas čia pat, po
kojomis. Žinoma, nepaklydo,
klientams lietuviams už
nes Stepas sėdėjo prie vairo.
dėmesį, sveikiname juos
II
šv. Kalėdų proga g
Dukters krikšto tėvai buvo
ir linkime gerų
g pirmi prie durų.
“Prašom, prašom į vidų. Taip
naujų metų seniai besimatėm. Žiūrėkit ko
ASTRA MEAT PRODUCTS &
| kia didelė duktė. Marijona, kiek
tau metų?” — pylėsi klausimai.
DELICATESSEN
Suėję į vidų visi sveikinosi, bu
čiavosi, glėbesčiavosi. Vėl klau
2238 Bloor St. W.
Tel. 763-1093
į' simai biro kaip iš maišo.
Sav. J. CZANIECKI
Juk susitikimas tarp senų
draugų ar pažįstamų visada ma
lonus ir įdomus, ypač po ilges
nio nesimatymo. O čia buvo
daugiau nei draugai ar pažįsta
mi — beveik giminės, krikšto
/C
tėvai. Kiekvienas turėjo daug
ko paklausti, daug ko papasako
ti. Vyrai atskirai, moterys atski
rai, tai vėl visi drauge kalbėjo,
tai vėl nutildavo. Kalbos ėjo
apie namus, darbus, vaikus, čia
visko neišpasakosi per vieną
dieną. . .
Vaikai Jjėgiojo po visus kam
barius, šūkavo, žaislus nešiojo.
Iš šalies žiūrėdamas pastebė
tum, kad visi'tėvai džiaugėsi ir
didžiavosi savo vaikais. Kaip
jie gerai mokosi, gražiai elgiasi,
kokius .didelius planus turi.
Tikri genijai — su nieku nepa
lyginsi.
Bekalbant apie mokyklas,
skautų sueigas, iškilo klausimas
ir pasiūlymas, kad Stepo duktė
Marijona irgi galėtų nueiti į
“paukštyčių” sueigą. Su kito
mis Toronto mergaitėms susi
119 Spūdino Avė., 12-tas augštas
pažintų.
Telefonas 367-9827-8
“Pas jus tenai lietuvių yra
mažai, mes čia dažnai sueiname.
S4M ROTH
Mano sūnus irgi tenai nuvažia
vo” — aiškino Mėta. Pati būda
Moteriški apsiaustai, eilutės ir lietpalčiai
ma skautininke, stengėsi įkal
bėti. Tėvas iš karto mėgino at
sisakyti, nes jo nebuvo planuo
ta, bet greitai pamatė, kad ne
patogu priešintis. Gal bus ir ge
rai. Pažais su kitoms mergai
[.
Linkiu jums
tėms. “Tegul jau nueina” — su
tiko.
v palaimos pilnų
Apie 3 valandą po pietų buvo
laikas važiuoti į “paukštyčių”
laimingų bei sėkmingų naujų m
sueigą. Ėjo tėvas su dukra į au
tomobilį, o Mėta iš paskos eida
ma vis aiškino: “Važiuokite iki
Bloor, paskui pasukite dešinėn,
paskui iki Dundas, toliau vėl į
kairę, ten jau matysite parką ir
mokyklą”.
Stepas laikė rankose adresą ir
vedėjos pavardę. “Surasime, su
grįšime, nesirūpinkite perdaug.
Jau mes netokie kaimiečiai” —
atsakinėjo Stepas. Suburzgė au
Telefonas 741-1470
tomobilis ir jie nuvažiavo. Rei
kėjo būti laiku.

LINKSMŲ

KALĖDŲ
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ir laimingu
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Žinoma, tėvas viską surado,
kaip buvo nurodyta. Su skaučių
vedėja pakalbėjo, susitarė.
“Sueiga bus nuo 4 iki 5 v.”
— aiškino vedėja.
“Aš būsiu čia lygiai 5-tą. va
landą pasiimti dukters. Prašau
ją prižiūrėti” — kalbėjo tėvas,
lyg pareigą atlikdamas, lyg ko
kį nujautimą stumdamas tolyn.
Vedėja, paėmus jo dukterį už
rankos, nusivedė vidun, o kitos
“paukštytės” nušokavo, n ukrykštė irgi skubėdamos. Jos
žinojo kur eina ir kas čia bus —
visos buvo linksmos. Tačiau
nei tėvas, nei jo duktė nebuvo
linksmi. Nežinia kėlė rūpestį.
Durys užsidarė su trenksmu —
rodos, kas tėvo širdį užgavo.
Jam dabar reikėjo važiuoti na
mo ir vėl už valandos grįžti.
\

III
Judėjimas Toronte buvo ki
toks, negu tame mažame mies
telyje, kur Stepo šeima gyveno.
Automobilių buvo pilnos gat
vės. Prie raudonų šviesų visi
greitai susigrupuoja, susirikiuo
ja; vieni prie kitų spraudžiasi,
stumiasi, kad tik geresnę vietą
užimtų. O kai žalia šviesa pasi
keičia, vėl visi šoka iš karto —
vieni tiesiai pirmyn, kiti suka į
šonus. Ratai žviegia, dūmai
rūksta, o tu tik žiūrėk, kad nepaklystum. čia geriau jau neik
į kitą gatvės pusę. Padėsi gyvy
bę, suvažinės, sutryps kaip var
lę po ratais.
Stepui miestas atrodė sveti
mas, nedraugiškas, šaltas, ce
mentinis. Mūrai augšti, raudo
ni, asfaltas juodas. Čia nepama
tysi nei gėlelės, nei paukščio,
nei žvėrelio. Pripratusiam Ste
pui matyti laukus, kvėpuoti ty
ru aru, gėrėtis gamta šiame
mieste nebuvo nieko, kas trauk
tų jo širdį. Jis užaugo Lietuvo
je, bėgiodamas po laukus ir pie
vas, braidžiodamas upelyje. Ten
ėjo į mokyklą, į gegužines, po
būvius. Kanadoje stengėsi turė
ti nors mažą, bet savo žemės
sklypą, matyti mišką, jausti vė
jo pūtimą, prakaitą ant nuga
ros. Gamta ir kaimas jį traukė.

R. STEPULAITIS
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Mėtos namuose vaišės ir kal
bos ėjo normaliai. Lietuviai,
kaip sakoma, yra vaišingi žmo
nės. Prie stalo kiekvienas turė
jo daug ko papasakoti, praeitį
prisiminti, albumų pažiūrėti.
Tiek daug nuotykių pergyventa.
Kartais pavojingų, sunkiu ar
net juokingų. Karo metai Lietu
voje, Vokietijoje. Ir jau čia Ka
nadoje per 20 metų. Kiekvieno
gyvenimas — tai atskiras nuo
tykių pilnas romanas. Visi
džiaugėsi prisimindami gražes
nius nuotykius, geresnius lai
mėjimus, ateities planus. Viską
kiek pagražindami, nutylėdami
nemalonurflus, kiekvienas buvo
savo darbų ir nuotykių didvyris.
Taip bekalbant, valanda laiko
prabėgo, ir buvo laikas Stepui
važiuoti parsivežti dukters iš
“paukštyčių” sueigos. Kelias
dabar jau buvo žinomas, važia
vimas lengvesnis. Dabar jau
kiek kitaip galvojo Stepas apie
miestą. Nėra jau čia taip blo
gai, o gal kartais ir smagiau,
daugiau savų žmonių. Priprasti
galima greitai.
Tėvas vėl buvo prie mokyk
los. Kelios mergaitės prabėgo
pro šalį. Jis, pastatęs automo
bilį, nužingsniavo prie pagrin
dinių durų. Įėjimas buvo atda
ras, bet viduje jau nieko nebu
vo. Tuščia, tylu. Visi išėję. . .
Kaip tai. . . Kodėl?. . . Laikro
dis rodė lygiai 5 valandą. . . Ne
maloni mintis pradėjo lįsti Į
galvą. Kodėl? . . . Juk susita
rėm . . . Gal kur kitur išėjo, tu
ri grįžti. Neramiai dairėsi ir gal
vojo tėvas. Reikia palaukti. Mi
nutės bėgo — nieko nesima
tė. . . “Kur mano duktė?. . . Kur
Marijona?” — beveik garsiai
kartojo Stepas. Gal vedėja ją
nusivežė namo? Kitos 5 minu
tės nubėgo belaukiant. Nesima
tė jo dukters aplinkui, nei kitų
mergaičių. Vis dar laukė, žiūrė
jo į laikrodį, į parką, į gatves,
vis dar tikėdamasis, kad ji iš
kur nors atbėgs — gal viena, o
gal su kitom mergaitėm. . .
“Kas atsitiko? Ką man daryti?
. . .” Jau garsiai kalbėjo sau tė
vas. Nerimas bei rūpestis didė
jo.

Šiluvos Madona po šventovės atnaujinimo darbų 1981 metais. Nuotrauka da
ryta 1981 m. rugpjūčio mėnesį
---------------------------------------- A-----------------------------------------------------------------

Reikia Mėtai į namus, skam
binti, klausti. Jis skubėjo į kitą
gatvės pusę, kur buvo telefono
būdelė, vis tikėdamas, kad čia
nieko blogo negalėjo atsitikti.
“Marijonos neradau, nežinau
kas atsitiko, mokykloje nieko
nėra. Jūs paskambinkit tai ve
dėjai”. Dar kelis kartus tėvas
tą patį aiškino. “Dukters nėra
ir niekur aplinkui nematyti,
mokykla tuščia”. Tėvas nervino
si, buvo neramus. Mintis, kad
duktė išėjo viena ir paklydo to
kiame dideliame mieste, pradė
jo skverbtis į jo galvą.
“Sužinokit, paskambinkit, aš
lauksiu. . . mano numeris čia
būdelėje . . . Negali būti . . . Ne

gali būti. . — vis garsiai kar
tojo.
Tėvo burnoje darėsi sausa,
kojose pradėjo jausti silpnumą,
galva pradėjo ūžti ir širdis stip
riai, bet nenormaliai plakti. Rū
pestis ir nežinia, bet reikėjo sa
ve raminti ir atsakymo laukti.
“Gal dar čia viskas tvarkoje. . .”
Bet nujautimas buvo blogas. Jis
dabar galvojo, ką toliau reikės
daryti. Dar nesutemo. Kad tik
tas telefonas greičiau paskam
bintų. Tėvas laukė ir nervinosi.
Pagaliau telefonas suskambėjo.
Mėtos pranešimas kaip sunkus
akmuo užkrito ant tėvo galvos.
Net patikėti sunku.
(Nukelta į 23-čią psl.)

Mes mokėsime jums
iki $800, jei atsisakysite
alyvinio šildymo
ATSISAKYDAMI ALYVINIO
ŠILDYMO, SUTAUPYSITE
PINIGŲ, NES ALYVOS
(NAFTOS) KAINA KYLA
IR TOLIAU KILS.
Kanadiečiai įprato vartoti alyvą
šildymui, kai jos buvo daug ir kai ji buvo
pigi. Dabar alyvos ištekliai vis brangsta.
Kanada turi kitų energijos išteklių, kurie
yra gausūs ir pigesni už alyvą.
Alyvai pakeisti programa, vadinama
COSP (Canada Oil Substitution Program)
yra pagrindinė dalis platesnės programos,
sudarytos federacinės vyriausybės ir
pavadintos Valstybine Energijos Pro
grama (National Energy Program).
COSP teikia apmokestinamą paramą
iki $800, kuri padengia pusę išlaidų
reikmenims ir darbininkams, keičiant
jūsų namų šildymo įrengimus ir atsisa
kant alyvos.
Pakeitimui alyvinio šildymo pastate,
kuriame įrengta centrinė sistema ir
kuriame yra du ar daugiau atskirų butų,
galima gauti COSP paramą nuo $1,000
iki $5,500.

KAIP PRAŠYTI PARAMOS?
Alyvinio šildymo pakaitalai Kanadoje
yra įvairūs.
COSP skatinamam perėjimui į elektri
nį šildymą reikia kreiptis į artimiausią
elektros įstaigą, turinčią prašymų blankus
ir teikiančią informacijas.
Prašymų blankai ir informacijos apie
perėjimą į šildymą natūraliomis dujomis
gaunami dujinio šildymo įstaigoje.
Norint gauti informacijų apie COSP
skatinamą perėjimą į šildymą dujomis
(propane), mediena, saulės spinduliais
arba kitokios atnaujinamos energijos
ištekliais, reikia rašyti: EnerSave, P. O.
Box 3500, Postal Station “C”, Ottawa,
Canada, K1Y 401.

ALYVOS VARTOJIMO
SUMAŽINIMAS
YRA GYVYBINĖ
DALIS VALSTYBINĖS
ENERGIJOS PROGRAMOS
■
■“

Canada

Energy, Mines and
Resources Canada

Ėnergie, Mines et
Ressources Canada

22 psi.
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NAUJU MATU
VISUS
klientus
draugus
bei
pažįstamus

proga sveikiname visus klientus
draugus ir pažįstamus —

|'2336 Bloor Street West - Tel. 763-55551
ANTANAS GINIOTIsl

^PRANAS KERBERIS
namų 239-5923

namų 769-9356

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

AKTYVAI —virš 19 milijonų
= MOKA UŽ:
90 dienu termir. indėlius
180-185 d. term. ind.
Pirmadieniais
10-3
term, indėlius 1 metų
term, indėlius 3 metų
Antradieniais
10-3
pensijų s-tą
Trečiadieniais uždaryta
spec. taup. s-tą
taupomąją s-tą
Ketvirtadieniais
10-8
depozitų-čekių s-tą
Penktadieniais
10-8
DUODA PASKOLAS:
Seštadienia'is
9-1
asmenines nuo
Sekmadieniais 9.30-1
mortgičius nuo

KASOS VALANDOS:

141/2%
14 %
14 %
13 %
15
%
14’/2 %
11
%
6 %
19 %
173/i%

ANAPILYJE skyrius veikia sekmad. 9.30 v.r. — 1 v.p.p.
Duodame asm. paskolas iki $50,000 ir mortgičius iki $100,000
(75% įkainoto turto vertės). Draudžiame narių gyvybes pagal
santaupų dydį iki $2,000 ir asm. paskolas iki $10,000. Par
duodame pinigines perlaidas (money orders) ir kelionės čekius
(traveler's cheques). Neimame mokesčio už išrašytus čekius
bei apmokamas įvairias sąskaitas. MŪSŲ TIKSLAS — NE
PELNAS, BET SĄŽININGAS PATARNAVIMAS

CTEDUAII^C CIIDC

v I tl liAN v ■ UIIO
2239 Bloor Street West.

•

406 Roncesvalles Avė.
Telefonas 536-5936 ir
Telefonas 762-7775

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

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)

REAL ESTATE LTD.
REALTOR

PROGRESS 1072 Bloor St. W.
Perkant

ar

parduodant

nekilnojamą

nuosavybę

visada

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

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

PARKSIDE “n335 Roncesvalles Avė.,
Toronto, Ontario

_ _

_

Telefonas 535-1258

• Turime lietuviškų skilandžių, sūrių ir kitų maisto gaminių •
• Užsakymai priimami telefonu • Nemokamas pristatymas •

P. ir T. SERVICE CENTRE garažas
(1862 Mattawa Ave., Mississauga, L4X IKI, tel. 279-4371)
Važiuoti į vakarus Dundas St. W. nuo 427 kelio 1 mylią, sukti kairėn
prie pirmųjų šviesų (į pietus) Wharton Way, važiuoti Whorton Glen
gatve tiesiog j garažų.
• Sąžiningai atliekame visus automobilių mechaniškus pataisymus. •

Savininkai: Tom Thompson ir J. Tamošiūnas

r

1 576 Bloor Street West

Tei.

Toronto, Ontario M6P 1A4

Namų

Toronto “Volungės” choras, vadovaujamas muzikės D. VISKONTIENES, atlieka lietuviškas dainas Toronto universitete
Baltiečių Dienas užbaigiant 1981 m. lapkričio 29 d. Matyti tiktai dalis choro
Nuotr. K. Raudžio

537-3431
494-0605

ir Naujų Metų

KANADOS ĮVYKIAI
p y
sveikinam visus klientus, draugus

Kvebekas, konstitucija, biudžetas
Kvebeko premjero R. Leves dalis yra neapsisprendusi
que atsisakymas pasirašyti arba nesusipažinusi su šiuo
naują Kanados konstituciją reikalu.
jam atnešė netikėtų problemų
Kanados senatas naująją
Kvebeko partijos atstovų su konstituciją patvirtino 59:23
važiavime Montrealyje. Jo balsų santykiu. Jo ir parlamen
1968 m. įsteigta separatistinė to patvirtinti projektai dar tą
partija staiga pareikalavo siek patį vakarą, dalyvaujant mi
ti pilnos nepriklausomybės nisterial P. E. Trudeau bei opo
Kvebekui be jokios ekonomi zicinių partijų vadams, buvo
nės sandraugos su Kanada. įteikti Kanados gubernatoriui
Pats R. Levesque lig šiol kal E. Schreyeriui, karalienės
bėjo tik apie nepriklausomo Elzbietos atstovui. Specialiu
Kvebeko sandraugą su Kana valdžios lėktuvu tą naktį pa
da, atsisakydamas visiškos ne tvirtintą konstitucijos projek
priklausomybės su ryšių nu tą Britanijon nugabeno guber
traukimu. Kvebeko partija no natoriaus sekr. E. Butleris ir
ri, kad į sekančius provincinio teisingumo min. J. Chretienas.
parlamento rinkimus būtų ei Projektas buvo įteiktas kara
nama su Kvebeko nepriklau lienei Elzbietai, su kuria atski
somybės klausimu. Jeigu par rą pokalbį turėjo teisingumo
tija gautų atstovų daugumą, min. J. Chretienas, paaiškinęs
esą tai patvirtintų, kad balsuo dėl konstitucijos turėtas pro
tojai nori Kvebeko nepriklau blemas ir pasiektą laimėjimą.
somybės bei jo atsiskyrimo Tas pokalbis vyko prancūzų
nuo Kanados. Tokia išvada kalba. Spaudai padarytame
net ir premjerui R. Levesque pranešime J. Chretienas
atrodo perdaug drąsi. Atsto džiaugiasi, kad karalienė ge
vų dauguma provinciniame rai moka prancūzų kalbą ir
parlamente dar nereiškia, kad šiuo atveju ji gali būti ge
kad tą partiją ar jos politiką ru pavyzdžiu visiems kanadie
remia gyventojų dauguma. čiams. Prasitariama, kad kara
Dėl nevienodo rinkiminių apy lienė Elzbieta gali dalyvauti
linkių dydžio kartais parla oficialiame konstitucijos įtei
mentarų daugumos susilaukia kime Kanados vyriausybei,
nė 50% visų gyventojų balsų kai projektą sekančių metų
negavusi partija.
pradžioje patvirtins Britani
Kvebeko partijos suvažiavi jos parlamentas.
me aiškiai vyravo politine lo
Finansų ministeris A. Mac
gika nepasižyminti jaunų radi Eachenas, lig šiol atkakliai
kalų grupė, siekianti skubaus gynęs savo nepopuliarų biu
nepriklausomybės įgyvendi džetą, pagaliau prašneko apie
nimo. Jų dėka netgi ovacijo galimas biudžeto pataisas se
mis buvo sutiktas Kvebeko kančiais metais. Biudžetą 134:
FLQ gaujos teroristas Jacques 115 balsų santykiu jau patvirti
Rose, susilaukęs kalėjimo no liberalų daugumą turintis
bausmės už 1970 m. įvykdytą Kanados parlamentas, tačiau
Kvebeko liberalų vyriausybės opoziciją reiškia biudžetu nu
darbo ministerio P. Laporte sivylę kanadiečiai, verslinin
pagrobimą ir jo nužudymą. Te kų organizacijos ir net Kana
roristo rėmėjai užmiršo, kad dos Darbo Kongresas su savo
dabartiniam premjerui R. pirm. D. McDermottu. Pasta
Levesque taip pat teko būti rasis vadovavo 32 unijų vadų
liberalų partijos ministeriu bei atstovų delegacijai, apsi
ir dvejus metus bendradar lankiusiai parlamento rūmuo
biauti su nužudytu P. Laporte. se. Pasak D. McDermotto, dele
Jie netgi entuziastiškai pri gacija nusivylė, nes ją priėmė
ėmė rezoliuciją, kuria FLQ tik aštuoni žemesnio rango
teroristai pripažįstami pra ministerial, praktiškai netu
diniais kovotojais už Kvebeko rintys lemiamų sprendimų tei
nepriklausomybę ir reikalau sės. Jie pasiūlė sudaryti spe
jama, kad jie būtų paleisti iš cialų komitetą ekonominėms
kalėjimų. Premjeras R. problemoms aptarti, o biudže
Levesque atmetė provincinio to reformos klausimas taip ir
parlamento rinkimus, susietus liko neatsakytas. D. McDersu pilnos nepriklausomybės mottas, suorganizavęs didelę
klausimu. Praradęs separatis protesto demonstraciją prie
tinės Kvebeko partijos kontro Kanados parlamentų rūmų
lę, R. Levesque pagrasino pasi lapkričio 21 d., dabar atvirai
traukimu iš Kvebeko partijos kalba apie kitę demonstraci
vado ir galbūt net premjero ją, kurios atstovai veržtųsi į
pareigų. Esą jam reikia poros parlamento rūmus. Jis taip
savaičių laiko galutinėm -iš pat pranašauja mažesnio mas
vadom padaryti. Iš tikrųjų tai to demonstracijas kituose Ka
buvo diplomatinis mostas savo nados miestuose bei mieste
įsteigtos partijos kontrolei liuose, jeigu biudžetas neuž
susigrąžinti. Laiškais ir tele tikrins palūkanų sumažinimo
gramomis premjeras R. Le paskoloms, nesiims priemo
vesque dabar yra raginamas nių sparčiai augančiam ne
nevykdyti minėto grasinimo. darbui pristabdyti.
Už jo tolimesnę vadovybę jau
Biudžeto pakeitimus, apie
viešai pasisakė ministeriu ka
kuriuos
dabar jau ušsiminė
bineto nariai ir netgi Kvebeko
finansų
min.
A. MacEachenas,
partijos parlamentarai. Atro
do, radikalieji separatistai bus gali paskatinti ne tik Kanados
nutildyti, nes be R. Levesque Darbo Kongreso demonstraci
jos, bet ir paskutiniai Gallupo
jie nieko nelaimėtų.
instituto viešosios nuomonės
Susitarimą dėl naujos konsti tyrimo duomenys. Kanados
tucijos pakeitimo bei jos parsi- parlamento rinkimuose 1980
vežimo su ministeriu pirm. P. m. liberalai gavo 44% balsų,
E. Trudeau pasirašė devynių konservatoriai — 32%, NDP
provincijų premjerai, o jį at socialistai — 20%. Su A. Mac
metė tik vienas Kvebeko prem Eacheno biudžetu liberalų po
jeras R. Levesque. G a 1 1 u p o puliarumas nukrito iki 38%, o
instituto apklausa liudija, kad konservatorių pakilo iki 42%.
premjero R. Levesque pasi Socialistai su 18% beveik iš
rinktai linijai nepritaria Kve laikė savo turėtą poziciją. Di
beko gyventojų dauguma. Ją at doka 4% konservatorių persva
meta 46% apklaustų kvebekie- ra negali būti ignoruojama
čių, remia tik 34%. Likusioji ministerio pirm. P. E. Trudeau

vyriausybės, kuri net pusant
rų metų paskyrė konstitucijos
reikalams, atidėliodama eko
nomines Kanados problemas.
Atėjo laikas imtis sprendimų,
kurių reikalauja kanadiečių
dauguma, nusivylusi naujuoju
biudžetu.
Pagalbon namų savininkams,
smaugiamiems
peraugštų
mortgičių palūkanų, jau atėjo
Saskačevano socialistų prem
jero A. Blakeney vyriausybė.
Provincinis parlamentas pri
ėmė įstatymą, kuriuo iki 1982
m. gruodžio 31 d. namų savi
ninkams, pasirašantiems nau
jas mortgičių sutartis, leidžia
ma: jieškoti mortgičių su že
mesnėmis palūkanomis, mokė
ti ligšiolines palūkanas arba
iš viso sustabdyti skolos išmo
kas. Buvo tikėtasi, kad įstaty
mui pasipriešins opozicinė
konservatorių partija, bet ji
jam pritarė, nepaisydama
mortgičius parūpinančių insti
tucijų protesto. Pastarosios
nuogąstauja, kad dabar niekas
nemokės mortgičių iki 1982 m.
gruodžio 31 d., kai morgičių
tiekėjai negali nusavinti na
mo. Premjeras A. Blakeney
betgi yra įsitikinęs, kad Saska
čevano gyventojai mokės mort
gičius pagal savo pajėgumą,
kol sprendimas šiuo klausimu
bus padarytas visos Kanados
mastu. Pasak namų reikalus
tvarkančio ministerio P. Cos
grove, Kanados vyriausybė pa
našios pagalbos namų savinin
kams neplanuoja. Jis vis dar
teigia, kad augštos morgičių
palūkanoms kanadiečiams ne
sudaro pavojaus prarasti ne
išmokėtus namus.

pažįstamus
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REAL ESTAI

22 Hedgewood Rd., Willowdale, Ontario M2L 1L5
,
Kanados, Ontario ir Toronto Real Estate Board narys I
Telefonas 489-1543.
į

Taupyk ir s k o I i n k i s
Pirmutiniame ir didžiausiame
TORONTO LIETUVIŲ
KREDITO KOOPERATYVE

PARAMA

MOKA:
=
14’/^% už 90 dienų term, indėl. =
14
% už 6 mėn. term, indėlius E
14 % už 1 m. term, indėlius
E
13 % už 3 m. term, indėlius
=
15 % už pensijų planą
14 % už namų planą
=
14’/2 % už specialią taup. sąsk. =
11
% už taupymo s-tas
=
6
% už čekių s-tos (dep.)
=

IMA:

už asm.paskolasnuo 19%

už mortgičius nuo

17%%

AKTYVAI virš 28 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 sąskaitų
patarnavimas — piniginės perlaidos, kelionės čekiai (American
Express) Kitos paskolos: (Line of Credit) ir antrieji mortgičiai.

KASOS VALANDOS: pirmadieniais, antradieniais ir trečiadieniais —
nuo 10 vai. ryto iki 3 vai. po pietų; ketvirtadieniais ir penktadieniais —
nuo 10 vai. ryto iki 8 vai. vakaro; šeštadieniais — nuo 9 vai. ryto iki 1
vai. po pietų (liepos ir rugpjūčio mėnesiais šeštadieniais uždaryta)
BŪSTINĖ: Lietuvių Namai — 1573 Bloor Street West,
Telefonai:
532-8723
Toronto, Ontario

ir

532-1149

M6P 1A«

Rezidencinės ir komercinės nuosavybės
Apartamentai • Kondominiumai • Nuomojimas

FLORIDA Angelė E. Kamiene
REAL
E
T?i Qnn A T1!? 3701 Gulf Boulevard, St. Petersburg Beach, Fi. 33706
REALTOR

JLjiJ

1 A. 1

JL-j

• • •

BROKER

•• •

NOTARY

Telefonas (813)360-2448 • Vakare (813)367-2413

DUFFERIN RADIO AND TV
SALES AND SERVICE

Taisomi televizijos, HI-FI ir radijo aparatai.
Prityręs specialistas su ilga praktika.

1000 College St. • LE 1-3074

• Sav. P. Užbalis

AUTOMOTIVE FIBER
visų rūšių automobilių išorės (body) taisymas
ir dažymas: sąžiningas darbas, pigios kainos.

Savininkas - RIČARDAS KYBARTAS,
22 BELVIA ROAD,
•

Kalėdinė giesmė prie lituanistinės
mokyklos eglutės Nuotr. St. Dabkaus

Ateitininkų žinios
Tegul Betlėjaus Šviesa nuskai
drina mūsų sielas, sušildo mūsų šir
dis ir tešviečia per kiekvienų iš mū
sų ištisus metus.
Sveikinimai visiems ateitinin
kams bei jų draugams šių 1981 m.
šventų Kalėdų proga. L. U.

Skautų veikla
• Vida ir Algis Senkai gruodžio
19, šeštadienį, 6 v.v., laukia sk.-vyčių
ir vyr. skaučių. Susirinkę vyksime
giedoti kalėdinių giesmių. Po to —
vakaronė.,
• Romuvai aukojo J. I. Meiklejohn
$75, S. Montvilas $10. Skautiškas
ačiū.
• Skautiškos Kūčios — gruodžio
20 d., 5 v.p.p., Prisikėlimo salėje.
Kviečiami visi skautininkai-kės,
vadovai-vės, komitetų nariai ir rė
mėjai būti kartu su Toronto skau
tiška šeima.
• Ar pagalvojai apie artimų, ar pa
darei jam didesnį gerų darbelį Kris
taus atėjimui atminti? Budėkime,
kad skautybė būtų gyvenimas, o ne
žodis. Džiaugsmingos nuotaikos šv.
Kalėdų sulaukus visiems broliams,
visoms sesėms, o naujieji metai te
būna kiekvienam geresni negu ligi
šiolei buvo. Č. S.

-SS

Telefonas 252-8863

Islington, Ont. M8w 3R3

BALTIC EXPORTING CO.
Siuntiniai į Baltijos kraštus ir Sov. Sųjungų
• Turime įvairių medžiagų ir kitų prekių, tinkamų siuntimui
Darbo valandos: 9 v.r. — 5 v.p.p., šeštadieniais 9 v.r. — 4.30 v.p.p.;
trečiadieniais uždaryta. Birželio, liepos, rugpjūčio mėnesiais — nuo
pirmadienio iki penktadienio 9 v.r. — 5 v.p.p.; šeštadieniais uždaryta.
482 Roncesvalles Avė.,
Toronto, Ont. M6R 2N5

Telefonas

531-3098

Savininkai
S. ir F. Janavičiai

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
Viešėdami Čikagoje,
neužmirškite aplankyti

N. ir J. VAZNELIŲ

<Siffs International Jnc.
2501 W 71st STREET,
CHICAGO, ILL. 60629

Te ’ efo na s 471 -1424

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

Iš sportininko archyvo

Toronto atžalyniečiai, atlikę “Lėlės” šokį gausiems žiūrovams

Nuotr. J. Miltenio

Paklydusi duktė
(Atkelta iš 21-mo psl.)

'“Visi vaikai išėjo 5 minutes
anksčiau iš mokyklos, išsiskirs
tė, nuėjo namo, vedėja nieko
nežino, atsiprašė, kad nepaste
bėjo kur Marijona nuėjo”.
Tėvui darėsi aišku, kad atsi
tiko blogiausia, kas galėjo atsi
tikti. Jo duktė išėjo viena namo
— dabar kur nors eina viena ir
paklydus tokiame dideliame
mieste. . .
“Skambinkite policijai, aš čia
aplinkui gatves apvažinėsiu,
jieškosiu. Nėra ko laiko gaišin
ti. . . gal ir vakaras ateis. . . Aš
jums vėl paskambinsiu. . .” Da
bar jo balsas pradėjo drebėti.
Gerklėje atsirado kažkas, ko ne
galima nei išspjauti, nei nuryti.
Kojos silpnėjo, galva ūžė, darė
si sunki nuo kraujo spaudimo.
Nežiūrint visko, tėvas skubėjo
prie automobilio, vis dairyda
masis aplinkui. Greitai Įšokęs į
automobilį, pradėjo važiuoti vi
sas tas gatves, kuriomis atvažia
vo, vis dairydamasis į šaligat
vius, kiemus ir skersgatvius.
Dabar jam reikėjo dvigubai su
sikoncentruoti, kad nesusidurtų
su kitais automobiliais ar einan
čio per gatvę žmogaus nesuva
žinėtų.
Nežiūrint labai sunkios už
duoties, tėvas visą apylinkę ap
važinėjo, patikrino visas gatves
toje apylinkėje, kitas net po du
kartus. Niekur jo dukters nesi
matė. “Gal ji priešinga krypti
mi nuėjo?” Vėl tėvas skubėjo,
važiavo kitomis kryptimis, žiū
rėjo ir tikrino visas aplinkines
gatves. Neradęs vėl grįžo atgal
prie mokyklos. Dabar jam darė
si aišku, kad- šituo būdu jieškant maža vilties ją surasti.
Reikia galvoti, sukoncentruoti
visas jėgas. Nelaimė spaudė
galvą, krūtinę ir kojas.
“Reikia skambinti Mėtai, gal
jie dabar kokių nors žinių tu
ri. . . Gal policija surado. . . gal
pasakys kur ir kaip toliau jieškoti?. . .” Paskambino, bet ži
nios dar buvo negeros — net
blogesnės. Mėta kalbėjo: “Par
važiuok čia, tavo žmona labai
blogai jaučiasi”.
“Suprantu. Aš parvažiuosiu”
— kalbėjo tėvas. Jam buvo aiš
ku, kad duktė galėjo, jau kur
nors toli nueiti. Valanda laiko
praėjo. . . Bet kuria kryptimi?
Tėvas nusprendė važiuoti namo.
Žmoną nuraminti ir pasitarti
reikia.
V
Stepas save ramino. Kol dar
nesutemo, vis dar yra vilties,
kad policija jo dukterį suras.
Jie turi žinias, važinėja po visą
miestą. Duktė buvo tiek brangi
tėvui, kad jis ją saugojo kaip
savo akį. Kaip tai galėjo dabar
atsitikti? Tėvas kaltino save,
kad kitų paklausė, kad sveti
mais žmonėmis patikėjo. . .
Prisiminė dabar, kai jo duk
tė sunkiai sirgo peršalus ir gy
dytojas liepė palikti ją ligoninė
je. Tėvas ją greitai suvyniojęs
į antklodę nusivežė namo. Gy
dytoju nepasitikėjo. Garino pats
su verdančiu vandeniu visą
naktį, nemiegojo, bet duktė jau
tėsi geriau kitą dieną. Jo min
tys blaškėsi nuo vieno prisimi
nimo prie kito. Gražūs ir malo
nūs vaizdai blykčiojo kaip švie
selės iš praeities. Jis negalėjo
prileisti minties, kad dabar jo
duktė gali pražūti. Skubėjo va
žiuoti vis dairydamasis į šaligat
vius. . . Tie augšti mūrai rodėsi
linksta žemyn ir dabar užgrius
ant jo, prispaus prie žemės. Tė
vas jautė, kad jam dabar reikia
daug jėgos save nuraminti, jieškojimą toliau planuoti.
Tuo tarpu namuose taip pat
buvo didelis sumišimas. Mėta

beveik verkdama ir išsigandusi
vis kartojo: “Mano kaltė. . . ma
no kaltė. . . Aš neturėjau ragin
ti vežti dukterį į skaučių suei
gą”- • •
Visi buvo sumišę — stengė
si raminti tėvus. Dabar visų vil
tis buvo policija. Ji turi tiek
daug automobilių ir žmonių. Jie
tikriausiai ją suras.
Stepo žmona sėdėjo kaip pri
trenkta. Ji vis kartojo: “Mano
mažiukė. . . mano mažiukė. . .
kur ji nuėjo, kur ji paklydo. . .”
Jos ašarotame žvilgsnyje matė
si pagalbos šauksmas, stebuklo
laukimas ar vilties prašymas.
Jos veidas buvo iškreiptas nuo
vidinio skausmo, kuris plėšia
širdį, spaudžia plaučius, dusina
ir atima visas jėgas. “Skambin
kit kur nors, jieškokit” — kal
bėjo ir vėl verkė. Ta linksma
moteris iš ryto dabar buvo liki
mo parblokšta, mirtinai išgąs
dinta ir bejėgė.

Dabar tėvas visiems kartojo
ir aiškino, ką jam policija pra
nešė. Visi nudžiugo ir atsiduso
lengviau. Ta maža vilties švie
selė dabar sužibėjo kaip saulė,
pripildė kambarį ir visų širdis.
Kas gali apsakyti tėvų džiaugs
mą. Atsirado duktė, kuri buvo
beveik pražuvus. Dabar lauki
mas pasidarė beveik malonus.
Visų žvilgsniai nukrypo į langą
ir į gatvę.
Neilgai trukus ji pati jau
įžengė į kambarį su dviem po
licininkais iš paskos, kurie ją
atvežė. Motina ir duktė apkabi
no-viena kitą ir ilgai laikė. Tė
vas dėkojo policininkams daug
kartų. Jie vėl aiškino kur ją at
rado ir kad tai yra jų darbas
bei pareiga. Dažnai atsitinka,
kad vaikai paklysta.
VIII
Dabar kambaryje buvo visai
kita nuotaika. Visi šypsojosi ir
džiaugėsi, kad laimingai pasi
baigė šios dienos įvykis. Moti
nos akyse dar vis blizgėjo aša
ros, ne iš skausmo dabar, bet iš
džiaugsmo. Tėvas taip pat paju
to, kad tas didelis akmuo, kuris
slėgė krūtinę, nusirito žemyn, į
pakalnę, nesugrįžtamai. . . Jo
veidan grįžo ramumas, o akyse
matėsi gilus džiaugsmas. Duk
tė nelabai suprato, kodėl čia vi
si taip susirūpinę. Kodėl jai da
bar reikia tą patį kelis kartus
aiškinti? Kodėl po sueigos ji
nelaukė tėvo? Kodėl nuėjo vie
na ir paklydo?
“Visi vaikai nubėgo namo ir
aš nubėgau iš paskos”. Jai atro
dė, kad čia netoli, tuoj už kam
po gatvės visi gyvena, ir ji vie
na pareis namo.
Dabar vėl visi sėdėjo prie sta
lo, kalbėjo, vaišinosi, džiaugėsi,
kad viskas laimingai pasibaigė.
Tačiau nuotaika buvo kitokia.
Visi stengėsi atsigauti po sukrė
timo. Stepas jautėsi pavargęs,
nors nenorėjo to parodyti. Jam
dar buvo rūpestis parvažiuoti
namo. Jis jautė pareigą visiems
padėkoti už vaišes, atsiprašyti
už sukeltus nemalonumus ir aiš
kino, kad kol dar nesutemo bū
tų gera parvažiuoti namo. Jis
jautė, kad reikia kuo greičiau
išeiti iš tos vietos, kur nelaimė
vos buvo išvengta. Važiuoti kuo
toliau, gal namie bus galima
viską užmiršti ir pailsėti.
Saulė leidosi žemyn. Beveik
nesimatė už tų didelių namų ir
tik kartais dar švietė tiesiai į
akis, kad net kelias sunkiai bu
vo matomas. “Iki vakaro būsim
namie” — tyliai kalbėjo sau
Stepas. Keli pasukimai, ir jie
buvo ant didžiojo kelio, vedan
čio į namus. Dabar tik tėvas pa
juto, kad nelaimė lieka užpaka
lyje — vairas vėl buvo jo ran
kose.
Jis neskubėjo, važiavo nor
maliai, kaip visada. Duktė irgi
buvo pavargusi. Užmigo pasirė
musi ant motinos krūtinės. Mo
tina dar vis laikė apkabinusi
dukterį viena ranka, o kita ran
ka laikė jos rankas ir leido jai
miegoti. Jos svajonės ir viltys
dėl ateities vėl atsigavo, buvo
čia pat, jos rankose. . .
Saulėlydis baigėsi horizonte,
o su juo ir nemalonus šios die
nos nuotykis. Kelias darėsi tam
sesnis. . . tolumoje matėsi jų
miestelio šviesos. . . “Tenai mū
sų namai” — patylomis kalbėjo
tėvas. . .

VI
Atvažiavęs tėvas tuojau įėjo
vidun ir klausė: “Kas naujo?
Ką policija pranešė? Reikia
skambinti”. . . Visi jam aiškino,
kad neseniai jie skambino ir
kalbėjo. Policija patarė palauk
ti, žadėjo pranešti. Motina žiū
rėjo ašarotomis akimis į tėvą,
lyg vilties prašydama, lyg save
nuraminti norėdama. Be žodžių
tėvas jautė, koks skausmas mo
tinos širdyje. Jo'pareiga buvo
ją dabar guosti, raminti. Buvo
sunku surasti tinkamus žodžius,
bet tėvas aiškino, kalbėjo, kad
policija tikriausiai ją suras.
Jie visame mieste jieško. Turi
daug automobilių, daug žmo
nių. Vakaras dar toli. Reikia ti
kėtis ... Jo žodžiai trūko, dre
bėjo. . . Ką nors reikėjo kalbėti.
Tyla buvo lygiai sunki. . . visi
laukė. . .
Suskambėjo telefonas. Poli
cija klausė: “Kaip jūsų mergai
tė buvo apsirengusi?” Tėvas
klausė žmoną, jis matė kaip per
miglas, bet čia reikėjo aiškiai
ir tiksliai nusakyti. Šiaip taip
viską atsiminė. Paaiškino. “Mes
jums pranešime, kai gausime
žinių. Nesirūpinkite” — kalbė
jo policijos pareigūnas. “Visi
žvalgai yra informuoti, čia daž
nai tokių atvejų būna.”
Su tuo paaiškinimu, kad da
bar policija jieško paklydusios
mergaitės visame mieste, kam
barin įslinko viltis. Visi jautė,
kad ten yra didelė organizacija,
kad ja galima ir reikia pasitikė
ti.
“Dar yra laiko iki vakaro,
kol saulė nusileis” — ramino
save ir kitus tėvas.
“Dieve padėk jiems surasti
mano mažiukę” — kartojo lyg
melsdamasi mama. Dabar jos
veidas kiek pasikeitė, nusirami
no. Buvo aišku, kad viltis yra
tikra, gaivinanti ir kad reikia
laukti. Kambaryje buvo tylu.
Visi laukė. Kiekvienas su savo
mintimis. Tėvas galvojo ir pla
navo ką reikės daryti, jeigu su
tems ir dar duktė liks nesuras
ta. Bet apie tai dabar negalima
kalbėti.
VII
Vėl suskambėjo telefonas.
Tėvas šoko atsakyti.
“Čia kalba Toronto policija”
. . . Žinios buvo tikras džiaugs
mas. Iš vienos krautuvės mote
ris pranešė, kad pas ją atsirado
paklydusi verkianti mergaitė,
9-10 metų amžiaus, apsirengusi
panašiai kaip buvo aprašyta. Jos
• Toje savo (laisvės) kovoje mes
vardas yra Marijona. Buvo aiš negalime tikėtis greito laimėjimo,
ku, kad mūsų duktė atsirado. . . nes istorijos įvykiai bręsta tik lėtai.
Policijos automobilis važiuoja Mes tad neturime nekantraudami
jos paimti ir atvešti pas mus. įvykių eigą matuoti trumpo savo gy
DR. J. ERETAS
Dar klausė adreso ir sakė grei venimo matu.
tai atvažiuos.

Beveik prieš 40 metų atsiradę už
Lietuvos ribų, sportininkai, jieškodami bendravimo ir norėdami tęsti
Lietuvoje pradėtas sportines tradi
cijas, jungėsi į sporto vienetus. Štai
keletas prisiminimų iš leidinio “Lie
tuviai”, ėjusio Berlyne.
Lietuvos sportininkai Vokietijoje
Kiekviename didesniame Vokieti
jos mieste tarp dirbančiųjų lietuvių
nesunku rasti vieną kitą Lietuvos
sportininką, taip pat kaip ir kitus
įsitraukusį į naują gyvenimą. Daugu
mas jų susispietė Berlyne, Dresdene
ir Grace. Ilgos darbo valandos ir
naujos gyvenimo sąlygos nebelei
džia tiek, kiek anksčiau, laiko skir
ti pamėgtoms sporto šakoms kultyvuoti, bet vis dėlto kiekviena ma
žiausia proga laisvalaikiu sportinin
kai neužmiršta sporto aikštės ...
... Pažymėtina, kad daugiausia čia
galima sutikti mūsų krepšininkus,
kurie jau spėjo sudaryti komandas
ir vienur kitur išbandyti laimę aikš
telėje.
Berlyno sportininkai, gavę iš Lie
tuvių Sąjungos pritarimą, 'įsteigė
Sporto Ratelį, kuris pirmiausia turi
užmegzti su Vokietijoje gyvenančiais
sportininkais ryšį ir, kiek sąlygos
leis, įgalinti norinčiuosius sportuo
ti... (1944. XI. 7)
Gražūs lietuvio sportininko
laimėjimai
... Be krepšininkų, kurie gražiai
pasirodė ir Berlyno spaudos buvo
puikiai įvertinti, dalyvaudami Ber
lyno krepšinio turnyre, mūsų spor
tininkai ir kituose Vokietijos mies
tuose yra gražiai pasirodę.
Štai Grace lietuviai sportininkai,
vadovaujami Zenono Puzinausko,
dviejų Europos krepšinio pirmeny
bių dalyvio, laimėjo Graco apylin
kės sportinio sąjūdžio K.d.F. meis
terio vardą. Be to, Z. Puzinauskas,
dalyvaudamas kaip lengvaatletas,
Bergturnfest’uose laimėjo dviejose
penkiakovose pirmas vietas. Šiose
varžybose dalyvavo per 4uu sporti
ninkų.
Reikia pastebėti, kad graikų penkiakova (pentathlon), kurią sudaro
200 m bėgimas, šuoliai į tolį ir
augštį, ieties metimas į taikinį, kalviško kūjo metimas ir imtynės, iš
sportininko reikalauja gero fizinio
pajėgumo... V. B. (1944. XI. 21).
Graži lietuvių pergalė
Praėjusį sekmadienį nemažas žiū
rovų skaičius sugužėjo į Berlyno Po
licijos Sporto Klubo krepšinio aikš
tyną, kur keturių Europos tautų
krepšininkai kovojo dėl Berlyno ge
riausios užsieniečių krepšinio koman
dos vardo. Dalyvavo prancūzai, olan
dai, belgai ir lietuviai.

Žiūrovų daugumą sudarė prancū
zai, kurie, visokiausiais būdais ragin
dami saviškius, kėlė žaidimo spar
tą. ..
. . . Šių įdomių ir įtemptų rung
tynių nugalėtoja išėjo lietuvių ko
manda, kuri, nepralaimėdama nė
vienų rungtynių, išsikovojo geriau
sios Berlyno užsieniečių krepšinio
komandos vardą. Įdomiausios rung
tynės buvo tarp lietuvių ir prancū
zų, kur iš abiejų pusių blykstelėjo
ne vienas gražesnis metimas ar de
rinys ...
. .. Per Europos krepšinio pirme
nybes Kaune prancūzai savo ugningu
žaidimu daug kam buvo patikę. Ir
čia, nuo pat rungtynių pradžios iki
paskutinio teisėjo švilpuko, pran
cūzai dominavo savo greičiu ir taik
liai mėtydami baigė I-mą kėlinį sa
vo naudai 16:9 . . . Bet antrame kė
liny pradėjus atsargiau lošti, lietu
viai perėmė žaidimo iniciatyvą ir ne
atsižvelgiant į prancūzų šalininkų
“choro" reikalavimus bei visokius
paraginimus, prancūzai turėjo pri
pažinti lietuvių pranašumą. Rungty
nės baigėsi 29:19 lietuvių pergale...
. .. Lietuvių krepšinio komandą su
darė: Baltrūnas (21 tšk.), Sitavičius
(21), Paransevičius (19), Dargis (8),
Butvilą (6), Grėbliauskas (6), Zun
de (4), Supronas (2), Jucevičius
(2).
Žemiau pateikiame visų rungtynių
rezultatus: lietuviai — olandai 24:13
(14:5), lietuviai — prancūzai 26:19
(9:16), lietuviai — belgai 39:4
(19:4). ... L. B. (1944. XII. 16).
A. S.
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j^TEVlSKES ŽIBURIAI
THE

LIGHTS

savaitraštis, didelio formato,
8-10 psl., naujiem skaitytojam

OF

HOMELAND

tik $12.00 metams

reguliari metinė prenumerata - $17.00
Prašau siuntinėti "Tėviškės Žiburius" ištisus metus šiam
naujam skaitytojui:

Vardas, pavardė .............................................. '......................
Adresas .................................................... . ...............................

Siunčiu prenumeratą ............... .dol., auką................. dol.
Laikraščio adresas:

“Tėviškės Žiburiai”,
2185 Stavebank Rd., Mississauga,
Ontario, L5C 1T3, Canada
Norintiem susipažinti "TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI"
siunčiami nemokamai keletą savaičių. Prašome pranešti

tokių asmenų adresus.

ADMINISTRACIJA

SVEIKINU
savo klientus, drauges
ir draugus su

šv. Kalėdomis
ir Naujais Metais,

linkėdamas geros sveikatos ir pasisekimo

Jūsų gyvenime —
J. KUDABA

COMMERCE REAL ESTATE LTD.
Tarptautinių krepšinio žaidynių pla
katas Monake stovykliniais laikais.
Po svetimšalių legijono įrašu pažy
mėta. kad tai buvę Europos meisteriai

psl. 23

894 St. Clair Ave. West,
Off. 653-3225
Res. 242-5139

JEI GERIATE, NEVAIRUOKITE!
, A

JANINA NARŪNE
Nušvito 1981 m. lapkričio
“Eglutė” rudens spalvomis.
Pirmame puslapyje išvydome
plačiai žinomą, talentingą po
etą Vytę Nemunėlį (Bernardą
Brazdžionį), pradžiuginusį jau
nus skaitytojus gabiai para
šytu eilėraščiu “M e s ne la
pai!” Meistriškai, vienos eilu
tės trumpu sakinėliu autorius
sugeba duoti lietuviškos gam
tos vaizdelį — ateinantį rude
nėlį su krintančiais lapais ar
ba vystančias gėles. Su meile
vaikui, jam suprantamais žo
džiais Vytė Nemunėlis daug
pasako apie žiaurią tėvynės
okupaciją. Mažai žodžių, bet
daug turinio. Eilėraščio už
sklandoje jaunam atžalynui
Vytė Nemunėlis sako:
Mes ne gėlės — nenuvytom,
Mes ne lapai — nenukritom,
Mes dar Lietuvai parnešim
Šviesų, šviesų laisvės rytą!

Rudens dienoms atėjus,
apie mokyklą kalba ilgametė
“Eglutės” talkininkė Pušelė
savo straipsniu. Patraukliai
pavaizduotas mokyklos atida
rymas, vaikų entuziazmas ir
talka savo tėveliui, dirban
čiam suolus mokiniams atsi
sėsti. Jie nekantriai laukia
tos dienos, kai sės į didžiąsias
roges drauge su kaimynų vai
kais ir važiuos į laukiamą mo
kyklą.
Toliau seka graudus šeimos

BALTIC EXPORTING CO.
S. irF. JANAVIČIAI
482 Roncesvalles Ave., Toronto, Ont. M6R 2N5

Laiškas močiutei

Geriausi linkėjimai JV. Č
ir
proga

Pirmos snieguolės krinta,
rašau močiutei laišką,
skaitydama ji juoksis
ir viskas jai bus aišku.

flaųju Jfflėtu

visiems klientams, bičiuliams ir pažįstamiems

“Močiute, atvažiuoki,
mes pasiilgom Kūčių!
Iškepsi mums pręskučių
skanių, gražių, mažučių.

P. T. SERVICE CENTRE
Sav. Tom Thompson ir J. Tamošiūnas
1862 Mattawa Ave., Mississauga, Ont.

Aguonas visi malsim,
viską paruošt padėsim,
būti geri ir klusnūs
nuoširdžiai žadėsim.

Tel. 279-4371
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Poetę Nijolė Sadūnaitė iš
spausdino eilėraštį “Žodis
Kristui”. Jos žodis vertingas
ir gražus, tačiau jis tinka vy
resnio amžiaus jaunuoliams.
Įdomūs ir labai įvairūs pasa
kojimai Dariaus ir Girėno mo
kyklos moksleivių Čikagoje.
Iliustracijos taip pat — įvai
rių dilininkų. Tenka pastebėti,
jog yra priimta pažymėti ilius
tracijų autorių ir nurodyti šal
tinį, iš kurio paimta iliustra
cija.

Šis “Eglutės” numeris įdo
mus, įvairus, vertingas ir išti
sai lietuviškas. Jaunos moti
nos nuskriaudžia savo vaike
lį, atimdamos jam galimybę
pasidžiaugti vaikų laikraštė
liu. Juk tai vienintelis toks iš
eivijoje.
“Eglutės” adresas: Eglutė,
Putnam, Conn. 06260, USA.
Redaktorė — sesuo 0. Mikalaitė, administratorė — N. Sadū
naitė. Kaina — metams 7 dol.
Vienas numeris — 75 et.

Šių metų rugpjūčio mėn. 15 d. mus palietė skaudi
Viešpaties Dievo ranka — Jo pašauktas iškeliavo amži
nybėn mūsų mylimas vyras, tėvas ir senelis

A+A
JUOZAS DEMERECKAS
Mūsų širdis užgriuvo skausmas, didesnis už kalnus.

Jį pernešti palengvino didelė jūsų pagalba.
Todėl nuoširdžiai dėkojame visiems, kurie a. a. Juo
zą lankė ligoninėje dalyvavo šermenyse ir laidotuvėse,
aukojo šv. Mišių aukas ir gėles, užjautė mus žodžiu, laiš
kais ir spaudoje.
Dėkojame parapijos klebonui kun. J. Bertašiui už
maldas laidotuvių koplyčioje, už gedulingas šv. Mišias,
už nuoširdų ir turiningą pamokslą šventovėje.
Dėkojame velionies draugams ir bendradarbiams
— V. Januškai, K. Strikaičiui, S. Ramančiauskui, V. Rut
kauskui, J. Valaičiui ir R. Balčiūnui nešusiems jo karstą
į amžino poilsio vietą. Tap pat dėkojame laidotuvių di
rektoriui V. Borax už rūpestingą ir tvarkingą patarnavi
mą.
Dėkojame giminėms su mumis liūdėjusiems ir mus
guodusiems. Pagaliau jums visiems mūsų nuoširdus ačiū!
Skausme ir ilgesy pasilikę —

žmona Ona dukros Veronika, Danutė,
žentas Garry ir vaikaitė Carrie

“Tėviškės Žiburių” skaitytojams
Šio savaitraščio leidėjai, paskutiniame 1981 m. posėdyje
lapkričio 26 d. Anapilyje apžvelgę esamą padėtį, nutarė metinę
“TŽ” prenumeratą pakelti iki $17, rėmėjų prenumeratą — iki $25
nuo 1982 m. sausio 1 d. Taip pat nutarta pakelti kainas už skelbi
mus, užuojautas, padėkas, aukotojų sąrašus. Toks nutarimas buvo
neišvengiamas, nes laikraščio paruošimo, spausdinimo ir iš
siuntinėjimo išlaidos tebekyla. Ypač daug išlaidų tenka ir dar
daugiau teks Kanados paštui. Be to, buvo įsigytos naujos elek
troninės raidžių rinkimo mašinos, kurios taip pat pareikalavo
dideliu sumų. Leidėjai tikisi, kad skaitytojai supras minėto nuta
rimo reikalingumą ir toliau rems “T. Žiburius” ne tik prenume
ratomis, bet ir duosniomis aukomis.
Kviečiame visus skaitytojus atnaujinti prenumeratas 1982
metams prieš N. Metus. Atnaujinantiems prenumeratas iki 1982
m. sausio 1 d. galioja senoji kaina, būtent, $15 metams. Po šios da
tos — metinė prenumerata $17, rėmėjo — $25. Tikimės, kad tai
neapsunkins skaitytojų ir linkime visiems geriausios sėkmės.

Winnipego kapinėse prie a. a. J. DEMERECKO karsto. Dešinėje: O. DEMERECKIENĖ, dukros — VERONIKA ir DANUTĖ, žentas GARRY
Nuotr. Daubaraitės

Padėka

.■ii visiems linki —
L
LOUIS IR MARGARET TEMPORALE

Canadian Art Memorial Ltd.
W

Ir vėl Pušelė pasirodo su
sceniniu veikalėliu “Sibiro
taigose”. Gabi plunksnos val
dytoja vaizdžiai nusako, kaip
jaunos Sibiro lietuvaitės ruo
šė ir ranka rašė gražią malda
knygę, nežiūrint pavojaus, di
delio bado ir Sibiro šalčių. Tai
pavyzdys pasiaukojimo, savęs
atsižadėjimo.

Toliau eina golvosūkiai, vai
kų labai laukiami ir visuomet
įdomūs. Yra žinių ir apie spor
tą. tai yra apie tenisą. Jos pa
ruoštos ir gana plačiai išdės
tytos autorės O. M.
Būtų labai miela pamatyti
laikraštėlio puslapiuose lie
tuviškų ornamentų, vinječių ir
šiaip smulkių mūsų liaudies
pagražinimų, kuriais žavisi
svetimtaučiai. Daili išvada
traukia jauno skaitytojo dė
mesį.
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Močiut, tik atvažiuoki!
Tau pasakysiu juoką —
iškept tokių prėskučių
kaip Tu, niekas nemoka . . \ ”
B. V.

XS
įSį

paskutinių Kūčių vaizdelis,
kai du sūnūs-gimnastai išeina
tamsią naktį į mišką pas drau
gus partizanus. ..

Padėka

z

Papuošime eglutę,
Kalėdų senį kviesim
apsilankyt, kaip visad,
ir žvakes žiebsim.

y

NUŠVITO “EGLUTĖ”

176 Lakeshore Road West
Port Credit' Ont- L5H 1G4
Darbovietės telefonas 278-2757
Namu telefonas 278-4529

Jfarniture£t&
PILNAS NAMŲ APSTATYMAS
Elektros reikmenys
Televizijos aparatai
Skalbiamosios mašinos
Vaikų baldai
įvairūs kilimai

* Šaldytuvai
* Valgomųjų kambarių
apstatymas ir kt.
* Siuvamos mašinos
* Rašomos mašinėlės

Nemokamas pristatymas į namus.

\

Mano taip daug iškentėjusiom vyrui mirus, nuošir
džiai dėkoju: klebonui kun. dr. F. Jucevičiui už maldas
koplyčioje, šv. Mišias ir palydėjimą į kapines; seselei Te
resei už giesmes šv. Mišių metu.
Nuoširdus ačiū visiems mane užjautusiems raštu ir
asmeniškai, aukojusiems šv. Mišioms ir, taip gausiai, Ka
nados Lietuvių Fondui.
Iš visos širdies tariu ačiū savo draugėms, kurios su
ruošė pusryčius po laidotuvių ir aukojo pyragus.
Taipogi esu nepaprastai dėkinga savo giminėms,
kurie atkeliavo iš taip toli palydėti mano Petrelio į pasku
tinę kelionę.
Su didžiausia meile visiems tariu ačiū —

T! Čipkienė

KRAUTUVĖS:

RENAISSANCE RARE

OnaiJian Srt fH nuori alsi Htb.

COINS

AND

Vakaruose —

Rytuose —

137 RONCESVALLES Ave.
Tel. 537-1442

2448 DANFORTH Ave.
Tel. 699-4444

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

ANTIQUES

176 Lakeshore Road West, Port Credit, Ont. L5H 1G4
LOUIS TEMPORALE - oficialus skulptorius Bank of Canada, Bank of Montreal,
Bank of Nova Scotia ir Archives Bldg.
King George VI Niagara Falls

Montreal, Que.

AfA
ROSVITAI MacCOLL
peranksti iškeliavusiai į amžinybę, mieliems
GAILEVIČIAMS — HERTAI ir muzikui STASIUI nuo
širdžią užuojautą reiškia —

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

Br. Mackevičius

P. Gulbinskas
PERKU IR PARDUODU AUKSO
IR SIDABRO SENAS MONETAS,
SENUS KIŠENINIUS LAIKRO
DŽIUS IR (ESTATE) BRANGE
NYBES. TURIME PARDAVIMUI
LIETUVIŠKU MONETŲ PILNUS
RINKINIUS. LIETUVIAMS NUO
LAIDOS.

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

860 KING ST. WEST
HAMILTON , ONT

Darbovietės telefonas 278-2757
Namų telefonas 278-4529

TORONTO MIESTAS
ATMATŲ IŠVEŽIMO
TVARKARAŠTIS
KALĖDŲ DIENA,
1981 m. gruodžio 25, penktadienis,

416 - 522 -3202

AfA
MYLIMAI MAMYTEI
Lietuvoje mirus,

ANTROJI KALĖDŲ DIENA, (nukelta),
1981 m. gruodžio 28, pirmadienis, ir

NAUJŲ METŲ DIENA,

jos dukrą ELENĄ NAVICKIENĘ ir jos šeimą
nuoširdžiai užjaučiame —

1982 m. sausio 1, penktadienis,
Su

šv.

Kalėdom

ir

yra šventadieniai savivaldybės tarnautojams.
Tomis trimis dienomis atmatos NEBUS išvežamos.

Naujais Metais

Reguliarus pirmadienio (gruodžio 28) atmatų išvežimas bus
atliktas gruodžio 29, antradienį.
Reguliarus penktadienio (Kalėdų dienos) ir antradienio
(gruodžio 29) atmatų išvežimas bus atliktas, gruodžio 30,
trečiadienį.
Reguliarus sausio 1 (Nauji Metai) atmatų išvežimas bus
atliktas sekančią reguliarią išvežimo dieną būtent, 1982 m.
sausio 5, antradienį.
Reguliarus stambių daiktų ir laikraščių išvežimas bus at
liktas 1981 m. gruodžio 23, trečiadienį, ir 1982 m. sausio 6,
trečiadienį. Stambūs daiktai ir laikraščiai nebus išvežami
1981 m. gruodžio 30, trečiadienį.
Jūsų talka išnešant išvežtinas atmatas atitinkamom
dienom labai laukiama.

sveikiname visus savo klientus bei
draugus, linkėdamas geriausios
sėkmės —

Steve Ignatavičius,
Account executive

HOUSSER & CO. LTD.

|

Members: The Toronto Stock Exchange,

K

The Investment Dealers Association of Canada

60 Yonge St., Suite 1200, Toronto, Canada M5E 1S1.
n

Tel. (416)364-0264

W

PASTABA. Toronte yra 18 laužo sandėlių metalinėms
dėžutėms ir stikliniams indams. Spalio mėnesį buvo surinkta
283 tonos laikraščių, 41 tona stiklinių indų ir 5 tonos metali
nių dėžučių. Tuo reikalu skambinkite telefonu 367-7742.
R. M. BREMNER, P. Eng., F.I.C.Ė.

Toronto miesto viešųjų darbų
tvarkytojas

, K. O. Kudukiai
A. P. Stygos

J. J. Brazlauskai
P. J. Butkai
O. A. Petrašiūnai

AfA
Mielai sesutei
LEONIDAI BATŪRAITEIMATUSEVIČIENEI

,

Lietuvoje mirus, brolį KAZIMIERĄ BATŪRĄ ir jo šeimą,
skausmo valandoje nuoširdžiai užjaučiame —

P. Gulbinskas
P. Jankaitienė
P. Jaunius
St. ir B. Jokūbynai
A. Jucienė
K. Kiaunė

Br. Mackevičius
B. Romeikienė
A. Saulis
B. Staniulienė
Ž. Šilininkaitė
J. Rukša

A. Zalagėnas

