Nr. 51 (1714) 1982 GRUODIS-DECEMBER 16

•

LIETUVIŲ SAVAITRAŠTIS — LITHUANIAN WEEKLY

•

2185 STAVEBANK RD., MISSISSAUGA, ONT. L5C 1T3, CANADA

•

Tel. (416) 275-4672

•

50 ct.

cecMctc tcxxxxxxxxicxxtcxtcxxxxxicxxxxxxxKxxxxxxxxxxKxxxxxxxxxxicx««x<<

Kalėdos pavergtoje Lietuvoje

Niekad nebegimsi kūdikiu...
Čia spausdiname pluoštų min
čių vokiečių teologo jėzuito
Karlio Rahnerio, giliai žvel
giančio į Dievo ir žmogaus gy
venimo misterijų. Viena kita
vieta yra sunkiau suprantama,
tačiau visumoje autoriaus min
tis yra aiški, verta gilesnio
žvilgsnio. RED.

Šis mūsų praeities veiksmų
gerumas ar blogumas nugrimz
ta amžinon mūsų sielos gel
mėn, įsismelkia jon ir žiedžia
slaptą jos branduolį. Jis, tie
sa, yra paslėptas nuo mūsų,
bet ne nuo Dievo. Ir taip pa
laipsniui laiko tėkmėje for
muojasi mūsų sieloje kažkas
amžino, nesikeičiantis pavi
dalas, kuriame apsprendžia
mas amžinas mūsų likimas.
Kai laikas pasiekia savo tėk
mės pabaigą, neviskas yra
baigta. Tuomet nusenka tik
praeinamybės vandenys ir
atsiskleidžia žmogaus akims
tai, kas buvo paslėpta, būtent,
gyvenimas, kurį jis laisvai
formavo bei žiede, gyvenimas,
skirtas amžinajai egzistenci
jai.
* * *
Taip yra ir su Tavimi, Jėzau,
nes esi tikras žmogus. Tu gy
venai tikrai žmogišką gyveni
mą. Visas šis gyvenimas lieka
esamas ir Tavyje, ir Dievuje.
Šiuo momentu ir visuomet esi
tasai pats asmuo, kuris buvo
per visą savo gyvenimo eigą.
Tavo vaikystė praėjo, tačiau
esi tas pats asmuo, kuris bu
vo ir vaikystėje. Dabar esi tas,
kokiu gali būti tik savo vaikys
tę perėjęs. Tavo ašaros nu
džiūvo, tačiau dabar es tas,
kuris kadaise verkė, kurio šir
dis niekad negali užmiršti
dingsties, dėl kurios riedėjo
ašaros. Tavo kančios praėjo,
tačiau kentėjusio žmogaus
branda pasiliko. Žmogiška
sis Tavo gyvenimas ir mirtis
praėjo, tačiau tai, kas jų dė
ka atsirado, pasilieka amži
nai ir yra kartu su mumis.

Tu esi su mumis. Ir žmogiš
kasis Tavo gyvenimas yra ar
čiau mūsų nei galime įsivaiz
duoti. Visas Tavo gyvenimas
žemėje prieš tūkstantį devy
nis šimtus metų gelminėje
perspektyvoje atrodo tik ta
riamai praėjęs.
Taip, paviršutiniškai žvel
giant, žemiškasis Tavo gyveni
mas yra praėjęs. Jau niekad
negimsi varganu kūdikiu, nie
kad nebūsi alkanas ar ištroš
kęs, niekad nebevargsi, niekad
nebeverksi.
Daugiaspalvė,
nuolat besikeičianti niekybė,
kuria mes vadiname žmogaus
gyvenimą, nebeliečia Tavęs
kaip kadaise, nebesiskverbia
Tavo sielon, nebekeičia Tavęs
ir nebepalieka savo žymės. Tu
daugiau nebemiršti.
Visa tai jau yra praeitis, ku
rios vertė glūdi nepakartojamybėje ir praeinamybėje. Tie
dalykai jau yra praėję, nes
net žmogiškoji Tavo dalis —
kūrininė, baigtinė ir kintanti
perėjo į Tėvo amžinybę, pasie
kė savo baigmę pilnatvėje, kur
betkokia kintamybė pasiekia
savo išsipildymą ir tampa galutinybe. Tikrovė ten yra lais
viausia ir gyviausia, kur visa
laiko slinktis sueina į vieną
amžiną “dabar” viską apiman
tį vienu akimoju. Laikinasis,
žmogiškasis Tavo gyvenimas
Tavo gyvenimo drąsa, kuri
yra praėjęs, bet kartu perė
viską nugalėjo, yra amžinai
jęs į Dievą.
Todėl savo gelmėje jis yra esanti, kaip ir meilė, gaivinu
dabar esantis. Žmogiškasis si bei perkeitusi Tavo gyveni
Tavo gyvenimas dabar pilnai mą. Tavo širdis ir visiškas jos
yra sujungtas su amžinuoju atsidavimas neįžvelgiamai Tė
Dievu, kuris yra visų daiktų vo valiai yra amžinai gyva,
pradžia ir kurio išmintyje kaip ir Tavo paklusnumas bei
bei meilėje glūdi amžinai ir ištikimybė, nuolankumas ir
nekintamai visa tai, kas yra nusidėjėlių meilė. Visa tai
praėję. Žmogiškoji tavo dva brendo bei stiprėjo per visą
sia ir širdis apglėbia Jį, kuria Tavo gyvenimą. Kadangi tai
me laikas randa savo amžiny laisvai priėmei, tie dalykai
bę, tapsmas — savo atbaigą, įaugo į realią ir pasiliekankintamybė — nesibaigiantį čią Tavo žmogiškojo gyvenimo
pastovumą ir visa praeitis — sąrangą. Dėlto Tavo asmenyje,
amžiną savo dabartį. Amžinoje kuris esi su mumis, visa tai,
išmintyje ir Dievo meilėje Ta ką išgyvenai ir kentėjai, taip
vo širdis nuolat regi ir myli, pat yra su mumis.
♦ * *
pripažįsta ir apglėbia esamą
savo praeitį Dievuje, nes gy
Yra ir trečia dingstis, dėl ku
venimas Dievuje turi dabar rios Tavasis gyvenimas, kadai
ties pilnatvę.
se gyventas, yra ir dabar esan
* * *
tis tikra to žodžio prasme. Kai
Ir visdėlto, Jėzau, praėjęs gyvenai žemėje, pažinai ir my
Tavo gyvenimas tebėra esamas lėjai ne tiktai savo apylinkes,
savo kraštą, savo laiko žmones.
labai realia prasme.
Tu pažinai ir mylėjai mus vi
Kas atsitinka žmogaus gyve sus, ir tai ne tik kaip Dievas,
nime, tėra išorinis įvykis. Bet bet ir žmogiška savo širdimi.
kai tas įvykis nugrimzta į pra Tu pažinai bei mylėjai net ma
ėjusios niekybės tamsą, su ne, mano gyvenimą mano laiko
brandina kažką amžino. Jis tarpį, mano apylinkes, mano
prisideda prie ugdymo dvasi likimą, mano didybės ir men
nio žmogaus mumyse, žmo kybės akimirkas bei visa tai,
gaus, kuris yra amžinas. Laiko ką aš laisvai pasirinkau.
slinktyje iškyla mumyse kaž
Tu visa tai jau žinojai slėkas nepraeinamo. Mes nesame pingame savo būties centre.
kaip gatvė, per kurią praslen Tu visa tai jau nešiojai savo
ka nesibaigianti akimirkų sro širdyje. Tuo būdu mano gyve
vė ir kuri lieka tuščia šiai pa nimas dalyvavo Tavo gyvenimo
sibaigus. Mes esame labiau pa formavime. Mano gyvenimas
našūs į sandėlį, kuriame pa priklauso Tavo likimui. Savo
lieka savo pėdsakus visos pra gyvenime Tu jau pažinai mano
einančios akimirkos, būtent gyvenimą, meldeisi už mane ir
tai, kas yra amžina: laisvo mei verkei dėl manęs. Dėkojai už
lės akto savitumas, žmogaus malones, kurias aš gausiu.
apsisprendimo už ar prieš Die
Kadangi per savo gyvenimą
vą galutinumas. Tai yra belai giliai rūpinaisi manimi, Ta
kiai dalykai. Tarytum siūbuo- vo laikysena manęsp sudaro
damos laiko bangos tyliai at Tavo paties gyvenimo dalį.
simuša į amžinybės krantus,
Ir kai Tavo gyvenimas įžengė
tarytum kiekviena akimirka, amžinybėn bei pasiliko su mu
kiekvienas darbas palieka tą
mis šiame Sakramente, priar
savo dalį, kuri yra amžina, bū tėja! prie mūsų kaip asmuo,
tent, savo gerumą arba savo
kurio gyvenimas, pasiekęs
blogumą. Tie du dalykai yra
baigmę, visuomet pažino bei
amžini pradai laiko tėkmėje.
mylėjo mane.

D R. KAZYS ĖRINGIS
Visokio plauko ankstyva
sis ateizmas Lietuvoje tapo
okupanto talkininku, nors ir
ne kiekvienu atveju savano
riškai. Ateistams teko “garbė”
kaip papūgoms, net prievarta,
skaityti pagal okupanto nuro
dymus paruoštas ir padaugin
tas paskaitas tikinčiųjų audi
torijoms. Neskaityti buvo pa
vojinga, o skaityti — negarbin
ga.
Taip buvo pasiektas neva
“pritarimas” pakeisti visų pa
kopų mokyklose ir universite
tuose Kalėdų bei Velykų ato
stogų laiką, pavadinant jį žie
mos ir pavasario atostogomis.
Taip “griuvo” pakelių kryžiai
ir “krito” koplytėlės nuo pa
laukės ąžuolų-senmedžių, ku
rie primindavo nelaimes, ka
ro ir maro metu, reikšmingas
tradicijas. Taip “sunyko” šei
myniniai senolių kapai ir krip
tos (juos pirmiausia išplėšė
sovietų kareiviai — aukso ir
mirties jieškotojai, antrą kar
tą okupavus Lietuvą) ir buvo
sunaikintos reikšmingos kapi
nės. Taip “pavirto” muzėjais,
koncertų salėmis, sandėliais
kaikurie maldos namai. Dalis
jų virto griuvėsiais. Taip įsi
galėjo komunistinis sovietų
ateizmas, kuris pridarė ir te
bedaro daug kitų piktadary
bių.

Dailininko Telesforo Valiaus 1968 m. sukurta iliustracija “Kristaus gimimas Lietuvos perspek
tyvoje" . Ją pakartojame Velionies penktąją mirties metinią proga

Naujų metų varpams skambant
KAZYS MILERIS

Baltu žiemos taku, per girgž
dantį sniegą štai atžygiuoja vėl
kiti N. Metai. Tą gruodžio 31
dienos naktį įvyksta gyvena
mojo momento pakaita: įstai
gose užbaigiami biudžetiniai
metai, dar vienu skaičiumi pa
didėja skirtumas tarp naujųjų
ir metrikoje įrašytų metų. Nu
metę senąjį, ant sienos pasika
biname laidotuvių direkto
riaus atsiųstą naują kalendo
rių.
Ar tai ne tie patys mūsų gy
venimų metai, kurie mus užau
gino, pasendino, kurie vie
niems sukrovė turtus, kitiems
juos atėmė? Metai, kurie pama
žu, bet užtikrintai išspaudžia
visas jėgas, atima sveikatą,
sudarko raukšlėmis gražų vei
dą ir, čekisto akim nusižiūrė
ję, ištraukia po vieną iš žygiuo
jančiųjų rikiuotės !. .
Žmogus iš prigimties yra op
timistas. Jis yra įtikėjęs geres
ne savo ateitim. Jam tos gero
sios ar dar geresnės dienos
dar vis turi ateiti. Jis yra ir
chroniškas svajotojas. Tos sva
jonės ir geresnio laukimas yra
mūsų pilkojo gyvenimo opiu
mas. Tas įtikėjimas ir suka
mūsų gyvenimo ratus, nes ki
taip žmogus nuleistų rankas ir
gyventų fatališką gyvenimą.
Jis ne tik kasmet laukia geres

nių naujų metų, bet dar nori doma šampanu, maskaradiiš anksto sužinoti, kokią lai nėm kepuraitėm, spalvotais
mę jie atneš.
kaspinais ir visokiom birby
Lietuviškuose N. Metų vaka nėm paženklinti tą pirmąją
ro papročiuose turime visokį N. Metų minutę. Dar pradžioj
tirpdyto vaško ir švino pylimą mūsų išeivijos lietuviai ta
į vandenį ir ten susidariusiom proga sugiedodavo ir Lietuvos
figūrom mėginimą spręsti savo himną, leisdavo kam nors pa
ateitį. Mergaitės galėjo leng sakyti ir .patriotinį žodį. Bet
vai sužinoti apie savo ištekė dabar, atrodo, jau niekur to
jimą, tą vakarą atnešdamos į nebedaroma. Dabar ir salių
kambarį malkų glėbį ir suskai- publika yra daug jaunesnė, tad
tydamos jas poromis.
ir N. Metų išvakarių renginys
Ne vien tik lietuviai N. Me yra tik daugiau kainuojantys
tų vakarą yra susirūpinę savo šokiai.
ateitimi ir stengiasi, kad nau
Lietuvos kaimo ir kolchozo
jieji metai būtų geresni. Japo sodybose tą vakarą susispietęs
nai, sako, N. Metų naktį valgo jaunimas prie armonikos muzi
visokius savo prasmę turinčius kos ir kišenėje atkimšto Klai
valgius: ilgus makaronus — pėdos vynelio sušuks N. Me
dėl ilgo amžiaus, ryžių tešlai tams valio. Kaune prieš N. Me
nius — gausumo simbolį, kad tų atėjimą Karo muzėjaus
visko būtų daug. Indijoje nuo bokšte tą vakarą suskam
senovės yra išlikęs paprotys bės V. Kuprevičiaus varpų mu
N. Metų dieną ir naktį nebūti zika. Vilniuje iš perpildytų
liūdnu ir supykusiu, nes tada profsąjungų salių veršis rū
tokį gyvenimą užsikrauni sau kalų dūmai, triukšmas ir or
visiems metams. Kuboje žmo kestro garsai. Tas, kuris ne
nės N. Metų išvakarėse prisi turės kur nueiti, gal geležin
pila visus indus vandens, o kelio stoties aikštėje pasižiū
po vidurnakčio išpila tą van rėjęs į šviesomis papuoštą eg
denį pro langą, sau linkėda lę, tykiai nudūlins į namus lai
mi šviesaus ir švaraus gyve
mingas, kad šį vakarą nėra pa
nimo. Vietnamiečiai ne savo
tekęs į blaivyklą.
gimimo dieną, bet per N. Me
N. Metai kiekvienam mūsų
tus pasidaro metais vyresni.
atriekia vienodą dienų skai
Mūsų lietuviškosios salės tą
čių: su viena žiema, vienu pa
vakarą prisipildo tautiečių.
vasariu, viena vasara ir vienu
Pagal šio krašto papročius ban
(Nukelta j 2-rą psl.)

Šventės — nerimo dienos
Jau minėjome, kad visose
mokyklose buvo panaikintos
Kalėdų atostogos, visai gi lie
tuvių tautai šios šventės bu
vo paskelbtos privalomo dar
bo (neskaitant šeštadienio ir
sekmadienio) dienomis. Po jų
ateidavo persekiojimų ar uji
mo laikotarpis. Iki Stalino
mirties studentams ne juokais
buvo pavojinga ne tik religi
ne, bet ir tradicine prasme
privačiai švęsti Kalėdas. Tuo
buvo galima netekti stipendi
jos, taip pat bendrabučio, net
susilaukti pašalinimo iš augštosios mokyklos ar ištrėmimo
į Sibirą.
Tokiu būdu Kalėdų šventės
iš susitelkimo šeimoje maldai
ir tradicijai, iš giminės ir
bičiulių susitikimo dienų pa
virto į nerimo, sielvarto, už
sisklendimo savyje ir įtampų
dienas.

O kaip dabar?
Nedaug kas pakito ir dabar
— pasikeitė tiktai ateistinio
darbo formos. Tiesa, dabar už
Kalėdų šventimą į Sibirą netremia ir tiesiogiai neatima
stipendijos, nešalina iš bend
rabučio ar mokyklos. Dabar
viskas daroma kraštutinio ra
finuotumo ir veidmainystės
būdu, sąžinės “laisvės” keliu.
Specialiose vidurinėse ir
augštosiose mokyklose studen
tai turi įvairių galimybių pra
leidinėti paskaitas ir pasitei
sinti taip, kad praleidimo “ne
simatytų”. Tačiau Kalėdoms
jokių atleidimų nėra, nebent
namiškių mirties ar sunkios
ligos atvejais. Atleidimai yra
susiję su tarnybiniais nema
lonumais.

Jeigu studentai religiniais
motyvais ar išsiilgę namiškių
bei pristigę pragyvenimui iš
teklių išvažiuoja Kalėdoms į
namus ir praleidžia paskaitas,
baudžiami ne už Kalėdų šven
timą. Jie auklėjami ateizmo
paskaitomis, “padedančiomis”
nusikratyti religinėmis “at
gyvenomis” ir baudžiami už
“nepažangumą moksle”, už pa
skaitų praleidimą. Kitas net
nesusigaudo (nei studentas,
nei jo tėvai) už ką jį “iššvilpė”
iš bendrabučio ar nutraukė sti
pendiją. Pasakyta — “už nepa
žangumą moksle” ir viskas, o
tikrumoje — už palankumą ir
pripažinimą Kalėdų ar kitų
religinių švenčių.
Šventės — darbo dienos
Kalėdų švenčių paskelbi
mas privalomo darbo dieno
mis įvairiais požiūriais sukom
plikavo tradicinį lietuvių tau
tos gyvenimą. Be jau minėtų
negerovių, reikia pažymėti dar
tokias. Študentiškas gyveni
mas per Kalėdas priartėja
prie baigiamojo pasiruošimo
žiemos egzaminų sesijai. Šven
čių metu, prieš ar tuoj po jų,
reikia įveikti visus įsiskoli
nimus, išlaikyti baigiamuo
sius kolokviumus, gauti įskai
tas, užbaigti laboratorinius
darbus. Tuomet jaunimas atsi
duria kaip “voverė rate”.
Šventinė namų židinio nuo
taika, jau nekalbant apie li
turgines
apeigas,
pašlija.
Ypač skaudžiai jaučiamas tau
tos išniekinimas, nes ir suau
gusieji savo darbovietėse bū
na įstrigę metų pabaigos dar
bų ir lenktyniavimų nebaigtyje.
Mokslo įstaigose darbų už
baigimo datos buvo siejamos
su Kūčiomis ar Kalėdomis. Da
bar taip nedaroma, atsiskai
toma kiek “anksčiau” (vardan
sąžinės “laisvės”!), kad nebaig
tas atskaitinis darbas, lygiai
kaip ir partinis, profsąjungi
nis “socialistinio” lenktynia
vimo bei seminarinis šurmu
lys pasiektų įkarštį Kalėdų
švenčių savaitėje.
Tuščios krautuvės
Savaime suprantama, me
tų pabaiga ir krikščioniškuo
se Vakarų kraštuose atneša
dirbantiems savų rūpesčių.
Bet čia valstybė, beje, taip
pat atskirta nuo Bažnyčios,
sudaro žmonėms sąlygas lais
vai švęsti Kalėdų šventes, o
įvairiarūšė aptarnavimo sfe
ra tuomet būna ypač pasiruo
šusi patarnauti žmogui.
Nieko panašaus nėra sovie
tų priespaudos krikščioniš
kuose kraštuose. Prieš revo
liucijos ir kitas sovietų šven
tes tarnautojai iš įstaigų išlei
džiami anksčiau, o tiekimas į
prekybos tinklą pagerinamas:
duona baltesnė (!), mėsa ge
resnė, vaisių daugiau. Kalėdų
švenčių išvakarėse būna prie
šingai. Tai ateistinio “darbo”
pasekmė.
Sugrįžęs vėlai Kūčių vaka
rą iš darbo randi tuščias mais
to parduotuves, ypač mėsos ir
pieno gaminių skyrių lentynas.
(Nukelta į 2-rą psl.)
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Veiviržėnų šventovėje piktadarių išplėštas tabernakulis 1982 m. liepos
27-28 naktį. Piktadariai nesurasti, bet manoma, kad tai ateistų darbas

Kalėdos pavergtoje Lietuvoje
(Atkelta iš 1-mo psl.)
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IV/ a n labai malonu pasveikinti jūsų skaitytojus
šių švenčių proga Ontario gyventojų ir vyriausybės
vardu.
Tai metas, kai visi sueiname su šeimomis, bei draugaiš laikos, vilties ir geros valios nuotaikoje, kad rastume įkvėpimo iš pagrindinių meilės bei lygybės principų,
kurie yra bendro mūsų paveldėjimo dalis.
Pagauti tos nuotaikos ir dalindamiesi nuoširdaus
duosnumo džiaugsmu bei palaima, vėl ryžkimės siekti,
kad šis dtiosnumas bei labdaringumas, būdingas šioms
šventėms, niekad neišnyktų, plistų sudrumstame pasaldyje ir atneštų taiką žemėn per įpareigojantį žmonių broliškumą.
Dėkoju už visas jūsų pastangas, kuriomis per eilę
metų prisidėjote prie Kanados stiprinimo ir prie įvairialypio mūsų gyvenimo praturtinimo. Drauge jungiu
savo linkėjimus, kad jūs ir jūsų artimieji turėtumėte
tikrai džiugias Kalėdas ir palaimos pilnus naujus
metus.
~

1982 metu gruodis

&

Ontario premjeras

a ledi nė palaima ir sėkmė

telydi 1983 metais kiekviena

geros valios sesę ir brolį lietuvį!
Naujo ryžto tėvynės laisvinimo

darbe, vienybės ir broliškos
tarpusavio meilės Toronto
lietuvių tarpe Iinki -

Kartais, kaip patyčioms, būna
krūvelė dičkių kiaulių kojų,
karvių tešmenų, kepenų. Ne
vienas paklausia pardavėjas,
ar šios dičkės, kurių nagai li
ko, nebus tik į Maskvą išvež
tos? Pardavėjos privalo pasi
piktinti tokiu klausimu, o sek
liai tokius pirkėjus sekti.
Jeigu Kalėdos yra pirmadie
nį, tai prieššventinį šeštadie
nį ir sekmadienį mėsos ir pie
no gaminių skyriai būna užda
ryti. Taigi, lietuvių namuose
būna ne Kalėdų, o tikras sau
sos Gavėnios stalas. Tiesa, ap
sirūpinimui lieka keleriopai
brangesnėmis kainomis tur
gus, na, ir visuotinai pagar
bintas “blatas”.

Sveikinimų kortelės
Pasibaigus chruščioviniam
“atolydžiui”, prekybos tinkle
iš lengvo sumažėjo su lietuviš
kais užrašais naujametiniams
sveikinimams kortelių ir vo
kų kiekis. Išleidžiamos lietu
viškos produkcijos tiražas ma
žas, dažnai net melagingas.
Apie sveikinimo su Kalėdų
šventėmis korteles ir vokus
sąžinės “laisvės” šalyje nega
li būti nė kalbos.
Naujametinių kortelių bent
1-2 savaites prieš Kalėdas ne
galima gauti. Kad tik žmonės
nesisveikintų su Kalėdų šven
tėmis! To reikalauja okupan
to primesta ateistinio darbo
kruopščiai pergalvota siste
ma.
Tai nėra atsitiktinumas, tai
norma, sistemos dalis. Paga
liau pradingo su lietuviškais
įrašais naujametiniai vokai.
Kodėl? Mat išsimokslinusi so
vietų okupacijos epochoje lie
tuvių generacija pradėjo di
džiuodamasi sava kalba siun
tinėti po Rusiją ir pasaulį ka
lėdinius ir naujametinius svei
kinimus su lietuviškais įra
šais ant vokų (!) ir kortelių.
Juk neleistina, kad ant vokų
būtų įrašas “šunsnukių” kalba
(na sabačjem jazyke — tai KGB
agentų, armijos politrukų ir
rusų nacių terminas niekinti
Baltijos ir kitoms neslaviškoms kalboms bei tautoms).
Galiausiai rinkoje sumažėjo
naujametinių sveikinimų kor
telės su lietuviškais įrašais
— jos buvo pakeistos nebyliais

Skurdina ir įžeidžia
Visa tai skurdina vieną iš
tautinės taikomosios dailės ša
kų. Be to, suplakimas į vieną
visumą kalėdinių ir naujame
tinių tautinio meno bei kalbos
ženklų, paneigiant Kalėdų
šventes, yra akivaizdus sąži
nės laisvės pažeidimas.
Kalbos ribojimas ir panei
gimas šios rūšies mene ir veiks
muose pažeidžia ir kitas pa
grindines žmogaus teises. Jei
gu mėgstantys tikslumą vokie
čiai (VFR) laiku išsiunčia ka
lėdinius sveikinimus su ant
spaudu ant voko “Įteikti Ka
lėdų rytą”, tai toks laiškas
laikomas diversiniu ir gauna
mas tik sausio 10-15 d., kai
KGB agentai, išsipagirioję po
Naujų Metų, specialiai patik
rina.
Čia jau nereikia ir paaiški
nimo, kad dėl gryno nieko pa
žeidžiama korespondencijos ir
jos slaptumo teisė. Dėl šio
begalinio “triūso” Sovietijoje duona tikrai nedaugėja.
Visa tai įžeidžia ir pažemi
na sovietų okupacijos epocho
je baigusią mokslus lietuvių
kartą, kuri tvirtai žino, kad
be lituanistikos, latvistikos
ir prūsistikos nėra baltistikos,
o be baltistikos nukenčia sla
vistika ir pati indoeuropeistika. Šviesiausi rusų ir Vakarų
tautų protai padeda mums iš
likusių mažmožių atkurti pra
rastų kalbų, tarmių ir šnektų
turtus, o okupantai viską be
atvangos trypia.

Naujų metų varpams skambant
(Atkelta iš 1-mo psl.)

KLB TORONTO
APYLINKĖS VALDYBA

Šv. Kalėdų ir
c

Naujų Metų
proga
nuoširdžiai
sveikiname
visus Kanados lietuvius, krašto tarybos atstovus,
Kanados Lietuvių Bendruomenės apylinkių val

dybas, brolius ir seseris pavergtoje Tėvynėje ir

laisvame pasaulyje. Linkime ištvermės bei ryžto

kovoje ir darbuose už Tėvynės laisvę—

KANADOS LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS
KRAŠTO VALDYBA

naujametiniais simboliais.
Ir taip Lietuvos prekybos
tinklą jau beveik dešimtmetis
užgriuvo rusiškos naujameti
nės kortelės, ypač vokai. Jie
pigesni, meniškai įvairūs, o
techniškai dažniausiai geres
ni už lietuviškus.
Taigi, jeigu Vakarus laiku
pasiekia sveikinimai su Kalė
dų šventėmis ant lietuviškais
įrašais papuoštų kortelių ir
vokų, tai relikvija. Jie para
šyti arba panaudojant ankstes
nių metų atsargas, arba gauti
per “blatą”, arba yra labai
brangūs. Vakarų mulkinimui
kaikuriose “Dailės” parduo
tuvėse galima gauti gražių lie
tuviškų naujametinių kortelių,
sumokant už jas 30-80 kartų
brangiau.

rudeniu. Tas laiko kaspinas
tuoj įsukamas į 365 dienų laik
rodį ir paleidžiamas eiti su
dideliu tikslumu ir su vieno
du, lyg gyvos širdies, tukseni
mu. Šito laikrodžio negalime
nei sulėtinti, nei paskubinti.
Gerai žinome, kad laikas
brangus, laikas — pinigai. Tik
vienas gyvenimas žmogui tėra
duotas. Jis susideda iš valan
dų, su kuriomis dažnai bepras
miškai taškomės, lyg girtas
jūrininkas su pinigu. Metęs
žvilgsnį į nuėjusius metus,
taip ir negali išvardinti ką
įsigijai ir ką praradai. Visos
mūsų metų dienos atrodo jau
labai viena į kitą panašios,
kaip ir iš fabriko išeinančio
pilka laiką registruojanti jo
kortelė. O tuščiai praleistos
ir menkiausios minutės kalti
nančiai žvelgia mums į akis.
Sunku yra pasislėpti nuo lai
ko žvilgsnio. O kiek to laiko
buvo paskirta tam, kad žmo
gus padarytų šį pasaulį geres
ne vieta visiems gyventi ir kad
žmogus daugiau mylėtu žmo
gų?
Tą naktį atėję nauji metai
atras gatvėse, salėse ir baruo
se daugel apsisvaiginusių žmo
nių. Šokių salės drebės nuo
ausis
spengiančio
būgnų

trenksmo ir su gitara ranko
je rėkiančio solisto, bandan
čio žmogų apkurtinti. Paga
liau visi su pakeltom šampa
no taurėm ir su daina apie pa
miršimą ir dovanojimą, kas
buvo
praėjusiais
metais,
įžengs į naujus metus, metus
naujos nežinomybės.

Lauke pagal gatvės lempą ir
ištemptas vielas iš dangaus
tyliai leisis balto deimanto
snaigės. Jos apdengs gatvėje
sustatytus automobilius ir ša
ligatvyje išmintus nuėjusio
žmogaus pėdsakus . . .

Tradiciniu Kalėdų spalvų
fone trys Kanados 1982 m. Ka
lėdų pašto ženklai vaizduoja
Kristaus gimimo scenas. 35 et.
pašto žnekle mėlyname fone
(nakties metu) matome pieme
nis, ganančius savo avis; 60
et. žaliame fone atvaizduoti
Trys Karaliai, atvystą iš toli
su savo dovanomis gimusiam
pasaulio išganytojui; 30 et.
pašto ženkle raudonos spal
vos pačiame centre yra pagul
dytas Kūdikėlis Jėzus su Mari
ja ir Juozapu. Pašto ženklų 35
et. ir 60 et. vertės buvo išspaus
dinta po 14 milijonų, o pašto
ženklo 30 et. vertės — 107 mi
lijonai.
Heilą Braun iš Kičenerio
miesto sukūrė tas figūras
prieš 30 metų. Jos sudaro vien
tisą Kristaus gimimo sceną.
Tas scenas nufotografavo Bert
Bell iš Toronto, o Jonathan
Eby paruošė piešinius pašto
ženklams.

Kanados krikščionys labai
įvertina Kanados pašto admi
nistraciją, kad šiuo metu ka
lėdiniams pašto ženklams pa
sirinko tokią tinkamą temą,
minint Šv. Pranciškaus 800
m. gimimo sukaktį. K.K.

ristaus
Gimimo

Šventė
skelbianti ramybę geros valios žmonėms, teprimena
mums, kad pavergtoje Lietuvoje tebevyksta kova už
tikėjimo ir tautos laisvę. Tesustiprina ši šventė ir
laisvųjų tautiečių ryžta dalyvauti toje kovoje, kad
1983-ji metai būtų laisvės pergalės ir tikrosios taikos
atėjimo metai. Visus telydi šventės džiaugsmas ir
viltis.
KANADOS LIETUVIŲ
KATALIKŲ CENTRAS

u

''ristaus
gimimo
šventės
išeivijoje
nejučiomis nukelia mus i mielą senąją
tėvynę Lietuvą, /
šeimos židinį ir
skleidžia Išganytojo atneštą meilę.
Linkime broliams kunigams, seselėms
ir visiems mieliems tautiečiams pajusti
dieviškos meilės šilimą ir ja gyventi ištisus
ateinančius metus, kad jos spinduliuose
nuolat stiprėtu lietuviškasis broliškumas —
Kanados Lietuvių Katalikų
Kunigų Vienybės valdyba

Kanados

Lietuvių
Fondas

SVEIKINA NARIUS IR VISĄ LIETUVIŲ
BENDRUOMENĘ, LINKĖDAMAS

malonių šventų Kalėdų ir
gražių bei taikingų
naujų metųPaskutinis laiškas

KLF TARYBA

Mylima ranka vingiavo žodžius.
Vedama skrendančios minties,
Į tėviškę, į gimtą sodžių,
Šildoma plakančios širdies . . .

%

Baltas popierus sumirgo vingiais,
Dvelkdamas meile, ilgesiu ir
skausmu,
Daugtaškiai ir kiti ženklai reikalingi,
Kad būtų prabilta jausmu.
Širdies dūžiai staiga nutrūko.
Išblėso mintys neišsakytos.
Nebepakelia ranka pieštuko —
Tai paskutinis laiškas jo parašytas.
Daugiau iš brolio laiškų nebelauk.
Nes vienas būna paskutinis. . .
Nuo veido ašaras nubrauk —
Tą laišką daug kartų skaitysi
nusiminęs.
Nes jis jau paskutinis. . .

švenčių ir

Naujų
Metų
proga
SVEIKINAME

i
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Vyriausio Lietuvos Išlaisvinimo Komiteto ir Tautos
Fondo vadovybes, Tautos Fondo darbuotojus ir auko
tojus, 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.

Nuoširdus sveikinimai
bei linkėjimai nariams,
bičiuliams ir pažįstamiems

Sv. Kalėdų ir
Naujų Metų
progaPASAULIO LIETUVIŲ
INŽINIERIŲ IR ARCHITEKTŲ
SĄJUNGOS VALDYBA

$
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Tautos Fondo atstovybė Kanadoje
Torontas, 1982 metų Kalėdos

Iš rašytojo atsiminimų

Su Jėzumi važiavau rogėmis...
PAULKJELLER

Šventovėje apsiraminau. Bu
vau ministrantas, beveik kas
Vargiai kas išdrįs tvirtinti, dien turėdavau ateiti patar
kad ūkininkų vaikai nelabai nauti, todėl šventovėje jau
nori pasivažinėti rogėmis. Kai čiausi kaip namie. Čia nieko
aš prieš keturias dešimtis me nebuvo, kas būtų galėjęs ma
tų buvau dar vaikas ir gyvenau ne išgųsdinti. Nebijojau nė
tėviškės sodyboje, tai pasiva gilios tamsos, kurių tik labai
žinėti rogėmis buvo vienas di blankiai teapšvietė amžinoji
džiausių mano gyvenimo malo lempelė. Atrakinau zakristi
numų. Tik vienų vienintelį jų ir paėmiau “ligonių krep
kartų kiek kitaip galvojau, bū šį”. Tai buvo rudas, drobinis
tent tada, kai mane pažadino maišelis, kuriame buvo įdėtas
baisiai šaltų žiemos naktį ir kryžius, dvi žvakidės, du žva
pasakė, kad reikia tuojau pat kigaliai, mažas varpelis ir tai,
keltis ir važiuoti su klebonu kas buvo reikalinga ligonių pa
pas ligonį į naujos statybos lepini ui.
kvartalų, kur mūrininkas GenStaiga nuaidėjo balsas per
šelisguli mirties patale.
visų šventovę: “Ar jau čia?” —
Drebėdamas nuo šalčio, sė “Taip!” — atsiliepiau. Tai bu
dėjau ant lovos krašto ir ban vo klebonas. Jis užlipo alto
džiau apsiauti auliniais ba riaus laiptais ir atidarė taber
tais. Aš niekad neturėjau dau nakulį. Aš atsiklaupiau ir mu
giau kaip vienų porų batų. Tie, šiausi į krūtinę: “Jėzau, Tau
kuriuos dabar turėjau, buvo gyvenu! Jėzau, Tau mirštu!
ilgais aulais, pasiūti iš ver Viešpatie Jėzau, Tavo noriu
šio odos. Batsiuvis Rupertas būti dabar ir per amžius!”
buvo juos taip pasiuvęs, kad
Klebonas išėmė iš komuni
tik tas galėjo jais apsiauti, ku nės vienų Komunijų, įdėjo jų
ris gerai žinojo visas siūles į auksinę kapsulę, paskui į
ir įlinkimus. Ir tai dar buvo šilkinę bursų, kurių turėjo
daug vargo. Kol aš, stipriai pasikabinęs ant krūtinės, už
įtempęs aulų ausis, penkis darė tabernakulį ir išėjova.
kartus neperšokinėdavau per
Gatvėje jau laukė rogėse
visų kambarį ir septyniolika klebono vežikas. Aš užšokau
kartų stipriai nesutrepsėda šalia jo ant sėdynės. Jis užme
vau, nepavykdavo pilnai “įlįs tė man ant kelių užtiesalų, ir
ti”. Apsirengti mokėjau greit, rogės pajudėjo.
tad netrukus bridau per gilų
Iš debesų išsinėrė mėnulis
sniegų šventovės link.
ir aiškai apšvietė balzganų
Miestelio gatvė buvo lyg ap kelių. Miestelis greit liko už
mirusi, tik sniegas girgždėjo pakalyje; važiavome plynu
po kojomis, o mėnulis, pasi lauku nedidelės namų grupės
slėpęs už debesų, skleidė pri link, kur mūrininkas Genšetemdytų vaiduokliškų šviesų. lis gulėjo mirties patale. Ro
Mokykloje susijieškojau šven gėse buvome iš viso keturi:
tovės raktus ir pasukau kapi aš, vežikas, klebonas ir Vieš
nių link, kurių viduryje į dan pats Jėzus! Aš sukalbėjau “Tė
gų stiebėsi mūsų dievnamis.
ve mūsų” ir keletu surimuotų
Numirėlių nebijojau, išsky maldelių. Tada prasiveržė ma
rus vienų išimtį, būtent, smuk no gruboka ūkininko vaiko pri
lininkų Vinterį. Iki pat jo am gimtis, ir aš pasileidau svajo
žiaus galo tarp mudviejų tęsė ti. Man atėjo į galvų mintis,
si karo stovis. Jis visuomet jau kad aš Dievulį retai kada esu
tė didelį malonumų mane nu turėjęs taip arti kaip dabar.
tverti ir patampyti už plaukų Šventovėje visada
būdavo
ar ausų, o aš jam iškrėsdavau daug žmonių, ir kiekvienas
nelabai malonių išdaigų. Mo jų turėdavo vis kitokį prašy
kyklinio amžiaus berniukai mų, o gal dešimtį, tūkstantį.
išdarinėja, ką tik beįmano. Bet dabar, kai mes buvome vie
Dabar smuklininkas Vinteris ni rogėse, lengvai galėjau pra
gulėjo kapinėse, prie pat vi šyti ir tikėtis išklausymo. Jau
durinio tako, ir kada tik aš čiausi apimtas gilaus drovumo
praeidavau pro tų vietų, ap ir atsisukau šonu, lyg norėda
nikdavo jausmas, kad štai iš mas pasitikrinti, ar tikrai ga
lįs jo koja ir spirs j nugarų. O liu išdrįsti, ar neišgirs klebo
dabar, pačiame vidurnaktyje, nas. Ir man rodėsi, lyg kas drą
tos baimės jausmas dar sustip sintų: sakyk viską, kų tik turi
rėjo. Ir nieko nepadėjo, nors ant širdies! Taip aš viską ir
bandžiau save raminti, perkal pasakiau. Aš čia nieko neno
bėti: smuklininkas Vinteris riu pagražinti, tik pakartoti
jokiu būdu neiškiš kojos iš anų keistų savo maldą.
šilto kapo į tokį šaltį; juk.
Pradėjau nuo to, kaip mo
būdamas gyvas, labai kentėjo
kykloje buvau išmokęs, kad ge
nuo kaulų gėlos. Taip aš ėjau rasis Dievulis nieko nereika
labai tykiai ir palengva, bet
lauja be atlygio, net ir men
kai tik priėjau prie Vinterio kiausio gero darbo. O čia juk
kapo, pralėkiau kaip vėjas.
tikrai nėra taip paprasta —
Bet čia vėl prisiminiau savo , vidurnaktį atsikelti iš šiltos
senelę, kuri irgi gulėjo prie
lovos, apsiauti tokiais ankš
vidurinio tako. Ji gyva būda tais batais ir eiti per kapines
ma man tūkstantį kartų buvo
pro Vinterio kapą, po to dar
sakiusi: "Vaikeli, netrypk taip,
ir pro senelės, kuri kenčia tiek
juk tu žinai, kaip man galvų
daug galvos skausmų. Visa tai
skauda".
aš padariau iš meilės Išgany

Prle olandiškos Kalėdų eglutės su šv. Mikalojumi Toronte

St. Dabkus

tojui ir todėl meldžiu taip pa
tvarkyti, kad man nereikėtų vi
są laiką vaikščioti tokiais bjau
riais batais, kad gaučiau pus
bačius iš miesto — su gumom
vietoj varsčių! Tokius, kokius
turėjo laiškanešio sūnus, kai
jis mūsų miestelyje atostoga
vo su tėvu.
Taip — pagaliau pasakyta!
Valandėlę sėdėjau tyliai, ne
judėdamas, bet tada vėl pasu
kau galvų į šalį, ar neišgirsiu
iš užpakalio atsakymo. Bet at
sakymo nesulaukiau — nei
taip, nei ne. Pasijutau nepa
prastai prislėgtas.
“Važiuok greičiau!” — suriko
klebonas vežėjui. Tas suragino
arklius, ir mes greit atsidūrė
me prie mūrininko Genšelio
namų. Genšelienė su visais še
šiais vaikais išėjo mūsų pasi
tikti ir visi verkdami puolė
ant kelių. Klebonas laimin
damas iškėlė viršum jų Šven
čiausiąjį ir ištarė liturginį
pasveikinimą: “Ramybė šiems
namams ir visiems jų gyven
tojams!” Tada mes užlipome
siaurais, stačiais laiptais.
Genšelis gulėjo kambaryje.
Visą savo gyvenimą jis taip
sunkiai dirbo ir tiek daug var
go, kad vos sulaukęs 35 metų
pasibaigė. Jo skruostai žydė
jo raudonomis džiovos rožė
mis, o akys taip spindėjo, tar
tum jos būtų stiklinės. Stalas
jau buvo apdengtas balta stal
tiese, o aš pastačiau ant jo
kryžių ir žvakides, uždegiau
žvakes, nors įšalusios jų dag
tys ilgai spragsėjo, kol įside
gė. Tada klebonas padėjo ant
darbininko stalo Švenčiausią
jį Sakramentų. Dabar, kai toks
varganas jo gyvenimas artino
si prie galo, pats pasaulio Ka
ralius atėjo aplankyti.
Klebonas nebyliai pamojo;
visi išėjome iš kambario. Li
gonis atliko išpažintį. Mes tuo
tarpu stovėjome už durų ankš
tame koridoriuje ir ant laip
tų.
Aš pajutau didelį dvasios
suspaudimą. Pradėjau gėdytis
savo maldos rogėse. Ar aš ne
buvau kaip tas farizėjus šven
tykloje, kuris ten atsistojęs
ėmė gerajam Dievuliui sakyti
savo nuopelnus? Ar aš nepro
tinga savo batų malda nesutrukdžiau Viešpaties Jėzaus?
Ir tikrai viskas taip susiklos
tė, kad net ūkininko vaiko šir
dis turėjo susigraudinti. Gen
šelienė grąžė rankas, o ją ap
linkui apstoję šeši vaikai ver
kė ir drebėjo nuo šalčio bei
širdgėlos.
Mano žvilgsnis nuslydo ant
vaikų kojų. Nė vienas jų netu
rėjo nei kurpių, nei batų, buvo
įsispyrę į medines klumpes,
užsimovę nudėvėtas, suadytas
kojines, o vienas visai basnir
čias su šliurėmis. Neturtingi
jie buvo tėvui gyvam tebesant,
o dabar štai jis mirties pata
le. Kas tada bus? Genšelienė
rankas grąžė! Aš ėmiau kūkčio
ti ir prisiminiau savo tėvą,
kuris buvo sveikas, bet turė
jo sunkiai dirbti, kol iš savo
uždarbio galėjo nupirkti tuos
mano nešiojamus stiprius ba
tus. Pasilenkęs ėmiau ir pa
glosčiau ranka odinius aulus.
Klebonas pravėrė duris —
išpažintis pasibaigė. Mes vi
si suėjome į ligonio kambarį.
Buvau taip išsiblaškęs, kad
kunigas turėjo mane tyliai pa
raginti sukalbėti “Confiteor”,
bendrąją išpažinties maldą.
Tada jis atidarė auksinę kap
sulę. iš jos, kaip balta žvaigž
dė, iškilo šventoji Komunija,
į kurią mirštantysis degančio
mis akimis žiūrėjo kaip į pas
kutinę paguodų, į paskutinę
atramą. “Dievuli, nieko ne
duok man, duok viską Genše
lio vaikams!" — meldžiausi
iš visos širdies, mažu varpe
liu tris kartus skambindamas,
kai kunigas kalbėjo “Domine,
non sum dignus” (Viešpatie,
nesu vertas).
Važiuodamas namo, jaučiau
širdyje nepaprastą ramybę.
Rogėse belikome tik trise: aš.
vežikas ir klebonas. Pats Ge
riausiasis iš mūsų pasiliko
pas mūrininkų Genšelį. Todėl
sekančių dienų aš visiškai ra
mus išgirdau žinių, kad Gen
šelis dar tą pačią naktį atsi
skyrė su šiuo pasauliu.
Praslinko jau apie keturios
dešimtys metų nuo to įvykio.
Bet aš dabar žinau, koks ge
ras bendrakeleivis rogėse bu
vo Viešpats Jėzus. Atėjo lai
kas, ir aš apsiaviau mieste
pirktais pusbačiais, o ir Gen
šelio vaikai vaikščioja šioje
žemėje tvirtom kurpėm ir ge
rais batais.
(Iš “Wunderbare Nacht". Pa
derborn, Bonifacius Druckerei).
Vertė K. G.
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Don Kichoto malūnas
JURGIS GLIAUDĄ
Tai buvo dailus, stambokas
žaislelis tas baltas keramiki
nis malūnėlis su keturiais mė
lynais sparnais — senų Don
Kichoto išdaigų ir prakilnių žy
gių prisiminimas.
Malūnėlio vidury buvo įtai
sytas nesudėtingas mechaniz
mas. Prisukus, lyg sraigtą,
malūnėlio sparnus kairėn, jie
palengva, tingėdami, sukosi
dešinėn. Spyruoklė ir metali
niai velenėlio kabliukai ga
mino švelnius, trapius, melan
choliškus sąskambius, kurie
pynė melodiją. Muzikinė pro
grama tetruko gal tris minu
tes. Vis silpniau atsisukanti
spyruoklė tildė sąskambius ir
galop sparnai vos besisuko,
o garsai ščiuvo.
Šį muzikinį malūnėlį Dona
tui Ragiui Kalėdų proga pado
vanojo jo įstaigos tarnauto
jai.

Jauna lietuvaitė Toronte ruošiasi Kristaus gimimo šventėms

St. Dabkus

Artėja kazimieriniai metai
Operinė misterija, iškilmės Romoje, pašto ženklas,
knygos, medalis, konkursai
BRONĮUS VAŠKAIT1S
1984 m. kovo 4 d. sukanka
500 metų nuo šv. Kazimiero
mirties. Tai labai reikšminga
sukaktis ne tik lietuviams, bet
ir viso pasaulio katalikams.
Šv. Kazimieras, šios žemės ta
kais vaikščiojęs vos 26 metus,
mūsų istorijoje užima labai
svarbią vietą ne tiek kaip val
dovas, kiek kaip šventasis,
kuris per keturis šimtmečius
reiškėsi kaip antirusiškos ko
vos simbolis. Rusams tautišku
mą suplakus su ortodoksija,
lietuviams, nuolatos su jais
kariavusiems, grėsė pavojus
ne tik prarasti valdomas že
mes, bet ir katalikiškąjį tikė
jimų.
Manoma, kad jau 1518 m., šv.
Kazimierui užtariant, įvyko
pirmas stebuklas. Minėtais
metais didelė Maskvos kariuo
menė apsupo D. Lietuvos ku
nigaikštijai
priklausantį
Polocko miestą, esantį antro
je Dauguvos pusėje. Jo ginti
atvyko vos 2000 vyrų. Jiems
kelių pastojo labai užtvinu
si upė. Bet štai kariuomenės
priešakyje ant balto žirgo
pasirodė
baltu
apsiaustu
anksčiau niekieno nematytas
jaunas raitelis. Nieko nelauk
damas jis drąsiai metėsi į mū
šį. Raitelį pasekė kiti kariai
ir sumušė daug didesnę mask
viečių kariuomenę. Laiko tėk
mėje lietuvių kovoms intensyvėjant su Maskva, G. Svencickis priskaitė net 8 stebuklus,
manoma. įvykusius šv. Kazi
miero užtarimu.
Šiuo metu tų pačių rusų yra
apgultas ne miestas, bet visa,
nors žymiai sumažėjusi, Lietu
va. Nūdien primetama ne orto
doksija, bet komunizmas ir
ateizmas. Taigi galbūt labiau
negu bet kada vėl reikalingas
stebuklas ar stebuklai laisvei
iškovoti ir tikėjimui išgelbė
ti. Didžioji sukaktis, kuri bus
minima pavergtoje Lietuvoje
ir išeivijoje, yra gera proga
per savo Šventąjį melsti ant
gamtinės pagalbos.

Kas organizuoja?
1981 m. spalio 11 Amerikos
Romos Katalikų Federacijos
iniciatyva buvo sušauktas pir
masis posėdis ir sudarytas ko
miteto branduolys šv. Kazimie
ro 500 m. mirties sukakčiai pa
minėti Vėliau komitetas buvo
praplėstas ir patvirtintas Pa
saulio Lietuvių Katalikų Bend
rijos. Šiuo metu, pirmininkau
jant Vytautui Voleliui. į jį įei
na kanadiškiai — dr. Juozas
Sungaila ir Vytautas Bireta, o
iš JAV-ių — kun. Stasys Yla,
kun. Kazimieras Pugevičius,
kun. Viktoras Dabušis, Mari
ja bei Pilypas Skabeikiai, Juo
zas Gaila, Bronius Vaškaitis
ir dr. Česlovas Masaitis. Rei
kalui esant, į komitetų bus ko
optuota ir daugiau žmonių.
Darbų apimtis
Komitetas yra užsimojęs
sukaktį paminėti gana plačiai
ir iškilmingai. Ji susidės iš
dviejų dalių: dvasinio pasiruo

šimo ir įvairių iškilmių su iš
liekančiais mokslo ir kūrybos
darbais. Šv. Kazimiero metų
renginių eilė oficialiai bus
pradėta 1984 m. kovo 4 d. Ro
moje religinėmis apeigomis.
Tikimasi, kad šv. Mišias au
kos popiežius Jonas Paulius
II. Ta proga iš Kanados ir JAVbių bus organizuojamos į Ro
mą maldininkų kelionės. Gar
bės komiteto sudarymu rūpi
nasi prel. Ladas Tulaba, o dar
bo — Stasys Lozoraitis, jn.
Jie įdarys žygius, kad Vatika
nas išleistų pašto ženklą su
šv. Kazimiero atvaizdu. Kun.
P. Rabikauskas, SJ, sutiko
parašyti veikalą, kuriame ob
jektyviai bus apibūdintas šv.
Kazimieras ir jo laikai. Ši kny
ga bus išleista ir anglų kalba.
Simas Sužiedėlis jau yra pa
rašęs mažesnę, reprezentaci
nę studiją apie šv. Kazimierą.
Knygai iliustracijas paruošė
dail. Nijolė Palubinskienė.
Ji jau spausdinama ir vėliau
bus išleista anglų, portugalų,
italų, prancūzų, vokiečių kal
bomis. Poetas Kazys Bradūnas
rašo libretą trijų veiksmų ope
rinei misterijai apie šv. Ka
zimiero gyvenimą. Muziką ku
ria kompoz. Darius Lapinskas.
Dr. Alfonsas Šešplaukis reda
guoja šv. Kazimierą iškelian
čią lietuvių literatūros anto
logijų. Kun. St. Yla ruošia kazimierinės dailės albumą. Bus
paskelbti konkursai dramos,
straipsnių (jaunimo), giesmių.
Yra užsimota nukaldinti meda
lį, kurio vienoje pusėje būtų
šv. Kazimiero atvaizdas, o ki
toje — Vilniaus katedros vaiz
das. Šios retos sukakties pro
ga lietuvių ir anglų spaudoje
pasirodys
gerai
paruošti
straipsniai,
kuriuose, tarp
kitų dalykų, bus reikalauja
ma. kad Vilniaus katedra, da
bar komunistų paversta pa
veikslų galerija, kurioje be
veik 500 metų buvo priglausti
šv. Kazimiero palaikai, būtų
grąžinta
tikintiesiems.
Šv.
Kazimiero metai bus baigti
1984 m. rugsėjo 1 ir 2 dieno
mis lietuvių katalikų kongre
su Toronte, Kanadoje. Jame,
be plačios akademinės dalies,
svarbią vietą užims naujos kazimierinės misterijos pastaty
mas.

Lėšos
Užmojai labai dideli. Apy
tikriais apskaičiavimais, jų
įgyvendinimui sąmata gali
siekti iki 120.000 dol. Laiškais
jau apeliuota į lietuvius ku
nigus, prašant asmeninės jų
aukos. Be to, pageidauta, kad
visose šventovėse 1983 m. apie
kovo 4 (šv. Kazimiero šventė)
būtų padaryta rinkliava. Fi
nansinės paramos bus prašo
ma iš lietuvių tvarkomų fon
dų, įvairių organizacijų bei
pavienių asmenų. Malonu pra
nešti, kad pirmoji 5.000 dol.
auka jau gauta iš kun. Simo
no Morkūno. Komitetas viliasi,
kad reikiama pinigų suma bus
sutelkta ir visi suplanuoti
darbai atlikti.

Buvo saulėtas sausio ant
rosios rytas. Vakar ir šiandie
ną Ragys liko namie. Reikėjo
išguiti iš savijautos galvos
skaudėjimą, kuris kankino po
vaišių. Naujų hietų sutikimai,
triukšmingi, judrūs ir pilni
optimistinių nuotaikų, kasmet
vis labiau jį apsunkino.
Kiekvienas tvirtina: naujai
siais viskas bus kitaip. Viskas,
viskas eis geryn, visur spin
duliuos sėkmė: versle, turto
krovime, net meilėje. Peržen
gęs penkiasdešimt penkerius,
Ragys norėtų galvoti tiktai
apie laimę. Jo verslas — pirkti
bei parduoti akcijas ir namus
jį automatiškai turtina. Jo tar
nautojai, nuolat judėdami,
nuolat bėgiodami, plėšriai
skambindami telefonais, jį
turtina, turtina, turtina.
Kai retkarčiais sandėriui
baigti reikia neabejotino au
toriteto, Ragys ateina iš savo
ištaigingo kabineto ir žinovo
bei “gero dėdės” tonu įtikina
besiožiuojantį klientą.
Tamsiai žalsva itališka ei
lutė, aligatoriaus odos batai
ir nuoširdi puikių protezų šyp
sena — tai būdingoji Donato
Ragio žymė derybų valando
mis. Turtas tapo visų jo veiks
mų postūmiu, jo aistra ir įvai
riopų svarstymų manija. Tur
tas ir rūpestis turtėjimu buvo
jo laimės sinonimas. Juk auto
matiškas turtėjimas yra gyve
nimo dėsnis, evoliucija ir ne
išvengiamybė.
Donatas Ragys buvo labai
turtingas.

metų. Bet. . . gerais norais
ir pragaras grįstas. Atmintis
subanguoja ir atsiskleidžia
dygi povandeninė uola — jo
paties skyrybų istorija, prieš
penkiolika metų sukrėtusi jo
gyvenimą.
Atsiskyrusi žmona tuoj iš
tekėjo už kito ir, lyg skubėda
ma, trumpai tepasirgusi, mirė.
Iš persiskyrėlio padėties jis
įžengė į neva našlio padėtį.
Jo bičiuliai niekad nepajėgė
nuspręsti ar jis našlys, ar
persiskyrėlis? Tai buvo kazuis
tinė našlystė, nes mirusioji
paliko du našliu. Juk įstaty
mas neleidžia moteriai turėti
du vyru. Farse slypėjo trage
dija, o tragedijoje — farsas.

Sūnus primygtinai prašė pi
nigų. Kažin kur kažin kokioje
mokykloje jis studijuoja dai
lę. Piešia abstraktinius pa
veikslus. Spalvotas savo kū
rinių nuotraukas retkarčiais
atsiunčia tėvui. Tačiau Ragys
nepasitiki: ar tai tikrai me
nas — tie abstraktiniai pa
veikslai, kuriuose spalvotos
dėmės maišosi su miglotais
keistų apybraižų kontūrais?
Ar tie paveikslai jo sūnaus
tapyti?
Iš sūnaus prasitarimų jis
žino, kad sūnus turi draugų.
Jiems linksminti reikia pini
gų. Dėl šventos ramybės jis
išlaiko sūnų tolimame mieste
ir švenčių progomis lepina
jį stambesnėmis tėviškos mei
lės duoklėmis. Tapyk savo ab
straktus, Tu būsi genijus arba
valkata.
Ragys gerai žinojo — jeigu
neturėtų pinigų, jo vaikai ne
šnekintų jo telefonais. Jis val
do turtus! Kaip narsūs kariai
jo akcijos atkariauja jam iš
Amerikos turtų jo gerovės da
lį-

•

Skaitė iš moterų akių: jis dė
mesio vertas vyras. Matė jų
kūno formas ir jų mintis,
bet... pabaidytas paukštis
ir krūmo bijo. Pripuolamos
aferos, kurias jis mokėjo meis
triškai nuslopinti, savo {pras
tybe jo neveikė, nepurtė. Tur
tas liko jo aistra. Jis guodėsi
ta žibančia aistra. Tai buvo
čiurlioniško laivelio kopimas
į augštos bangos keterą. Jo gy
venimo realybė — kopimas į
bangos keterą.
— Pinigas yra ameba, — jis
šypsojosi žinoviškai ir turtuoliškai. — Ameba yra geros investacijos simbolis.

•
Naujųjų Metų sutikimuose
glūdi gaivus išsiveržimas iš
kasdienybės, iš tikrovės. Visi,
lyg pakvaišę suokalbininkai,
tekalba apie laimę. Vienas ki
tam linkėdami laimės, patys
pretenduoja į ją. Prieš pen
kiolika metų persiskyręs Ra
gys sutinka: gera gauti bent
dalį linkimos laimės, bent
trupinį tos neaiškios, miražinės, naujametinės laimės ...
Po skyrybų jam atrodė, kad
neatsiras moterų, kurios jį do
mintų. Dabar atrodo kitaip —
perdaug yra moterų, kuriomis
verta domėtis. Ir kadangi jų
tiek daug, visiškai sumenksta
tiktai vienos, tiktai vieninte
lės pasirinkimas.
Visą vakarykštę dieną Ragys
praleido savo bute. Jį slėgė
Naujų Metų sutikimo šurmulio
nuovargis, alkoholinių gėralų
įtaka. Jis, kartu su kitais su
tikęs Naujuosius su naujovės
nuotaika, paprastai įvažiuoja
į Naujuosius ant seno pagirių
kuino.
Nauji Metai be naujovės atė
jo ir bematant pradės senti . . .

Viskas taip kasdieniška. Ar
įsiverš į jo buitį naujų šviesų
ir tonų? Jo paerzintas muziki
nis malūnėlis kartoja vis tų pa
čią melodijų.
Vakar jį sveikino telefonu iš
kitų miestų duktė ir sūnus.
Dukters skyrybos eina pai
niu keliu. Teismas netrukus
nuspręs kuriam iš tėvų pri
klausys Ragio vaikaitis. Per
nai per Kalėdas vaikaitis klau
sė senelį: “Kūčių vakarą zoolo
gijos sodo gyvūnai susikalba
kaip žmonės; ar kalbasi tarp
savęs kaip žmonės automobi
liai garaže?” Ragys prisipa
žino nežinąs.
Galvoti apie dukters skyry
bas nėra lengva. Jis norėtų,
kad santuoka neirtų, kad vis
kas būtų kaip buvo prieš porą

*

•

•

•

•

Skutimosi mašinėlė zirzė
kaip uodas. Rytoj jis ateis į
savo įstaigą, ir kasdienybė
viešpataus jo buityje.
Telefono skambutis šaukė jį
atsiliepti. Jo gydytojas drau
giškai pasveikino su Naujai
siais ir klausė, kaip pavyko
sutikimas ir dar kaiko, kasdie
niško . . . Apie niekus jie šne
kėjo bent kelias minutes. Gydy
tojas priminė taip pat, kad
prieš savaitę paimtoji Ragio
mažyčio patinimo limfa patik
rinta laboratorijoje.
— Ir? — paklausė Ragys.
— Reikės kobalto švitinimų,
— atsakė medikas.
— Reiškia? — paklausė Ra
gys ir pajuto, kad krūptelėjo
širdis.
Abu jie, medikas ir ligonis,
žongliravo sakiniais, supratę
padėtį. Susitarę dėl rytdienos,
baigė pasikalbėjimų.

•

•

•

Susimąstęs Ragys pereina
porą kambarių. Jis jaučia iš
taigių, stambių baldų atsida
vimų savo šeimininkui. Baldai
stebi jį naujai, lyg pabudę iš
saldaus snaudulio. Baldai su
nerimo dėl mediko žodžių.
Ant bufeto skobnio muziki
nis malūnėlis — meili jo tar
nautojų dovana. Malūnėlis!
Don Kichoto svajonėse tapęs
užburtu milžinu. Ragys kelis
kartus pasuka malūnėlio spar
nus ir paleidžia juos iš po
pirštų. Čiurlenanti melodija
pradėjo sunktis iš po malūnė
lio stogo. Ragys suvokė — me
lodijoje buvo naujovė! Melo
dijoje jis sugavo grasų, iki tol
negirdėtą kontrapunktą.
BOOKBINDING STUDIO

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

4 psi.
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KLB Hamiltono apylinkės valdyba rengia IŠKILMINGĄ

® PAVERGTOJE TĖVYNĖJ!;
MIRĖ DU KUNIGAI
Telšiuose 1982 m. spalio 30 d.
mirė a.a. kun. Jurgis Birbilas,
vienas seniausių Lietuvos kuni
gų. Velionis buvo gimęs 1890 m.
Griškabūdyje, Šakių apskrityje,
kunigu įšventintas 1920 m. Pri
klausė saleziečių vienuolijai,
dirbo klebonu įvairiose parapi
jose. Pastaruoju metu buvo Tel
šių altarista. Palaidotas Griška
būdyje lapkričio 3d. — Stulgėnuose, Telšių vyskupijoje, 1982
m. lapkričio 10 d. mirė a.a. kun.
Jonas Eičas, sulaukęs 80 metų
amžiaus. Kunigu buvo įšventin
tas Kaune 1929 m. gegužės 25 d.
Dirbo klebonu Stulgėnų parapi
joje, kol susirgo ir tapo altarista.
Palaidotas lapkričio 12 d. Stul
gėnų kapinėse.
ROKO DRAUGĖ
Šiame skyriuje (“TŽ” 1982 m.
rugsėjo 16 d. laidoje) buvo cituo
tas jaunuolio T. Roko laiškas
“Tiesai” apie jo įsivėlimų į reli
giją, kovą prieš ateistinę propa
gandą. Panašus laiškas buvo pa
siųstas ir KGB atstovams. T. Ro
kas apgailestavo savo klaidas,
kaltę suversdamas užsienio ra
dijui. “Komjaunimo Tiesos” 1982
m. spalio 23 d. laidoje panašia
tema prašneko L. G. inicialais
pasirašiusi jaunuolė, porą mė
nesių saugojusi T. Roko laišką.
Redakciją ji prašo: “Aš — ne bai
lė, tačiau daug pergyvenau ir da
bar tebepergyvenu. Jeigu spausdintuflfete mano laišką, neminė
kite pavardės. Tebus vien ini
cialai, kuriais pasirašiau. Ne
norėčiau, kad viską iš naujo
tektų pergyventi mano artimie
siems, draugams, mokytojams,
tiems, kurie man labai brangūs”.
Pirmiausia L. G. pabrėžia, kad
jos tėvai yra netikintys, nelan
kantys šventovės: “Mūsų namuo
se nebuvo nei rožančiaus, nei
maldaknygės. Čia nepripažįsta
mos jokios religinės šventės.
Aš ateidavau į bažnyčią viena,
slapčiomis nuo tėvų. Apie ši
tuos atėjimus tėvams nė karto
neprasitariau. Kam ir kodėl?
Ar supras? Man pačiai buvo ne
aišku. Nes eidavau ne poteriau
ti, o iš smalsumo. Mane bažny
čia viliojo vargonų muzika, pa
slaptingumu ir pastato masyvu
mu, sunkiai suvokiama vidine
ramybe ir didingumu ...”
NUOSMUKIO PRADŽIA
1980 m. rudenį L. G. pradėjo
mokytis augštesniojoje Šiaulių
muzikos mokykloje, susidrauga
vo su bendrakurse Ritmą Alminaite. Iš laiško matyti, kad L. G.
tą draugystę laiko savo nuosmu
kio pradžia. Mat R. Alminaitė
ją supažidino su religija, talkon
pasikvietusi ir savo tėvą Almi
ną, buvusį Šiaulių pedagoginio
instituto dėstytoją: “Tai jis pa
rūpindavo literatūros, kurios
savišvietai man atnešdavo Rit
mą. Kas tai per literatūra? Re
liginio turinio leidiniai, per
spausdinti mašinėle, taip pat
antitaT^binio turinio rašliava.
Kalba negrabi, prikaišiota ne
suprantamų lotyniškų žodžių,
apstu klaidų — nemiela jau vien
todėl paimti į rankas. Nemiela?
Bet ėmiau. Pasimečiau. Į balą
puolęs sausas nekelsi. Praėju
sių metų (1981 — V. Kst.) rugpjū

Travel

tį, savo gėdai, mes ryžomės dar
vienam žingsniui. Panorome tap
ti ‘Lietuvos patriotėmis’. Mums
parūpo ‘apšviesti prispaustos
lietuvių tautos protą’. Į kabu
tes paimti žodžiai — iš nacio
nalistinio turinio lapelių, ku
rių per trisdešimt prirašėme
ano rugpjūčio vakarą. Ne tiktai
prirašėme — išklijavome juos
Kelmėje ir Tytuvėnuose. Neži
nau, ar jūs, nieko taip žemo, pur
vino ir sukrečiančio neišgyvenę,
pajėgsite mane suprasti. Aš be
galo dėkinga tiems, kurie mane
laiku sulaikė ir atvėrė akis. Aš
nenoriu kalbėti apie tai, kaip
nustebo ir kaip pergyveno drau
gai ir mokytojai, nuo kurių bu
vau atsitvėrusi ir kuriuos apvyliau. Apvyliau viską: pasitikė
jimą, dorą, garbę . . .”
SUKTA PROPAGANDA
Toliau L. G. pasakoja: “Mane
pašalino iš komjaunimo. Tas
paskutinis komjaunimo organi
zacijos susirinkimas man kaip
košmaras. Iš gėdos negalėjau
pakelti akių. Ar tokiai man bū
ti? Kažkuris metė: ‘Iš gero gy
venimo’. Ir tai — tiesa. Tikra
kaip skausmas. Ar reikia jūsų
laikraščiui to, ką rašau? Kelias,
kuriame buvau atsidūrusi, — sli
dus, šlykštus, vienas purvas. Jei
gu išspausdintumėte šį mano
laišką, gal jis pasitarnautų kam
nors? Gal perspėtų kitą, panašų
į mane, skystimą? Gal tas, kitas,
nebepasiduotų šventeivų kursty
mams ir pats nesusiluošintų?
Susitepti, išsipurvinti — grei
ta. Bet štai kaip nusiplauti? L. G.”
Kompartijos propagandai tar
naujančiam L. G. laiškui “Kom
jaunimo Tiesos” redakcija pri
dėjo propagandiniu požiūriu
tikrai skambią antraštę: “...
Skruzdėlytė didingos bažnyčios
šešėlyje”. Ta skurzdėlyte vadi
nama savo pavardės neišdrįsusi
pasirašyti L. G. Taip ir lieka ne
aišku, kas iš tikrųjų tą laišką
rašė — skruzdėlytė L. G. ar gal
būt už ją didesnę patirtį propa
gandoje turintis kompartijos
voras?
MEDŽIOTOJAI IR ŽVEJAI
Vilniečiai medžiotojai ir žve
jai savo šventę surengė Vilniaus
rajone, Danilavos apylinkėje
prie Ilgio ežero. Ta šventė susi
laukė apie 1.000 dalyvių ir tiek
pat svečių. Juos visus pasveiki
no draugijos respublikinės tary
bos pirm. M. Kiela, Vilniaus sky
riaus valdybos pirm. V. Puočiauskas. Savo gražius ir tiks
lius šuolius rodė Vilniaus aero
klubo parašiutininkai. Šventėn
atvyko medžioklės deivė Medei
nė su ponu Tadu. Dainavo ir šo
ko “Lietuvos” ir “Sadaujos” an
sambliai. Buvo skaitomi eilėraš
čiai apie medžioklę iš Adomo
Mickevičiaus poemos “Ponas Ta
das”. Deivė Medeinė “Šakotaragio briedžio” prizą įteikė pir
maujančiam Kazokiškių medžio
tojų būreliui, “Krištolinio eše
rio” prizą — Vilniaus radijo da
lių gamyklos žvejų būreliui. Il
gio ežero pakrantėje netrūko
įvairių varžybų — meškeriojimo,
valčių bei virvės traukimo, sto
vyklavietės įrengimo. Buvo su
rengta medžioklinių šunų, me
džiojimo bei žvejojimo nuotrau
kų paroda.
v. Kst.

Simon’s
kviečia sutikti

Kalėdas ir N. Metus
,R
su giminėmis Lietuvoje!!!
Gruodžio 20 — sausio 3 d. d.
Skubėkite užsisakyti vietas!!!
♦ Priimame užsakymus šventinėms dovanoms giminėms
Lietuvoje (automobiliams ir kitiems daiktams)
♦ Parduodame lietuviškas plokšteles bei suvenyrus
♦ Sutvarkome dokumentus iškvietimams
♦Tarpininkaujame tvarkant palikimus bei suteikiant
finansinę paramą artimiesiems giminėms — tėvams,
vaikams, vyrui, žmonai, broliui ar seseriai.
♦ Visais atvejais garantuojamas sąžiningas ir konfidencialus
patarnavimas.

Kelionės į Lietuvą 1983 m.
Gegužės 12
Gegužės 19
Gegužės 26

Birželio 23
Liepos 7
Liepos 14

Liepos 21
Rugpjūčio 11
Rugsėjo 1

Rugsėjo 8
Spalio 6
Gruodžio 19

Skelbiamos išvykimo dienos iš Toronto j vienos ar dviejų savai
čių kelionės į Vilnių arba į Vilnių bei kitus Europos miestus.
Smulkesnių žinių teiraukitės:

2385 Dundas St. W., Toronto, Ont. M6P 1X2 Canada
TELEX 06-986766 TOR
tel. (416) 532-8772 arba (416) 537-3060
Įstaigos savininkai - Vytas ir Audronė Siminkevičiai
(Kelionių įstaigos registracijos numeris - 1835961)

O LIETUVIAI PASAULYJE
JA Valstybės

Čikagos Jaunimo Centro mote
rų klubas, vadovaujamas pirm.
S. Endrijonienės, surengė mote
rų įvairių rankdarbių parodą,
sutelkęs apie šimtą įvairių rogruodžio 31, penktadieni, Jaunimo Centre.
dinių. Tarp jų buvo ir jau miru
sios tremtinės K. Stankūnienės
BILIETŲ KAINOS: $24 asmeniui — šilta vakarienė 7 v.v.,
Sibire išsiuvinėti darbeliai, iš
duonos gabalėlių sudarytas Ro
šaltas bufetas
žinis. Išstatytus moterų kūri
nius apibūdino A. Kižienė.
GERAS ORKESTRAS, PUIKIAI IŠPUOŠTA SALĖ, ŠAMPANAS.
Lietuviu Moterų Federacijos
Bilietai gaunami sekmadieniais po pamaldų Jaunimo Centre.
Los
Angeles klubas 1982 m. spa
Informacijų teirautis telefonais 527 - 1028 arba 634 - 6066.
lio
24
d. Šv. Kazimiero parapi
Visus maloniai kviečiame dalyvauti.
VALDYBA
jos salėje paminėjo prieš 75 me
tus Kaune įvykusį pirmąjį lietu
vių moterų pasitarimą. Operos
veteranė V. Jonuškaitė-Leskaitienė, negalėjusi atvykti minėji
puiki programa, gera muzika, geri
Ottawa, Ontario
Hamilton, Ontario
mam atsiuntė laišką apie tą pra
gėrimai ir visa kita”. Gaila, kad
KALĖDŲ EGLUTĖ įvyko gruo dinę lietuvių moterų veiklą Kau
nevisi taip galvoja. Spaudos ba
ATEITININKŲ MUGĖ. Gruo
džio 5 d. sėkmingai pavyko prieš liaus rengėjai ir dabar tebesilai džio 12, sekmadienį. Ruošė šeš ne. Apie lietuvių moterų darbus
kalėdinis bazaras, suruoštas atei ko savo seno principo: ne tik imti, tadieninės mokyklos tėvų komi išeivijoje kalbėjo S. Ketaraustetas. Ta proga įvyko ir prieška kienė. Dar pokarinėje Vokietijo
tininkų. Loterijoje buvo laimėtas bet ir duoti.
lėdinis susikaupimas, kuriam va je buvo įsteigta Baltiečių Mote
Jums visiems dėkingi —
didelis kalėdinis saldainis (candydovavo
kun. S. Kulbis iš Mont- rų Taryba ir Lietuvių Moterų At
Spaudos
baliaus
rengėjai
cane). P. Gudinskas laimėjo dide
realio.
lę šokoladų dėžę, P. Lesevičienė
stovybė Tremtyje. Iš pastarosios,
LIETUVIŠKAS AČIŪ visoms ir
Šiais mokslo metais mūsų mo atvykus į JAV, išaugo Lietuvių
— meškiną, P. Ročys — keptą Ka
lėdų senį, G. Kamaitis — Kalėdų visiems, prisidėjusiems prie spau kykla yra padidėjusi mokinių skai Moterų Federacija, turinti 21
eglutę, Darija Powell iškeptą ka dos balių rengimo. Ačiū “T. Žibu čium. Kalėdų eglutės programą klubą ir savo centrą Niujorke.
lėdinį miestą. Iškepti saldainių riams” ir “N. Lietuvai”, lengvinu atliko mokyklos mokiniai ir mer Lietuvių Moterų Federacija
namai (gingerbread houses) ne siems mūsų naštą tuos balius ren gaičių dainos vienetas “Ramu 1950 m. įsijungė į JAV Moterų
buvo laimėti. Jei turite numerius giant. Spaudos darbuotojų pasi nėlės”, kurio vadovė yra Rūta Klubų Federaciją, kurios su
Šiūlytė, ateinančių metų laiko
302216 ar 308927, pasiteiraukite šventimas stebina mus. Dirbate
didelį
darbą
mūsų
tautai
ir
užsi

tarpiui
ir apylinkės valdybos pir važiavimuose galima garsinti
pas p. Gudinskienę.
D. G.
dabartines sovietų okupuotos
tarnaujate mūsų visų pagarbą.
mininkė.
Lietuvos problemas, supažin
Taip pat ačiū Šiluvos Marijos pa
London, Ontario
ŠIAIS METAIS mūsų apylinkė dinti amerikietes su mūsų tau
rapijai, parodžiusiai didelį pa
KALĖDŲ PAMALDOS — gruo lankumą kiekvieno baliaus proga. neteko jau šeštojo savo nario. Lap tos kultūra. N. Apeikienė skai
džio 25, šeštadienį, Bernelių Mi Nuoširdus ačiū visiems meno vie kričio 26 d. mirė Kostas Bružas, tė ištrauką iš Šatrijos Raganos
šios — 12 v. naktį. Religinių gies netams ir atskiriems meninin 76 m. amžiaus. Lietuvoje liko dvi apysakos “Sename dvare”. G.
mių koncertas, kurį atliks “Paš kams, nepasididžiavusiems at seserys ir brolis. Mirties priežas Dąmušytė plačiau palietė oku
vaistės” choras, bus 20 minučių vykti į mūsų mažą apylinkę ir su tis — nelaimingas atsitikimas sa pantų vykdomą lietuvių perse
prieš Bernelių Mišias. Kalėdų die teikti mums malonią prošvaistę, vo namuose. Paskutinį patarnavi kiojimą, sovietinėse stovyklo
ną Mišios— 11 v.r. Naujų Metų die visa tai atliekant mūsų nepalan mą atliko kun. dr. V. Skilandžiū- se kalinamus lietuvius, jiems
ną Mišios — 11 v.r.
K. kiose darbo sąlygose. Nemažesnė nas. Velionies kūnas buvo sude
būtiną pagalbą.
SUDENTŲ KLUBAS nuoširdžiai padėka visiems mecenatams ir ki gintas. Mokėjo dirbti įvairius
Antrą vakaronę “Pažinkime
kviečia visus į jo rengiamą Ka tiems aukotojams, tinkamai supra- darbus, tačiau vertėsi daugiau
VLIKą"
Čikagos Jaunimo Centro
sia
laikrodžių
taisymu.
Otavoje
lėdų vakarienę gruodžio 18, šeš tusiems spaudos rėmimo reikalą.
tadienį, 6.30 v.v., Šiluvos Mari Taip pat ačiū visiems savo atsi liko žmona Marija Viržintaitė. kavinėje 1982 m. lapkričio 19 d.
jos parapijos salėje, 1414 Dun lankymu parėmusiems spaudą, Laidojimo apeigos vyko per Kelly surengė VLIKo tarybos komisija
jaunimo reikalams. Dr. L. Kriauįstaigą.
das St. E., tarp Highbury ir Hale. ypač tiems, kurie jautė pareigą
Bus šilta vakarienė, loterija ir t.t. dalyvauti kiekviename spaudos
DALIS TAUTIEČIŲ vietoje čeliūnas kalbėjo apie Tautos
Suaugusiems — $10, jaunimui iki baliuje. Ačiū prisidėjusiems ir
įprastinių kalėdinių sveikinimų Fondą, M. Drunga — apie Rezis
17 metų ir pensininkams — $8, iki prisidėjusioms kepiniais ar kitais aukojo per vietos įgaliotinį Lie tencinę Lietuvių Santarvę, inž.
12 m. — $3. Prašoma bilietus nu maisto gaminiais, laimikiais (fan tuvių Fondui. Tai J. O. Leveriai V. Mažeika — apie Tautinį Lie
sipirkti iš anksto. Kreiptis į Ritą tais) ar kuriuo kitu būdu. Ypatin iš Campbell’s Bay, Que., V. B. Pa- tuvių Sąjūdį, A. Regis — apie
Miškinytę 451-8408 arba Bernardą ga padėka rengėjų būreliui, ypač
liulioniai iš Kingstono, Ont., A. K. Lietuvių Vienybės Sąjūdį. Dis
Kerą 438-2738.
toms ir tiems, kurie atėjo į pagal Poviloniai iš Richmondo, Ont., kusijose buvo aptartos VLIKą
Rengėjų pavestas D. E. bą rengiant beveik kiekvieną
Dr. J. Rimšaitė ir A. A. Paškevi- sudarančios grupės, jų skirtin
spaudos balių. Šie asmenys nepa čiai iš Otavos. Suaukota $80. Pini gos nuomonės bendroje šeimo
SPAUDOS BALIUS
Toronto gailėjo atiduoti savo poilsio lai gai nusiųsti Fondui padidinti tu je, ryšių klausimas su okupuo
“Gintaro” judriųjų dainininkių ko spaudos labui, kuri yra visos
rimą bendrąjį Otavos lietuvių įna ta Lietuva.
dėka praėjo tikrai labai nuotai mūsų veiklos pagrindas. Manau,
šą nr. 23 iki $6500. Fondo įgalio
Klevelandietis Petras Mila
kingai. Mažas šešėlis — pasigesta kad geriausias Jums už tai atlygi tinis dėkoja visiems tautiečiams,
kaikurių londoniškių šeimų. Gera, nimas bus jausmas, jog atlikote
parėmusiems fondą savo įnašais. šius yra laikomas didžiausiu
kad tą spragą užpildė iš kitų apy kad ir nedidelį, bet tikrai gerą
Per visus šiuos metus pasiektas iš mecenatu šiame mieste. JAV
linkių atvykusių tautiečių būrys, darbelį.
šios apylinkės rekordinis įnašas Lietuvių Fondui jis yra įteikęs
didesnis negu buvo tikėtasi. Teko
Visus Jus su dėkingumu visada
$1800. Dovanų paskirstymas rė $10.000, stambiomis aukomis pa
net papildomai stalus pristatyti. prisiminsiu.
mėjams įvyko Kalėdų eglutės su rėmęs švietimo, kultūros, lab
Tačiau pajamos nedaug skyrėsi
E. Daniliūnas
eigos metu.
daros ir Dievo Motinos parapi
nuo išlaidų. Didelio parapijos
Albinas Vilniškis jos darbus. Dabar po tūkstantį
palankumo dėka biudžetas su Delhi-Tillsonburg, Ont.
dolerių įteikė Čikagos universi
vestas su mažu pliusu. Nuošir
METINIS
SUSIRINKIMAS.
tete organizuojamai lituanisti
Paris, Ontario
dus ačiū gerb. klebonui kun. I. 1982 m. lapkričio 28 d. tuoj po pa
kos katedrai ir Kento universi
Mikalauskui, OFM, ir parapijos maldų, Delhi lietuvių Šv. Kazimie
PATIKSLINAMA PADĖKA
teto lituanistinių studijų fon
komitetui, ypač jo pirmininkui V. ro parapijos salėje įvyko metinis,
Patikslinu papildomą mecena dui. Tas fondas, vajaus komi
Gudeliui, už auką spaudai — atsi visuotinis KLB Delhi apylinkės su tų sąrašą savo knygos “Nužmo
teto pirm. dr. V. Stankaus pra
sakymą už salę priklausančios sirinkimas.
gintieji” anglų kalba išleidimui nešimu, jau turi $44.000. Numa
nuomos. Ačiū ir p. Valaitienei,
Valdybos nariai — pirm. J. Luk “TŽ” 1982.XII.2, nr. 49. $75.00 au
pavaišinusiai mūsų svečius. Pa šys, ižd. P. Augaitis, sekretorius kojo ne St. Firavičius, bet Anta tytiems planams įgyvendinti
dėka priklauso ir visiems į balių ir koordinatorius Šalpos Fondo nas Firavičius, Toronto, Ont. $25.00 trūksta tik $6.000.
Bostono lietuvių šeštadieni
atsilankiusiems, o ypač prisidėju- reikalams A. Rudokas padarė iš aukojo P. Gulbinskas, Toronto,
siems prie jo surengimo savo nuo samius pranešimus apie nuveik Ont. (per neapsižiūrėjimą į auko nė lituanistikos mokykla moks
širdžiu darbu, kepiniais, laimi tus darbus ir taipogi numatomus tojų sąrašą nebuvo įrašytas).
lo metus pradėjo su nauja vado
kiais (fantais) ar kuriuo nors ki atlikti ateityje. P. Augaitis gana
Už klaidas nuoširdžiai atsi ve Zita Krukoniene, pakeitu
tu būdu. L. Eimantas gavo mūsų plačiai ir išsamiai nušvietė KLB prašau.
sia pensijon išėjusį rašytoją
laikraščiams ir keletą prenume tarybos darbus ir veiklą.
Antaną Gustaitį. Administraci
Petras Česnulis,
ratų. Nuoširdus ačiū už pinigi
nius reikalus tvarko Juoze LapKLJS atstovė N. Vytaitė padarė
70 Main St.,
nes aukas spaudai.
šienė. Tėvų komiteto pirminin
platų pranešimą apie jaunimo
Paris,
Ont.
N3L
1E6
Vakaro dėmesio centre buvo veiklą ir numatomus atlikti di
ke išrinkta Gitą Kupčinskienė.
šauniosios Toronto “Gintaro” dai desnius ir mažesnius darbus atei
Winnipeg, Manitoba
nininkės, sumaniai vadovauja tyje.
Brazilija
mos G. Paulionienės. Jų dainos
VIII-ji ateivių olimpiada Sao
Didžiausią
rūpestį,
atrodo,
FOLKLORAMOS
užbaigi monukėlė mus į Tėvynėje praleis Delhi apylinkės valdybai suda padėkos pietūs įvyko 1982 m. spa Paulo mieste 1983 m. bus pada
tas jaunystės dienas, kada gyveni ro Vasario 16 minėjimo surengi lio 24 d. Čia vaišinosi visi, kurie linta į tris atskirus renginius,
mas atrodė šviesių spalvų ir daug mas. Esant mažai kolonijai ir kuo nors prisidėjo prie lietuvių
prasidedančius gegužės 20 d.,
žadantis. Vienetas rekomanduoti- smarkiai mažėjant narių skai paviljono darbų. Programai va pasibaigiančius birželio 17 d.
nas ypač mažosioms apylinkėms: čiui, vis sunkiau surengti minė dovavo Vida Balčiūnaitė, kalbė
Tie renginiai bus skirti sportui,
jo dainos su lengvosios muzikos jimą su gera programa ir išvengti dama puikiai lietuviškai ir daž
kultūrai, ateivių reikalus svars
atspalviu visiems suprantamos piniginių nuostolių. Naujų Me nai įterpdama linksnio sąmojo.
ir mielai klausomos. Todėl ir šį tų sutikimą susirinkimas pagei Daugiausia dirbusiems įteikė po tysiančiam kongresui. Lietuvių
kartą nesykį vienetas buvo pra davo rengti savoje parapijos sa gėlę (kartais net su bučkiu) ir api dalyvavimu kongrese rūpinsis
BLB krašto valdyba. Lietuviams
šytas jas pakartoti. Nemažiau svar lėje. Apsvarsčius kitus einamuo būdindavo tą asmenį su jo dažnai
bus dalykas — vienetas labai su sius reikalus, susirinkimas buvo vartotu posakiu ar žodžiu. Salės teks dalyvauti renginiuose su
Lietuvos vėliava.
kalbamas, nestatys didelių reika baigtas.
Dalyvavęs
ir klebonijos šeimininkas kun.
lavimų, kurių mažosios apylin
Vėlinių proga specialios pa
J. Bertašius, “big chief’, būdavo
kės dabar nebepajėgia patenkinti.
KLB DELHI APYLINKĖS VAL
maldos Sao Paulo lietuviams
visur ir sakydavo visiems: “Imkite,
Su dideliu pasitenkinimu buvo DYBA ir katalikės moterys Šv.
ką norite”. E. Bugailiškis, pavil buvo laikomos Šv. Kazimiero pa
sutiktas ir naujasis vieneto “prie Kazimiero parapijos salėje ruo
jono burmistro pavaduotojas, daž rapijos koplyčioje. Jose buvo
das” — solistas R. Paulionis, savo šia Naujų Metų sutikimą. Vaišės
nai visiems padėdamas patarda perskaitytas moterų kruopščiai
sodriu bosu labai vykusiai pra ir nuotaika — suneštinės. Pra
sudarytas Brazilijoje mirusių
vo: “Bandykime šituo būdu”. J.
turtinęs vieneto dainas, įdomiai džia 8 v.v. — N. Metų išvakarėse.
Barkauskaitė, vyriausia šeiminin tautiečių sąrašas.
palydimas nuosavo orkestro. Jei Iš anksto įsigydami bilietus, pakė, vis užrikdavo: “Nežiūrėkite
Argentina
reiktų pasirinkti du svarbiausius lengvisit rengėjams ruošą. Daly
į puodus!” B. Millar, kuri prižiū
vakaro momentus, tai būtų — nuo vaukime visi — šokis ir gera nuo
Gen. Teodoras Daukantas, bu
rėjo kasą ir virtuvės pajamų atsi
taikingoji gintariečių programa taika prailgina gyvenimo dienas.
skaitymą, pabrėždavo: “Don't mess vęs Lietuvos krašto apsaugos
scenoje ir jų nr. 1. Kas tas nr. 1?
Apyl. valdyba
up my cash register”. Paviljono ministeris, kariuomenės štabo
Tai programa, besitęsianti per vi
karalaitė L. Daubaraitė su nuste viršininkas, Kauno universiteto
są vakarą — nuo “čintaro” atvyki
• Ar lanko tavo namus “Tėviš bimu sušukdavo: “Man viskas la docentas, Lietuvos atstovas P.
mo iki jo išvykimo. Jaunatviškas kės Žiburiai"? Metinė prenumera
bai patinka!” R. Balčiūnas, pavil- Amerikai, mirė Buenos Aires
gintariečių judrumas, jų užkre ta naujam skaitytojui — tik $12
(Nukeltą į U-tą psl.)
mieste 1960 m. balandžio 10 d.
čiantis juokas, paįvairinti šokiai,
Argentinon jis atvyko iš V. Vo
gyvos dainos ir... vispusiškas
kietijos 1949 m. Apsigyveno Auš
Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje
aktyvumas, sudarąs puikią vakaro
ros Vartų parapijoje, kur jį iki
nuotaiką. Nuoširdus ačiū viene
įsikūręs nuosavuose namuose —
mirties globojo Tėvai marijonai.
to vadovei G. Paulionienei, solis
Velionis laikinai buvo palaido
tui R. Paulioniui, orkestrui ir
Hamiltono Lietuvių Kredito Kooperatyvas
tas Sarandi kapinių nišoje. Jo
skambių balsi) dainininkėms.
palaikų perkėlimu į tinkames
Ačiū vienetui, atnešusiam saulė
830 Main Street E., tel. 544-7125 L8M 1L6
nę nuolatinę vietą Lanus kapi
tą prošvaistę į mūsų mažos apy
MOKAME UŽ:
linkės pilką kasdienybę. Labai
nėse rūpinosi Argentinos Lietu
DARBO VALANDOS: pirmadieniais, ant depositus (P.C.A.)............ 6%
santaupas........................ 83/4%
malonu, kad Jūs nepamirštate ir
vių
Organizacijų ir Spaudos Ta
radieniais ir ketvirtadieniais nuo 10 v.r. X
E kasdienines palūkanas
mažųjų. Labai ačiū.
ryba. Šis sumanymas įgyvendin
iki 5 v.p.p., trečiadieniais nuo 10 iki 1 v. = už santaupas....................... 8%
Vakaro pabaigoje teko girdėti
p.p., penktadieniais nuo 10 v.r. iki 7 v.v., E term, depoz. 1 m................. 11%
tas 1982 m. rugpjūčio 21 d. Kars
term, depoz. 3 m................. 12%
ir nemaža gražių atsiliepimų:
šeštadieniais nuo 9 v.r. iki 12 v.r. Liepos- E
tas su velionies palaikais buvo
= reg. pensijų fondo........... 9'/r%
“Ačiū už puikų vakarą. Daugiau
rugpjūčio mėn. šeštadieniais uždaryta.
E 90 dienų depozitus ............. 11%
atvežtas į Lanus kapinių koply
tokių!” Arba: “Visada ateinu ir
=
IMAME
UŽ:
tėlę. Mišias laikė ir velionies
Nemokomo gyvybės ir asm. paskolų drauda.
= nekiln. turto pask........... 13'/?%
ateisiu į spaudos balių, nes tai
atminimui
skirtą pamokslą sa
Nemokamas pilnas čekiu patarnavimas.
= asmeninės paskolas......... 17%
yra nuotaiką pataisąs vakaras:
kė kun. A. Steigvilas. Visi da

TALKA

lyviai giedojo lietuviškas gies
mes. Tada generolo palaikai bu
vo palydėti į S. Rymavičienei
priklausantį panteoną. Iškilmė
užbaigta giesme “Viešpaties
angelas”. — Rugpjūčio 15 d. Auš
ros Vartų parapijos šventovėje
buvo prisimintas prieš 10 metų
miręs muz. V. Rymavičius, ilga
metis šios parapijos vargoni
ninkas, Šv. Cecilijos choro va
dovas. Mišias laikė kun. J. Pet
raitis, MIC, giedant Šv. Cecili
jos chorui. Po pamaldų visi su
sirinko parapijos kieme prie
lietuviško kryžiaus. Apie velio
nies paliktus pėdsakus muziki
niame lietuvių gyvenime kalbė
jo Šv. Cecilijos choro atstovas
L. Stankevičius.

Australija
Lietuvių Moterų Socialinės
Globos
Draugija
Sydnėjuje,
įregistruota valdžios įstaigo
se, nusiskundžia, kad ji viena
negali rūpintis neturtingų vien
gungių lietuvių laidotuvėmis.
Ją saisto labdaros įstatymai,
valdžios įstaigoms siunčiamos
finansinės apyskaitos. Laido
tuvių finansavimas esąs neįma
nomas. Draugija tegali padėti
velionies pomirtinių reikalų
tvarkyme policijoje, valdžios
įstaigose. Prieš keliolika me
tų buvo palaidoti keli viengun
giai, tačiau aukas jų laidotu
vėms teko rinkti iš tautiečių,
kuriems kartais dėl to kyla pro
blemų. Draugija 1970 m. bandė
įsteigti atskirą fondą viengun
gių laidotuvėms. Nesusilaukus
reikiamos paramos, jį turėjo
uždaryti. Prieš pusmetį buvo
sudarytas specialus komitetas
tokių laidotuvių problemoms
išspręsti, bet ir jo pastangos
nesusilaukė pritarimo. Valdy
bos paskelbtame pranešime
spaudai pabrėžiama, kad daug
tautiečių dabar sensta, jų ei
lėse yra daug neturtingų vien
gungių. Jeigu nenorima, kad
valdžia juos laidotų, reikia
visiems susirūpinti laidotuvių
fondo įsteigimu. Uždėti atsa
komybę ir kartais priekaištus
tik organizacijoms yra netiks
lu, kai šiais reikalais turėtų
rūpintis visi Australijos lietu
viai.

Britanija
Mančesterio ramovėnai su sa
vo pirm. K. Murausku lapkričio
14 d. dalyvavo Britanijos žuvu
sių karių pagerbimo iškilmėse
Eccles mieste prie jiems skir
to paminklo. Ramovėnų vėliavą
nešė A. Jakimavičius, eitynių
dalyviai buvo pasipuošę tauti
nėmis juostomis. Lietuvių vai
niką prie paminklo padėjo V.
Bernatavičius, lydimas tauti
niais drabužiais apsirengusių
B. Gridžiūnienės ir M. Bernatavičienės. Oficialios iškilmės
užbaigtos Britų Legijono klube
surengtomis vaišėmis, į kurias
buvo pakviesti ir ramovėnai,
žuvusiųjų karių pagerbimuose
dalyvaujantys jau 25 metus.
A. a. Izidorius Liekis, 72 me
tų amžiaus, lapkričio 6 d. rytą
buvo rastas miręs savo bute
Hunstone prie Čičesterio. Jo
laidotuvėse dalyvavo iš Londo
no atvykęs Šv. Kazimiero para
pijos klebonas kun. dr. J. Šakevičius, MIC. Velionis lapkričio
15 d. iš Čičesterio katalikų
šventovės buvo palydėtas į vie
tines kapines. Laidotuvėmis rū
pinosi kartu su juo gyvenęs bi
čiulis J. Andužis. Dalyvavo vie
tiniai lietuviai.

Vokietija
Vasario 16 gimnazijos moks
leivių tėvų suvažiavimas Romu
voje spalio 16 d. susilaukė 17
dalyvių. Direktorius Andrius
Šmitas tėvus supažindino su
gimnazijos ir bendrabučių rei
kalais, moksleivių laisvalaikiu.
Finansinė būklė esanti paten
kinama, mokestis tėvams nebus
pakeltas. Tikimasi, kad padi
dėjusias išlaidas padengs au
kos. A. Šmitas taipgi reiškė
viltį, kad 1983 m. bus pradėta
naujo berniukų bendrabučio
statyba.
Diskusijose aptarti
moksleivių elgesio klausimai.
Naujan tėvų komitetan išrink
ti: pirm. Antanas Kairys, na
riai — R. Bitautas ir G. Huberis.

Lenkija
Lenkijos lietuviai yra dėkin
gi tautiečiams, juos remiantiems siuntiniais bei kitokia
pagalba. Lietuvių Visuomeni
nės Kultūros Draugijos cent
ro valdyba ruošiasi paminėti
S. Dariaus ir S. Girėno skrydžio
per Atlantą bei jų tragiškos mir
ties penkiasdešimtmečio su
kaktį 1983 m. Jau gautas val
džios sutikimas išleisti šiai su
kakčiai specialų ženklelį. Ren
kamos lėšos. Dalį išlaidų tiki
masi atgauti ženklelių pardavi
mu.

Y

Pasaulio Lietuvių Dienos
Dideli renginiai, kuriems reikės per $600.000 dolerių
BRONIUS JUODELIS

Antrosios Pasaulio Lietu
vių Dienos Čikagoje 1983 m.
birželio 25 — liepos 4 dieno
mis bus didžiausia laisvojo
pasaulio lietuvių manifestaci
ja, skirta vienybei su kovojan
čia tauta, skirta mūsų pačių
tautinei vienybei išeivijoje,
mūsų tautinių aspiracijų ir
kultūros ugdymui bei stipri
nimui. Šis renginys yra ypač
svarbus mums patiems, mūsų
tautinei misijai išeivijoje.
Šias dienas sudarys penki
pagrindiniai renginiai: pasau
lio lietuvių seimas, kuriu su
sirinks atstovai iš visų pasau
lio kraštų, kur gyvena lietu
viai, dainų šventė, į kurią su
važiuos chorai iš JAV, Kana
dos, Australijos, Europos ir
Pietų Amerikos, sporto žaidy
nės, kuriose dalyvaus koman
dos iš visų lietuvių kolonijų
plačiame pasaulyje. Be to, bus
šie kultūriniai renginiai: “I
Lituani” opera, dailės paro
dos, kūrėjų vakaras, satyros
teatras, folkloro spektaklis.
Bus ir jaunimo kongreso atida
rymas, paroda, talentų vaka
ras Čikagoje, o tolimesnė pro
grama vyks net keturiose vie
tovėse, ypač Kanadoje, sten
giantis gauti Kanados valdžios
finansinę paramą.
Antrųjų Pasaulio Lietuvių
Dienų sąmata viršija $600.000,
t.y. dvigubai daugiau, negu
1978’ m. Toronte. Dabartinei
JAV valdžiai sumažinus para
mą etninei veiklai, iš ten ne
numatoma gauti lėšų. Tad be
veik visa šių dienų finansinė
našta tenka patiems lietu
viams. Iš visų renginių bilie
tų ar mokesčių galima tikėtis
apie $450.000 pajamų, o liku
sius $150.000 reikės sutelkti
aukomis iš JAV ir Kanados lie
tuvių.
Antrųjų PLD lėšų telkimo
komitetas visus kviečia būti
mecenatais, aukojant po $500.
Jie gaus du bilietus į visas
PLD renginių programas. Lau
kiamos ir mažesnės aukos (Li
thuanian World Festival, Inc.
vardu), kurios nurašomos nuo
mokesčių. JAV ir Kanados Lie
tuvių Bendruomenės apygar
dos ir apylinkės įpareigotos

D altai pasipuošusios eglės Apšerkšniję, skaroti beržai Gimusio Kūdikio vargana prakartėlė...
Bernelių Mišioms kviečia Kalėdų varpai

rinkti aukas iš visų lietuvių.
Specialus PLD loterinių lai
mėjimų komitetas neužilgo iš
siuntinės visiems bilietus.
Juos platinkime savųjų ir ki
tataučių tarpe.
Vienas iš svarbiausių II PLD
kultūrinių renginių yra “I Li
tuani” operos pastatymas Čika
gos miesto centre esančiame
“Auditorium” teatre, kuris
akustikos atžvilgiu laikomas
vienu iš geriausių Amerikoje.
Pastatymo išlaidos yra labai
didelės ir tik pusę jų gali pa
dengti parduoti bilietai. Su
rinkti kitas reikalingas “I Li
tuani” pastatymui lėšas II PLD
vadovybė pavedė kultūrinių
renginių komiteto pirm. Ingri
dai Bublienei, kartu su Lie
tuvių Operos vadovybe, tiesio
giai rinkti aukas “Lithuanian
Opera Ine.” vardu, naudojan
tis jos turima asmeninių mo
kesčių nurašymo privilegija.
PLD kultūrinių renginių komi
tetas ir Lietuvių Opera visus
kviečia būti “I Lituani” gar
bės rengėjais su $1.000 auka.
Garbės rengėjams skiriamos
šešių vietų ložės operos spek
taklyje 1983 m. liepos 1 d., vai
šės ir įrašai programoje. Ope
ros rėmėjais kviečiami asme
nys ir su mažesnėmis aukomis.
“I Lituani” operos bilietai jau
gaunami paštu ir J. Vaznelio
prekyboje “Gifts Internatio
nal, Ine.”, 2501 W. 71st St., Chi
cago IL, 60629, USA.
Antrųjų Pasaulio Lietuvių
Dienų uždavinys yra ne tik su
kviesti į šią didžiąją visą sa
vaitę trunkančią šventę PLB
atstovus, sportininkus, daini
ninkus, kultūrininkus, jauni
mą ir visus lietuvius iš plataus
pasaulio, bet ir parodyti mūsų
etninę jėgą, mūsų kultūrinį
pajėgumą amerikiečiams.
Savo sportininkų sugebėji
mus parodysime amerikie
čiams “University of Illi
nois” įvyksiančiose žaidynė
se. Ten pat bus ir dainų šven
tė, kurioje lauksime svečių
iš Baltųjų Rūmų. Opera “Audi
torium” teatre, parodos ir folk
loro spektaklis “Chicago Cul
tural Center” bus mūsų kultū
riniai ambasadoriai amerikie SS
čiams ir mums patiems.
SS

Vienas kitam ištieskime rankų
Paskendę bendroje maldoj...
Šventų Kalėdų taika ir ramybė
Apglėbusi naktį beribėj žvaigždžių platumoj

proga
sveikiname visame pasaulyje
išsiblaškiusius lietuvius ir linkime

laimingų 1983 metų
GYVATARAS

Toronto Lietuvių Jaunimo Ansamblis "Atžalynas” sveikina
su ŠV. KALĖDOMIS ir NAUJAIS METAIS visus šokėjus, mokytojas, meninius lietuvių vienetus, organizacijas, plačiųjų lietuvių
visuomenę, pavergtuosius tautiečius ir linki visiems ištvermės, jaunatviško džiaugsmo bei laimingos ateities
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Lietuvių kalba šeimose
ba angliškai. Tai yra lyg mū
sų jaunimą uždarantis kalbi
nis ratas.
Tačiau matomi iš to rato du
prasiveržimai. Vienas jų yra
jausminis. Jaunuolis-ė gali
pasilikti su lietuvių kalba
traukiamas grynai prigimto
ryšio su savo tėvų šeima. Ta
prasme yra svarbu, kad šeimo
se būtų kalbama tik lietuviš
kai. Prasideda kompromisas,
kai su vaikais kalbama lietu
viškai, o tarp savęs angliškai.
Tai gana pavojinga lietuvybės
išlaikymo atžvilgiu.
Diskusijų metu viena jauna
motina pasisakė esanti skai
čiusi, kad iki 9 metų amžiaus
galutinai susiformuoja kalbi
niai vaiko organai, ir jeigu su
vaikais kalbėsime tik lietuviš
kai, galime sugadinti jų anglų
kalbos akcentą. Paskaitinin 
kas atsakė, kad tai esanti se
na pažiūra, kurios jaunieji
kalbos mokymo psichologai nebepripažįsta. Net ir seną žmo
gų galima išmokyti labai šva
riai kalbėti svetima kalba, ne
kalbant jau apie vaiką ar jau
nuolį. Patvirtino paskaitinin 
kas ir auditorijos keltą mintį,
kad ateities karjerai nėra taip
jau labai svarbu turėti švarų
anglų Oksfordo akcentą. Ame
rikoje yra labai daug augštas
vietas užimančių škotų, vokie
čių ir kitų, kurie prasimušė
ne savo švaria anglų kalba, bet
savo intelektualiniu pajėgumu
pralenkę konkurentus. Taigi,
ne tiek kalba, kiek profesinis
žmogaus sugebėjimas yra le
miantis veiksnys.
Grįžtant prie jaunuolio ap
sisprendimo už lietuvių kalbą,
šalia jausminio aspekto, gali
būti dar svarbesnis protinis
(intelektinis)
motyvas,
kai
žmogus nusistato kalbėti lie
tuviškai dėl to, kad jis yra
lietuvis. Tuo atveju jis kalba
lietuviškai su visais, su kuriais
gali susikalbėti arba bent būti
suprastas. Tokių asmenų būry
je niekad negali pasitaikyti
atvejis, kai dėl vieno lietuviš
kai nekalbančio dalyvio visi
pradėtų kalbėti angliškai. A.R.
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Kelios mintys iš dr. A. Norvilo paskaitos apie dvikalbiškumą
Toronto Prisikėlimo para
pijos jaunų šeimų sekcija savo
darbą pradėjo su dr. A. Norvi
lo, kylančio viduriniosios kar
tos psichologijos specialisto,
paskaita lietuvybės išlaikymo
klausimais. Šių metų lapkričio
14 d. tos paskaitos klausėsi
apypilnė tos parapijos Parodų
salė. Klausytojų būtų buvę žy
miai daugiau, jeigu paskaitos
diena ir valanda nebūtų suta
pusi su tuo pat metu Toronte
vykstančiu Kalėdų senio para
du, į kurį buvo nuvykusi da
lis jaunų šeimų su vaikais.
“Anksčiau buvome linkę žiū
rėti į lietuvybės išlaikymo
reikalus, kreipdami dėmesį
vien į vaiką, — pradėjo paskai
tininkas, — bet dabar matome,
kad centras yra visa vaiko šei
ma, kuri vaiką nuo mažų dienų
įstato į kalbinius rėmus”.
Savo mintis paskaitininkas
iš dalies rėmė neseniai baig
ta savo studija, kurią jis at
liko su grupe lietuviškos stu
dentijos. Į klausimą apie tai
kuria kalba jie kalba dalis
davė tokį atsakymą: lietuviš
kai kalba su vyresniaisiais
(seneliais, tėvais ir pan.),
su mažais broliukais ir sesu
tėmis. Su vyresniaisiais jie
kalba lietuviškai iš seno įpra
timo, o su mažaisiais todėl,
kad jie angliškai nemoka. Tarp
savęs jie dažniausiai kalba
angliškai, išskyrus tuos atve
jus, kai kalbama jautria tema
ir norima, kad kiti nesupras
tų. (Korespondentas čia prisi
minė Lietuvos žydus Izraely
je, kurie kartais kalba tarp
savęs lietuviškai, kad kiti ne
suprastų).
Kodėl mūsų studentai, mo
kantieji lietuviškai, tarp sa
vęs kalba angliškai, atsaky
mas buvo — lengviau ir pato
giau. (Balsas iš auditorijos:
kiekvienas žmogus yra tingi
nys).
Išvadose paskaitininkas pa
brėžė, kad kasdieniam vartoji
mui jaunimas renkasi tokią
kalbą, kurios reikalauja gy
venamoji aplinka. Mūsų aplin
ka yra angliška, tad jie ir kal
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Kristaus gimimo švenčių proga sveikiname mielus savo rėmėjus, meninius vienetus, lietuvių

fyty

organizacijas ir visus tautiečius plačiame pasaulyje, linkėdami visiems laimingų bei darbingų metų -
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Toronto Lietuvių Jaunimo Ansamblis “Gintaras ”, vadovai ir tėvų komitetas

6 psi.
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Sovietų plakamas Krėvė
Bandė žymųjį lietuvių klasiką nustumti užmarštin,
bet nepavyko
Sovietinei santvarkai bū
dinga ne tik tai, kad per visą
savo gyvavimo laikotarpį ji
padarė daug didelių klaidų ir
nusikaltimų. Jai būdingas ir
užkietėjimas klaidose, ypač
neturėjimas drąsos garbingai
prisipažinti, nuoširdžiai ap
gailėti klaidas ir nusikaltimus.
Net ir tada, kai režimas neva
reabilituoja savo aukas, jis
nedrįsta atskleisti tiesos apie
tragišką savo aukų likimą.
Sovietinėse enciklopedijose
gausybė tokių nutylėtų biogra
fijų. Atsiverskime, pavyzdžiui,
“Lietuviškosios tarybinės en
ciklopedijos” pirmąjį tomą.
Zigmas Angarietis, po Kapsu
ko svarbiausias Lietuvos ko
munistų veikėjas, taip aprašy
tas, kad atrodo, jog jis, visą
gyvenimą paskyręs komuniz
mui, mirė pačia natūraliau
sia mirtimi porą savaičių
prieš jo išsvajotos “tarybų val
džios” įvedimą Lietuvoje. Nė
žodžio apie kančias iki mir
ties Stalino budelių rankose.
0 visdėlto nesigėdinta prisi
minti jo šimtąjį gimtadienį
1982 m.
Daug pavyzdžių būtų galima
priskaičiuoti, tačiau mums rū
pi tik vienas, irgi surištas
su šiemetine oficialiai pami
nėta šimtmečio sukaktimi,
kuri' liečia ne komunizmo
klystkeliuose paklydusį tau
tietį, bet įžymų mūsų litera
tūros klasiką ir didelį patrio
tą Vincą Krėvę-Mickevičių.
Sovietinė valdžia, paskel
busi savavališkai Krėvę “lietu
vių tautos išdaviku” ir išbrau
kusi jį iš Lietuvos mokslų aka
demijos, padarė didelę skriau
dą asmeniui ir giliai įžeidė
lietuvių tautą. Švęsti Krėvės
gimimo šimtąsias metines kaip
niekur nieko, neatšaukus ir
neapgailėjus asmeniui ir tau
tai padarytos*huoskaudos, yra
tiesiog šventvagystė.
Čia norime priminti, kaip
pokario metais tokį neužtar
nautą smūgį skaudžiai pergy
veno paliestasis. Vienas žy
miausių mūsų literatūros is
torikų — dr. Vincas Maciūnas,
yra surinkęs ir atskiru leidi
niu Čikagoje išleidęs Vinco
Krėvės laiškus, rašytus išei
vijoje nuo 44-jų iki 54-jų me
tų. Šiuose Krėvės laiškuose
matyti kaip jis vertino sovie
tinės valdžios veiksmus prieš
jį. Jis labai greit sužinojo,
kad mokslų akademija 46-jų
metų pradžioje, vykdydama
respublikinės komisarų tary
bos nutarimą, jį, kaip taria
mą lietuvių tautos išdaviką,
išbraukė iš savo narių tarpo.
Tuometinis Lietuvos KP(b)
centro komiteto sekretorius
Kazys Preikšas “Tiesoje” 1946
m. gegužės 26 d. rašė: “Išdavi
ko keliu nuėjo ir profesorius
Krėvė-Mickevičius, užmiršda
mas savo ‘Margirį’, savo ‘Ša
rūną’ ir padėdamas vokiškie
siems grobikams — pikčiausiems ir amžiniems lietnvių
tautos priešams šmeižti tary
bų valdžią ir smaugti mūsų
liaudį”.
1946 m. gruodžio mėnesį Krė
vė iš Glazenbacho pabėgėlių
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Anapilio Moterų
Būrelio valdyba

Lietuviško švietimo tikrovė
Atsiliepiant i A. Rinkinio ir J. Kojelio pareikštas mintis
AURELIJA BALAŠAITIENĖ
(Tęsinys iš praėjusio nr.)

Mokinių pajėgumas
stovyklos Austrijoje rašė pro
Vietinėse mokyklose moky
fesoriui Mykolui Biržiškai:
tojai turi kreipti dėmesį į sa
“Gal jau esi, pone Rektoriau,
vo mokinių pajėgumą, kad bū
skaitęs, kad mudu su Jumis
tų galima prieiti prie jų jau
proga
sveikina
esame išbraukti iš akademi
nos dvasios, jos iš anksto ne
jos narių skaičiaus ir paskelb
užgožiant
nesuprantamais
savo
nares
bei
jų
šeimas
ir
linki
daug
ti liaudies priešais. Taigi
tekstais, nelogiškais klausitikėtis grįžti Lietuvon greitu
mais ir tematikos svetimumu,
laimės 1983-čiaisiais metais.
laiku netenka svajoti”.
Būtų tikslu, kad į kaikuriuos
Valdyba
1947 m. gruodžio mėnesį
mūsų autorius būtų pažvelgta
Krėvė rašė: “Gal jau paskai
kaip į literatūros istorijos
tėte (komunistinėje) “Laisvė
kūrėjus, nenagrinėjant jų deje” atsišaukimą, garbingo pro
rektoriaus, rodos, Vilniaus
universiteto, kuriame visi pro
fesoriai pavardžiui kviečiami
grįžti. Nėra tik mano ir Bir
žiškų pavardės. Net ir Vaclo
vo. Matyti, visus mus laiko pik
tais liaudies priešais. Garbė
nemaža. O visgi tikiuosi, kad
dar sugrįšiu, nors mirti, Lie
tuvon”.
1948 m. balandžio 15 d. Krė
vė rašė: “Man čia siunčia kaž
kokį biuletenį, kur suradau
sveikina visus tautiečius šv. KALĖDŲ proga, linki
kultūrinės apžvalgos dabarti
nėje Lietuvoje straipsnyje:
malonių švenčių ir laimingų NAUJŲ METŲ,
Vincas Krėvė iškeiktas ir jo
visi raštai išimti iš apyvar
tos. Suprantama todėl, kad
nuoširdžiai dėkodamas ypač savo rėmėjams: Kanados Lietuvių Bendruomenės
apie mane ten negali prasi
krašto valdybai, KLB Toronto apylinkės valdybai, Kanados Lietuvių Fondui, Toronto
tarti nei vienu žodžiu”. To
Lietuvių Namams, Toronto Lietuvių Kredito Kooperatyvui “Parama”
liau Krėvė rašo: “Skaičiau Kor
sako apžvalginę kalbą, pasa
kytą 400 metų lietuviškos kny
gos paminėjimo proga. Ten ir
gi savo pavardės neužtikau.
Taipogi prakalboje ‘Mažvydo
katekizmo’, kur suminėti žy
mesnieji rašytojai — Mairo
nis, Tumas, Mykolaitis, Sruo
ga, mano vardas nepaminėtas.
Taigi esu tarybinei Lietuvai
miręs. Visgi tikiuosi, kad ne
su miręs, ar geriau pasakius
— kaip ir nebuvęs, tikrai Lie
tuvai, lietuviškai Lietuvai”.
1948 m. vasarą savo laiške
Krėvė, prisimindamas bolševi
kų pasmerkimą, rašė: “Užmir
šimui mane pasmerkė ir bolše
vikai, konfiskavę ir sunaiki
nę mano veikalus ir uždraudę
nors vienu žodžiu apie mane
prasitarti. Iš vadovėlių, iš
paskaitų mano pavardė visur
yra išbraukta. Visa tai manęs
šiandien nejaudina ir nekelia
susirūpinimo”.
Iš tiesų, Krėvė bolševikus
gerai pažino. 1944 m. spalio
30 d., jau būdamas Austrijoje,
jis rašė: “Mums atrodo, kad
anksčiau mėnesiu kitu ar vė
liau teks išvažiuoti iš čia,
ypač, jei frontas dar priartės,
nes “draugai” lietuvių tikrai
vadovė bei tėvų rėmėjų komitetas sveikina visus geraširdžius rėmėjus,
nepaglostytų, jei kurie jiems
bičiulius, lietuviško jaunimo meninius vienetus bei visas organizacijas
į rankas patektų, ypač manęs”.
Krėvė neklydo, tikėdamas,
Kristaus gimimo švenčių proga ir linki darbingų 1983 metų.
kad jis išliks “tikrai Lietuvai, S;
lietuviškai Lietuvai”. Poetas
Justinas Marcinkevičius šie
met tatai įtaigiai patvirtino:
“Neįsivaizduojam Lietuvos be
Nemuno, neįsivaizduojam jos
ir be Krėvės”. Štai kodėl su
maironiška rūstybe norėtųsi
dabar paklausti “neklystančiąją” partiją:

TORONTO LIETUVIŲ TEATRAS

“AITVARAS”

Hamiltono Lietuvių Mergaičių Choras “Aidas”,

“Kokiems
velniams
jūs,
bepročiai ar žiaurūs žmonės,
Vieni kitiems ant žemės
pragarą sukūrę,
Burnojote, kad . . . Krėvė savo
tautą išdavė?”
L.R.

Konkursas jaunimui
Kviečiame visas Kanados
lituanistines mokyklas prisi
dėti prie V PLJK mokinių pie
šinių konkurso.
1983 m. liepos mėnesį atke
liaus daug lietuvių jaunimo
iš viso pasaulio dalyvauti V
PLJ Kongreso studijų dienose
Trento universitete, kur bus
mokinių piešinių papoda.
Atvykęs iš kitų Itraštų jau
nimas negalės apVažinėti vi
sos Kanados, bet norės pamaty
ti jos įdomybes. Todėl skelbia
me rašinių-piešinių konkursą.
Bus galima pasirinkti vieną iš
dviejų temų: 1. Kaip parodytu
mėte Kanadą į V PLJK atvyku
siam jaunimui? 2. Kaip jam
parodytumėte lietuvius Kana
doje?
Konkursas yra suskirstytas
į keturias amžiaus grupes: 5-8
metų, 9-11 m., 12-14 m., 15-16 m.
Kiekvienas mokinys turi nu
piešti piešinį ir parašyti trum
pą aprašymą. Kiekvienai am
žiaus grupei skiriamos trys
premijos. Taip pat yra ir mo
kyklos “murai” projektas, kur
mažiausia 3 mokiniai gali at
stovauti savo mokyklai.

<■

Mokyklos yra suskirstytos į
dvi grupes: I — Hamiltono,
Montrealio ir Toronto lietu
vių mokyklos, II — kitų apy
linkių lietuvių mokyklos.
Premijos bus įteiktos Toron
te 1983 m. liepos 23 d. V PLJK
iškilmingame baliuje.
Prašom savo piešinius — ra
šinius atsiųsti V PLJK studijų
dienų techninės ruošos komisi
jai iki 1983 m. kovo 31 d. šiuo
adresu: 535 The East Mall, Apt.
308, Islington, Ont. M9B 4A4.

ir laimingu
'fiouju jfietu!
linkime musų choro rėmėjams, draugams ir visiems
lietuviams, išblaškytiems plačiame pasaulyje.
TORONTO LIETUVIŲ VYRŲ CHORAS “ARAS

• Ar tavo draugai skaito “Tė
viškės Žiburius"? Atsiųskite jų
adresus — gaus nemokamai kele
tą numerių susipažinti

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

531-4251
Pacientai priimami
susitarus telefonu

f

taliai. Visų pirma yra būtina
įgalinti lietuvį jaunuolį su
prasti lietuvišką žodį jam pa
čia prieinamiausią forma, kad
lietuvių kalba nebūtų vien sve
timos kalbos pamoka, o tik sa
vo tėvų gimtosios kalbos tąsa.
Pavyzdys: “Jau namo, patrakėmis rasas braukdama, ji galvo
jo ..
(“Liet, literatūra” 8
dalis, 143 psl.) Arba “sterblė
riešutų”, “peilio šlumsėjimas”,
“dubenėlis šaižiai džergteli”
(145 psl.), “brūžeklis buvo dė
žutėj tarp replių ir plaktukų”
(130 psl.).

gyvenimo žodžių ištekliumi.
Nesvarbu, ar mūsų jaunuolis
galės atpažinti Lietuvos miš
ko grybų rūšis, bet svarbu,
kad jis, grįžęs į namus iš mo
kyklos ar pramogos, galėtų
savo įspūdžius atpasakoti lie
tuviškai. Ir tame yra pirma
sis ir pagrindinis lituanisti
nės mokyklos uždavinys. Vė
liau, subrendęs, paūgėjęs, sa
vo skonį subrandinęs, jaunas
lietuvis prieis prie mūsų kla
sikų ir kaimo literatūros raš
tų. Dabar jis privalo išmokti
valdyti pagrindinį tautos gy
vybės įrankį — kalbą.

Programoje taip pat reika
laujama mokytis Lietuvoje
naudotų įrankių, padargų pa
vadinimų, pastatų ir t.t. Žo
džiu, grąžinimas mūsų jaunų
žmonių į senovinį primityvu
mą nėra labai naudingas pa
triotizmui ugdyti. Jei kas tvir
tintų, kad mūsų jaunimas tai
yra išmokęs ir įsisąmoninęs,
aš norėčiau tokį stebuklą pa
matyti, nes gerai žinau, kad
ir kaikuriems vyresnės kar
tos lietuviams tos sąvokos
nieko nereiškia. Aš pati tų
įrankių nesu nei mačiusi, nei
žinočiau, kaip apie juos pa
aiškinti. O jei ir žinočiau,
tai tame žinojime nerasčiau
jokio pasididžiavimo. Su pa
sididžiavimu rodau jiems Lie
tuvos seną architektūrą, moks
lo institucijų pastatus, me
niškus pakelės kryžius ir ko
plytėles, kalbu apie mūsų ne
priklausomos valstybės pada
rytą pažangą, bet neminiu nei
vyžų, nei samanotų lūšnų, jas
nurašydama skurdžios senovės
sąskaiton. Jaunas žmogus yra
reikalingas didingo pavyzdžio,
kad būtų sužadinta jo vaizduo
tė ir uždegti jausmai. Jaunam
žmogui reikia pateikti daly
kus didingai, aiškiai, šviesiai,
pozityvioje istorinėje perspek
tyvoje su aiškia mintimi jame
kelti pasididžiavimą savo tau
ta, kaip tai darė mūsų aušri
ninkai, atskleisdami Lietuvos
praeitį.
Kasmet mokytojai išdalina
vadovėlius ir pratimų sąsiuvi
nius, juos modifikuodami,
braukydami, išleisd i nedarni,
tačiau apie tai viešai nekal
bėdami. Tuo tarpu dailiai iš
leisti vadovėliai, savo tekstu
pritaikyti nepriklausomo kraš
to gimtosios krašto kalbos ly
giui, netinka dabarties moki
niams.
Pagal tuos vadovėlius daugu
ma mūsų visuomenės narių eg
zaminų nepajėgtų patenkina
mai išlaikyti, nors dar laisvai
vartoja lietuvių kalbą, bent
dalį savo žinių ir mokslo at
sinešę iš Lietuvos mokyklų.
Taigi reikalavimas, kad da
bartinis Kanadoje, Australi
joje ar Amerikoje gimęs lie
tuvis, praleidęs kelias dešim
tis minučių į savaitę lituanis
tinėje mokykloje, pajėgtų at
likti vadovėlio reikalavimus,
negali būti realus. Šių dienų
15-16 metų jaunuolis, lietuviš
kų jaunimo organizacijų ir pa
rapijų narys, savo vidutiniu
kalbos mokėjimu tegali prilyg
ti Lietuvos mokyklų pirmos
klasės mokiniui, ir tai ne žo
dyno srityje.
^Tačiau lituanistinės mokyk
los gyvuoja ir gyvuos, nes jo
se yra gyva lietuviškos parei
gos dvasia, kuri nejučiomis
pereina į moksleivius, prie
jų sugebant prieiti su geru
žiupsniu tikros meilės tiek
Lietuvai, tiek jaunam žmogui.

Įžūlūs mokiniai
Dar didesnė problema moky
tojams su tais vaikais, kurie
namuose yra neparuošti litua
nistinei mokyklai ir yra nega
tyviai nusiteikę. Štai pavyz
dys iš pirmos mokslo metų die
nos Klevelande. Ketvirtame
skyriuje mokytoja, patyrusi
pedagogė, norėdama susipa
žinti su mokinių pajėgumu,
pakvietė vieną mokinį skai
tyti iš knygos. Dešimties me
tų “vyras” arogantiškai ang
liškai atsakė: “Man nereikia
skaityti —- čia laisvas kraš
tas”’. Kokių priemonių reikia
mokytojui tada imtis? Ir ką
patartų lituanistinių mokyk
lų kritikai ar net ir pati švie
timo taryba? Juk mokytojui
kiekvienas lietuvis mokinys
yra svarbus ir reikalingas.
Drausmės priemonės, kaip pa
šalinimas iš klasės ar pali
kimas po pamokų, čia jokios
reikšmės neturi. Taigi prie
žasčių ir pagalbos reikia jieškoti ne visuomenėje, ne vado
vėlių leidykloje, bet pačių tė
vų eilėse.
Tai problemos, su kuriomis
lituanistinių mokyklų mokyto
jai susiduria pastoviai. Jie
yra palikti patys vieni kovoti
su beveik neįmanomomis kliū
timis. Skundas tėvams retai
tėra vaisingas, nes tėvai pa
prastai tiki savo vaiko tobu
lumu, kaltina mokytojus. Ir
taip lituanistinės mokyklos,
uždarytos tarp skolintų sie
nų, gyvenA užburtame rate,
kurio rezultatais nori visi
džiaugtis, bėt prie kurių ne
daug kas teprisideda, pasiten
kindami pagyrimo ar kritikos
žodžiu.
Yra gerų mokinių
Dar didesnį rūpestį kelia
tas faktas, kad klasėse taip
pat yra nuostabiai gerų moki
nių, kurie yra išimtys, kelian
čios mokytojuose džiaugsmą ir
pasididžiavimą. Jie klasėje
pamokų metu yra mandagūs,
aiškiai gerą auklėjimą atsi
nešę iš namų. Jų lietuvių kal
ba švari ir taisyklinga. Tai
dar vienas lietuviškos šeimos
įtakos teigiamas bruožas. Ta
čiau jie dalyvauja pamokose
drauge su tais, kurie net ir
augštesnėse klasėse nepajė
gia sudaryti nė vieno taisyk
lingo sakinio ar išreikšti sa
vo minčių sklandžiai bei su
prantamai lietuvių kalba. De
ja, visi keliami (su nepapras
tai mažomis išimtimis) į augštesnes klases, nes visuomenė
je tėvų spaudimas yra dide
lis. Girdėt grasinimai: “Nelei
siu savo vaiko daugiau, nes
man nepatinka reikalavimai,
perdaug reikia mokytis”. To
kiais atvejais tenka tik liūd
nai nulenkti galvą ir apsispręs
ti arba už kokybę (tai kompro
misas su mokytojo sąžine), ar
ba už kiekybę (tai viešo pasi
didžiavimo ir prestižo reika
las). Ir vienu, ir kitu atveju
atsakymas yra sunkus, o spren
dimo atsakomybės dauguma
tautiečių, gyvendami uždaroje
ir kartais labai negailestin
goje visuomenėje, ant savo
pečių nenori pasiimti.
Kėlimas spaudoje vieno ar
kito mūsų švietimo klausimo
nėra labai populiarus. Kal
bant apie švietimo krizę, rei
kia eiti į pačias šaknis — šei
mą, kurios prieauglio nusista
tymas apspręs mūsų tolimesnę
mokyklų gyvavimo eigą. Aš siū
lyčiau rengti tėvams semina
rus, įjungiant tėvų komitetus.
Per komitetus turėtume eiti
į tėvus, aiškindami mokyklo
se esančias problemas ir rei
kalaudami jų bendradarbiavi
mo. Mokykla ir šeima privalo
palaikyti pastovų bei glaudų
ryšį. Tai būtų vienas konkre
tus žingsnis į lituanistinio
švietimo stiprinimą. O jau vė
liau galėsime diskutuoti kated
ras, lituanistikos seminarus
ir kitus augštesnius lituanis
tinio švietimo aspektus.

Tarp dvieju kultūrų
Ne, lietuviškasis švietimas
negriūva ir nemerdi, bet mū
sų visuomenė išgyvena savo gy
venimo krizę, nevisada pajė
gianti išlaikyti pusiausvyrą
tarp dviejų kultūrų, kurių angoję visi esame. Todėl ir šeimos lietuviškumas, tik iš dalies palaikomas lituanistinės
mokyklos, yra lemiantis mūsų
visuomenės ateities variklis.
Mokykla yra bejėgė jauną žmo
gų sulietuvinti ar jį atlietu
vinti. Ji tik gali koordinuoti
šeimoje randamus lietuviškus
pagrindus, sistemingai atsklei
džiant Lietuvos praeitį ir kul
tūrą tam tikroje intelektuali
nėje augštumoje. Ir “Anykščių
šilelio” stiliaus aliteracijos
nepadės jaunam žmogui pamil
ti mūsų literatūros, jeigu ja
me išvardintų grybų ir uogų
pavadinimai šiandieną tėra
prieinami botanikos žinovui
ar kaime gyvenančiam ūkinin
kui. Tuo tarpu mūsų gyveni
mas rieda toliau su vis mažė
jančiu kasdieninio modernaus

Tėviškės Žiburiai

Tolsti iro mi i s KUN. PRANAS GAIDA
--------------------------------. .
Maironis (1862-1932) yra įvai
riai vadinamas — Lietuvos at
gimimo dainiumi, pranašu,
tautos žadintoju ir pan., bet
neteko girdėti, kad jis būtų
vadinamas tautos kunigu. Tie
sa, jis kartais vadinamas tau
tos vaidila, bet skirtinga pras
mė. Vaidilos reikšmė lietuvių
tautos gyvenime yra gana mig
lota. Simono Grunau XVI š.
kronikoje vaidila yra vadina
mas vyriausio kunigo krivio
pasiuntinys, atliekantis tam
(tikras ritualines funkcijas.
Devyniolikto šimtmečio ro
mantikai vaidilomis vadino
karalių patarėjus — žynius ir
kanklininkus — dainius, turinį čius apdainuoti karalių žygius.
Tautos kunigas — tai dvasi
nis jos įkvėpėjas, vadovas, ža
dintojas, drųsintojas visa sa
vo asmenybe, kūryba ir veikla.
Kalbant šia tema, iškyla du
etapai: I. Maironio kelias į ku
nigystę ir II. Maironio kelias į
tautų.

I. Maironio kelias
į kunigystę
Ano meto (XIX š.) Lietuvos
šeimų svajonė buvo — matyti
savo jaunuolius kunigais. Ma
čiulių šeimoje to bruožo ryš
kiai nematyti. Yra netgi duo
menų manyti, kad jų ir jiems
artimose šeimose buvo net
priešingų nusiteikimų. Jų jau
nuoliai pradžioje į kunigystę
žiūrėjo skirtingomis akimis.
Pvz. tai matyti iš labai arti
mo Mačiulio-Maironio draugo
Antano Vytarto paliktų atsi
minimų, kuriuose taip rašė
apie
kunigų
seminariją:
“... karstas, kuriame laido
jami pačiame žydėjime jauni
kaičiai” (pig. V. Zaborskaitė,
Maironis. Vilnius 1968 m., 25
psl.). Bet kai mirė A. Vytarto
draugė ir motinos brolis klie
rikas Saratovo kunigų semina
rijoje, radikaliai pasikeitė
jo nuotaika. Tuomet A. Vytartas rašė: “Palikau užsimąstęs,
rimtas, žemiškojo gyvenimo
nebranginąs” (t.p.). Tai nuve
dė jį kunigų seminarijon.
Maironis buvo labai artimas
A. Vytarto draugas. Atrodo,
kad ir jis gyveno tokia pat nuo
taika, nes buvo užsimojęs taip
pat važiuoti kunigų seminari
jon baigęs keturias klases. Tik
tai tėvai jį sulaikė ir liepė
baigti gimnaziją.
1. Ilgos studijos
Maironis pakluso, baigė gim
naziją Kaune, bet važiuoti į ku
nigų seminariją nesiryžo ir pa
sirinko kitą kelią, būtent, li
teratūros studijas Kijevo uni
versitete. Jis įstojo 1883, t.y.
“Aušros” metais ir studijavo
filologijos-istorijos
fakulte
te. Deja, nusivylė ir studijo
mis, ir studentų gyvenimu, ne
rado to, ko tikėjosi. Be to, ži
nojo, kad baigęs fakultetą, tu
rės dirbti greičiausiai moky
tojo darbą, kuris izoliuos jį
nuo gimtosios Lietuvos.
Po vienerių metų studijų
Maironis apsisprendė važiuoti
kunigų seminarijon. Prašymą
su dokumentais pasiuntė į
Kauną kovo mėnesį, o 1884 m.
rudenį jau atsirado seminari
joje. Rektorius Jeronimas Rač
kauskas jį labai palankiai su
tiko ir liepė nusiskusti dviša
ką barzdą bei apsivilkti suta
na, nelaukiant oficialių įvilktuvių. Ta išimtis buvo padary
ta, matyt, dėlto, kad naujasis
vertingas kandidatas nepa
keistų nuomonės ir neišstotų
iš seminarijos.
Baigęs Kauno kunigų semi
nariją ir tapęs kunigu, kaip
neeilinių gabumų studentas,
buvo išsiųstas tęsti augštesnių studijų teologinėje Petra
pilio akademijoje 1888 m. Ją
baigė 1892 m. magistro ir dak
taro laipsniais, parašęs diser
taciją “De justitia et jure”
(Apie teisingumą ir teisę). Dve
jus metus buvo dėstytoju Kau
no kunigų seminarijoje, o po
to — 15 metų profesoriumi ir
vicerektoriumi Petrapilio aka
demijoje.

2. Seminarijos rektorius
Maironis grįžo į Kauną kaip
seminarijos rektorius 1909 m.
ir čia pradėjo naują dvasinio
atžalyno epochą, būtent, lietu
viškąją. Iki Maironio seminari
jos kalba buvo lotynų ir lenkų.
Maironis pirmasis įžanginia
me žodyje prabilo lietuviškai.
Vieni už tai jį kritikavo, kiti
gyrė ir džiaugėsi.
Klierikams rektorius Mairo
nis atrodė kaip Olimpo die

vaitis — iškilus, rimtas, auto
ritetingas. Kitiems buvo malo
nus, vaišingas šeimininkas.
Jei Maironis kviesdavo kurį
klieriką pas save, tai reiškė,
kad yra labai rimtas reikalas.
Klierikams atrodė, kad to
kio išsimokslinimo ir autori
teto kunigas kaip Maironis
turėtų būti vyskupu. Vėliau
paaiškėjo, kad jis buvo siū
lomas į vyskupus net trimis
atvejais, bet nepraėjo. Vati
kanui buvo apskųstas kaip na
cionalistas, nemoralus, eroti
nės poezijos autorius. Pirmą
kartą jį apskundė lenkiškos
orientacijos kunigai — prel.
K. Skirmuntas ir kun. Br. Žongolavičius, antrą kartą — kitų
įtaigotas grafas Aleksandras
Tiškevičius, trečią kartą —
kun. B. Liausas (lenkas).
Maironis tai labai jautriai
pergyveno ir anuomet taip ra
šė:

Jono Mačiulio kelias į kunigystę ir i tautą

ba. Ypač populiarūs buvo pat
riotiniai Maironio eilėraščiai.
Maironio raštų I tome iš 127
lyrinių kūrinių tik 30 yra re
liginiai.
Visdėlto Maironio poezija
nenukrito iš dangaus. Ją kū
rė autorius palengva. Pirmie
ji jo bandymai jau rodė žymų
talentą, tačiau reikalingi bu
vo didesnės brandos. Kaikurie ano meto vertintojai Mai
ronio poeziją sutiko labai ne
palankiai. Kai pasirodė pir
moji Maironio poema “Tarp
skausmų į garbę”, “Varpo” re
cenzentas rašė: “.. . autorius
nė kiek nenusimano apie poe
tiškumą”. Toji poema buvo
pasirašyta ne Maironio, bet
Garnio slapyvardžiu. Gal ir
tai klaidino recenzentą, nes
po trejų metų, pasirodžius
“Jaunajai Lietuvai”, jis rašė
labai teigiamai, laikė lietu
Ir štai, kaip kareivis nelygioj kovoj, vių poezijos perlais.
Be garbės ir be vardo tėvynėj
Savo bręstančia poezija Mai
laisvoj,
ronis išaugo į didžiausią ano
Aš parblokštas ir vienas.
(Skausmo skundas) meto lietuvių tautos poetą.
Jo “Pavasario balsai” sulau
Žvelgiant betgi iš laiko per kė net 8 laidų.
spektyvos matyti, kad Mairo
2. Kultūrintojas irdorintojas
nis, būdamas seminarijos rek
Einant pasirinktu keliu, Mai
toriumi, galėjo nuveikti dau
giau nei būdamas pririštas roniui rūpėjo kultūrinti tau
prie vyskupo sosto ir vargina tą. Kiti Lietuvos veikėjai pa
mas administracinių proble sitenkino jos švietimu, bet ne
Maironis. Jis gerai matė, kad
mų.
Lietuva yra atsilikusi kultūri
II. Maironio kelias
nėje srityje nuo savo kaimynų
į tautą
ir ryžosi ją praturtinti nauja
Kai 11 metų amžiaus Jonas kūryba. Maironiui jau anuo
Mačiulis, busimasis Maironis, met buvo aišku, kad tauta be
1873 m. priėmė Sutvirtinimo savitos kultūros negali išlik
sakramentą Kauno katedroje ti. Dėlto jis ir kūrė tautinės
iš vyskupo M. Valančiaus ran kultūros vertybes — eilėraš
kų, drauge su kitais po iškil čius, balades, dramas, saty
mių atėjo į vyskupo rūmus. ras, noveles, libretą operai,
Valančius visus apdovanojo. rašė straipsnius, skaitė paskai
Mačiuliui davė Rožinį ir lie tas. Daugelis jo kūrinių tapo
tuviškų knygelių (anuomet ru tautos lobiu.
Nemažiau rūpėjo Maironiui
sų uždraustų). Tai buvo simbo
linė dovana, kuri reiškė bū ir tautos dorinimas. Besiple
simą jaunuolio kelią — reli čiant nutautimo vėžiui, rei
kėjo vaizdingu kūriniu pra
ginį ir tautinį pašaukimą.
Tapęs kunigu, Maironis žvel bilti į lietuvius ir konkrečiai
gė į savo paskirtį misijonie- parodyti, kas yra blogo jų gy
riaus akimis, t.y. tokio misi- venime. Dėlto Maironis prabi
jonieriaus, kuriam rūpi ne tik lo garsiąja balade “Čičinskas”.
Evangelijos skelbimas, bet ir Joje autorius pavaizdavo Upy
gelbėjimas tautos, skęstančios tės bajorą, pasižymintį nedo
rusiškoje ir lenkiškoje jūroje. ru gyvenimu. Už tai jis baudžia
Taip daro visi misijonieriai mas — žiemą nutrenkia jį
Afrikos, Azijos ir kituose kraš griaustinis, jo rūmai nugrimz
tuose — jie skelbia ne tik Evan ta ežeran, jo kūno nepriima
geliją, bet ir rūpinasi visoke žemė, nes Čičinskas yra tėvy
riopa žmonių gerove, steigia nės pardavikas už pinigą ir
mokyklas, ligonines, rūpinasi garbę.
jų kultūrinio ir dorinio gyve
Panaši mintis randama “Ra
nimo kėlimu. Pvz. lietuvis mi- seinių Magdėje”. Ten Mairo
sijonierius kun. K. Bėkšta, sa nis vaizduoja lietuvaitę, bė
lezietis, Brazilijos džiunglių gančią nuo savo tautos. Ji iš
indėnams parašė gramatiką, teka už kitataučio, nutolsta
sudarė žodyną. Taip daro Ka nuo tėvų religijos, kultūros,
nados misijonieriai indėnų ir papročių ir tampa netgi ateis
eskimų srityse. Tuo būdu jie te. Tokiu neigiamu tipu auto
skleidžia ne tiktai Evangeli rius akivaizdžiai parodė tyko
ją, bet ir kultūrą.
jantį pavojų lietuvaitėms, su
Maironio misijų laukas buvo sižavėjusioms
kitataučiais:
Lietuva. Jai anuo metu reikėjo toks kelias ne tik pavojingas,
Evangelijos nešėjų, kovojan bet ir nedoras.
čių su antikrikščioniškomis
Nesitenkino Maironis, rody
ideologijomis, bet dar daugiau damas neigiamus tipus — jis
— lietuviškų kultūrintojų, pa plakė juos aštriomis satyro
siryžusių gelbėti tautą, kad mis, ypač lenkomanus, rusofiišliktų gyva ir atsigautų.
lus, karjeristus, “tautos pabė
gėlius
”, visiems primindamas
1. Istorikas ir poetas
įpareigojančią tėvynės meilę:
Matydamas tokią savo mi- “Mylėk, lietuvi, tą brangią že
sijonierišką paskirtį, Mairo mę, kame nuo amžių tėvai gyve
nis pasirinko savitą kelią. Vi no”.
sų pirma jis ėmėsi Lietuvos
Dorino savo tautą Maironis
istorijos rašymo, panašiai, ir tiesiogine savo kunigiška
kaip Simonas Daukantas. Tau veikla. Kaip Kauno seminari
tos istorijos atskleidimas, jo jos rektorius beveik per ket
manymu, žadina tautinę sąmo virtį šimtmečio jis auklėjo lie
nę, skatina didžiuotis savo tuvių kunigijos atžalyną. Iš jo
praeitimi. Tauta, kuri atran vadovaujamos seminarijos išė
da savo šaknis ir pradeda jaus jo šimtai jaunų kunigų, dau
ti jas, darosi sąmoninga. Dėl giau ar mažiau atspindinčių
to Maironis nevengė tokių epi Maironio dvasią. Pvz. kai pa
zodų, kurie rodė Lietuvos pra vasarinėse ekskursijose lai
eitį garbingoje šviesoje. Vė vu klierikai imdavo dainuoti
liau Aug. Voldemaras tą pir Maironio dainas, jis ateida
mąją ištisinę Lietuvos istori vo, atsistodavo prie jų būrio
ją “Apsakymai apie Lietuvos ir džiugiu žvilgsniu lydėdavo
praeigą” (parašytą 1885, iš jų dainas. Jisai jautė, kad Mai
leistą 1891 m.) kritikavo, pa ronis aidi maironinkuose.
stebėdamas, kad joje yra le
Auklėdamas klierikus, Mai
gendinių epizodų ir kitokių ronis veikė daugiausia pavyz
trūkumų. Priekaištai turėjo džiu. Buvo labai pareigingas,
pagrindo (vėliau Maironis į rūpestingas ir pamaldus. Per
tai atsižvelgė naujose laido I D. karą Kauno kunigų semi
se), bet ta istorija atliko reikš narija laikinai buvo iškelta
mingą vaidmenį Lietuvos gy į Vašakėnų kaimą. Kiekvieną
venime ne tiek moksline, kiek vakarą Maironis ateidavo į va
tautine prasme.
karines maldas. Kartą vienas
Misijonierišką savo paskir klierikas susigundė jį sukliu
tį Maironis vykdė ypač per sa dyti; pasislėpė už krūmų ir,
vo poeziją. Istorija daugiau kai Maironis žingsniavo alėja
veikia žmogaus protą, jo są į bendras maldas, ėmė suokti
monę, o poezija — širdį bei
lakštingalos balsu. Poetinės
jausmus. Toje srityje Maironio
dvasios rektorius sustojo, su
veikla ir įtaka buvo milžiniš simąstė, ilgokai stovėjo ir į
ka. Jo eilėraščiai sklido tau vakarines maldas neatėjo . . .
toje kaip savotiška evangelija,
Kaip rektorius, Maironis
atskleidžianti lietuvio sielą,
buvo tradicijos žmogus. Pvz.
žadinanti ją gėrėtis savo tėvy tarp kitų dalykų, jis patarda
nės grožiu ir guostis Dievo glo vo klierikams, išvykstantiems

Nors tas socialinio klausimo
sprendimas yra visuotinio po
vasaros atostogų, visuomet dė būdžio, tačiau taikytas Lietu
vėti sutaną, net ir fizinį dar vai, kuri grūmėsi su ano meto
bą atliekant. Taip pat patar (XIX š. pabaigos) socialinėmis
davo nevažinėti dviračiais, problemomis. Tuo būdu Mai
nes tai neestetiška, klierikui ronis nurodė savajai tautai
nedera. Klierikai savo rekto pagrindinį kelią, kuris jam
rių labai gerbė, tačiau anų pa atrodė teisingiausias, nes ir
tarimų nesilaikė.
asmeninį, ir socialinį gyveni
mą grindė meilės pradu.
3. Religintojas
* * *
Tautos religinimas, jos krikš
čioniško tikėjimo gilinimas
Visais minėtais misijonierišbuvo vienas pagrindinių Mai kais užmojais Maironis ėjo į
ronio misijos užmojų. Gyvu žo tautą ir tapo jos kunigu. Jis
džiu, kaip pamokslininkas, sakramentinę kunigystę išplė
labai retai reiškėsi, užtat vei tė į pilnutinę veikmę, apiman
kė daugiausia rašytiniu-kūry- čią visą tautą ir tapo jos įkvė
biniu žodžiu. Jis jautė, kad pėju, žadintoju, dvasiniu va
tautai, kovojančiai už savo iš dovu. Maironis nebuvo parapi
likimą, reikia ne tik augštes- jos, vienuolijos ar vyskupijos
nės kultūros, bet ir gilesnės kunigas, apribotas geografinė
religijos. Savo raštuose Mai mis ar kitokiomis gairėmis.
ronis stengėsi įkvėpti tautai Jo žodis, jo veikla, jo kūryba
pasitikėjimo Dievu:
buvo skirta visai lietuvių tau
tai. Dėlto jis tapo tautos šir
... nebijok! Dievas sergės tave:
dies
balsu, aidinčiu visoje ša
Bėjo tavo plunksna nekris:
lyje.
Iš aukšto Jis žiūri Apveizda guvia
Ir sergsti tamsiausias naktis.
(II t., p. 14)

Ta linkme esą reikia spręsti
ne tik asmenines problemas,
bet ir socialines. Krikščioniš
koje šviesoje visas gyvenimas
nušvinta prasmingumu. Šią
mintį Maironis išvystė operos
librete “Kame išganymas?” Ja
me autorius vaizduoja Zonį,
nusivylusį meile, gyvenimu ir
jieškantį gilesnės prasmės.
Bando ją rasti kovoje už dar
bininkų gerovę, socialinę lygy
bę, tačiau lieka žmonių nesu
prastas ir paniekintas. Minia
pririša jį prie medžio, tyčio
jasi, o jo draugą Milvydą, ban
džiusi ginti darbininkus sei
me, nužudo. Galutinai nusivy
lęs Zonis galvoja apie savižu
dybę. Ateina pranciškonas su
būriu vaikų ir guodžia, skatin
damas jieškoti gyvenimo pras
mės krikščionybėje:
Brolystė, lygybė — tie gražūs ryšiai
(Žmonijai juos apskelbė Kristus
seniai)
Tik amžiais per Dievą sutaikins
visus!
Be Dievo visur vien tik pragaras
bus.

Skaitant Maironio poeziją,
aiškiai matyti, kad jis ir jautė
si esąs tautos kunigas — dva
sios vadas. Pvz. kad ir eilėraš
tyje — giesmėje “Apsaugok,
Aukščiausias” Maironis mal
dauja apsaugoti “tą mylimą
šalį”, neapleisti mūsų “bran
gios tėvynės”. Panašiai gies
mėje “Marija, Marija”. Ir ten,
ir čia jis kalba bei meldžiasi
tautos vardu, nes jaučiasi esąs
jos kunigu, kuriam rūpi visa
tėvynė ir jos gerovė.
Toks buvo Maironis anuo
met, toks jis yra ir dabar. Skai
tydami jo kūrybą, žvelgiame ir
vėl į jį, guodžiantį ir pranašin
gai skatinantį nenusiminti
dabarties sutemose:
Didžios nelaimės spaudžia tėvynę,
O priešas laukia jos prapuolimo.
Kapuose bočiai, kurie ją gynė,
Mes gi prislėgti nusiminimo.
Tačiau tėvynė dar nepražuvus;
Nušvis jos vėlei garbė spindėjus;
Nuslinks ta šmėkla, kaip ir
nebuvus;
Saulutė džiugins vėl patekėjus.

(Nedaugei mūsų)

Paminklinis Maironio biustas, sukurtas skulptoriaus Gedimino Jokūbonio, Kaune prie literatūros muzėjaus ir jo vadovautos kunigų seminarijos

Atsiusta paminėti
EVANGELIJOS ŠVIESA, trimėnesinis
krikščioniško
turinio
(evangelikų) leidinys, 1982 m. žie
ma ir 1982 m. ruduo. Atsakinga
sis red. ir ižd. K. Burbulys, redak
torius — P. Enskaitis, ekspedito
rius — J. Danevičius (601-2929
Aquitaine Ave., Mississauga, Ont.
L5N 207, Canada).
MITTEILUNGEN AUS BALTISCHEM LEBEN, 1982 m. 3(119)
nr. Leidėjas — Baltische Gesell
schaft in Deutschland, redakto
rius — dr. Olgred Aule, Titurelstr.
9/6, 8000 Muenchen 81, W. Germa
ny. Šis numeris skirtas Lietuvai.
Viršelio nuotrauka — Vasario 16
gimnazijos mokinių grupė. Vidu-

riniuose puslapiuose — daug in
formacinių straipsnių apie Lie
tuvą ir išeivijos lietuvius,

SUBATOS VAKARĖLI, dainy
nas. Išleido Vokietijos Lietuvių
Jaunimo Sąjunga. LampertheimHuettenfeld 1982 m., 120 psl., albuminio formato. Kaina — 7 DM
arba $3,50 JAV. Leidinys gauna
mas: Ramunė Buivys, Romuva,
684 Lampertheim 4, W. Germany.
Antanas Rubšys, RAKTAS I SE
NĄJĮ TESTAMENTĄ. Pirmoji da
lis — sandora ir Mesijas. Leidėjas
— “Krikščionis gyvenime”. Serijos
nr. 22. Brooklyn, N. Y., 1982 m„
518 psl. Kaina —$10 JAV.
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U KULTORNĖJE VEIKLOJE
Dvi poeto Maironio sukaktis
Los Angeles lietuviai paminėjo
lapkričio 13 d. Šv. Kazimiero pa
rapijos salėje. Paskaitą “Mairo
nis ir jo laikai" skaitė iš Bostono
atvykęs Stasys Santvaras. Mairo
nio eilėraščius deklamavo Los
Angeles dramos sambūrio aktoriai
— R. Vitkienė, D. BarauskaitėMažeikienė, Vincas ir Ema Dovy
daičiai. Maironio eilėraščiais su
kurtas kompozitorių dainas atli
ko vietinė sol. Stasė Pautienienė,
sopranas, Los Angeles vyrų kvar
tetas — R. Dabšys, E. Jarašūnas,
A. Polikaitis ir B. Seliukas. Akom
panavo pianistė R. Apeikytė. Mi
nėjimą surengė ateitininkai sen
draugiai, talkinami JAV LB Va
karų apygardos valdybos.
Baltiečių draugija “Baltija”
Niujorko Estų Namuose spalio
2-3 d.d. surengė lietuvių, latvių
ir estų fotografų meninių nuotrau
kų parodą. Dalyvavo 15 fotografų
su beveik 50 nuotraukų. Lietu
viams atstovavo — Vytautas Ma
želis, Algis Norvilą ir Juozas Rygelis. Vyravo daugiausia miestų
vaizdai, papildyti retesniais gamto
vaizdžiais, žmonėmis, reklaminė
mis nuotraukomis. Kaikurie foto
grafai savito spalvingumo siekė
miestų nakties šviesos efektais.
Dvi poezijos premijas po $1.000
paskirs Lietuvių Rašytojų Drau
gijos sudaryta vertintojų komi
sija. Tų premijų mecenatė — LRD
narė Nelė Mazalaitė, jomis no
rinti pagerbti savo velionies vyro
Juozo Gabės atminimą. Lietuvių
Rašytojų Draugijos valdyba skel
bia du konkursus, kuriuose bus
galima laimėti Maironio ir Juozo
Gabės poezijos premijas po
$1.000. Maironio vardo premija
norima paminėti jo mirties pen
kiasdešimtmetį.
Premijai
bus
pasirinktas 1982 m. išleistas poe
zijos rinkinys ar poema arba ver
tintojams iki 1983 m. kovo 1 d. at
siųstas tokių kūrinių rankraštis.
Kadangi norima pagerbti religi
nius, patriotinius, estetinius Mai
ronio kūrybos idealus, konkursui
atsiųstų kūrinių turinys neturi
prieštarauti Maironio idėjoms.
Juozo Gabės vardo premija bus
paskirta už 1982 m. išleistą poe
zijos knygą nenustatyto amžiaus
jaunimui arba vertintojams iki
1983 m. kovo 1 d. atsiųstą tokios
knygos rankraštį. Premijai bus
laukiama eilėraščių, rinkinių, poe
mų, eiliuotų pasakų, legendų.
Vertintojų komisija su jos adre
su bus paskelbta vėliau.
Šimtasis Vinco Krėvės gimta
dienis buvo paminėtas Filadelfi
joje, Pensilvanijos universitete,
1982 m. spalio 16 d. Minėjimą su
rengė Lituanistikos Institutas, tal
kinamas vietinės LB apylinkės val
dybos, finansiškai remiamas JAV
LB kultūros tarybos. Pensilvani
jos universitete V. Krėvei teko
profesoriauti nuo 1947 m. su ki
tais Kauno ir Vilniaus universite
tų profesoriais — A. Saliu, A.
Sennu ir V. Miciūnu. Jų dėka čia
įsteigta lituanistinė biblioteka,
pradėta dr. J. Šaulio 3.500 knygų
palikimu, dabar išaugusi iki 10.000
tomų. Ją prižiūri ir plečia K. Os
trauskas. Oficialią minėjimo dalį
įvadiniais žodžiais pradėjo Litua
nistikos Instituto atstovas B. Vaš
kelis ir LB Filadelfijos apylinkės
valdybos atstovė T. Gečienė. Pir
mą paskaitą “Vincas Krėvė šiapus
ir anapus” skaitė Antanas Gus
taitis, ją pavadinęs beveik žurna
listine apybraiža, paliesdamas V.
Krėvės gyvenimą, kūrybą, visuo
meninę ir net politinę veiklą. Bu
vęs V. Krėvės mokinys Kostas Os
trauskas prabilo apie sceninius
savo mokytojo veikalus, neužmirš
damas ir kitų kūrinių. Poetinės
prozos apstu “Dainavos šalies se
nų žmonių padavimuose”, “Šarū
ne”, “Šiaudinėje pastogėje”, nors
V. Krėvė buvo gana abejingas
poezijos žanrui. Esą jis prasitaręs,
kad kiekvienas pradeda eilėraš
čiais ir tik subrendęs pereina prozon bei dramon. Rimvydas Šilba
joris skaitė paskaitą “Dievulis V.
Krėvės kaime", ilgiau sustodamas
prie “Šiaudinės pastogės”, ypač
“Antanuko ryto”. Nijolės Marti
naitytės paskaita “V. Krėvės ‘Dai
nos apie arą’ garsų ir reikšmės ry
šys” nagrinėjo kalbos skambumą
bei jos muzikalumą. Jau J. Bra
zaitis yra prasitaręs, kad muzika
liausi lietuvių literatūros kūriniai
yra V. Krėvės “Šarūnas" ir “Dai
navos šalies senų žmonių padavi
mai". N. Martinaitytė muzikaliau
siu V. Krėvės kūriniu laiko “Dai
ną apie arą”, kurią ji perskaitė
minėjimo dalyviams. “Skirgai
los” struktūrinius bei dramatinius
būdingumus aptarė Bronius Vaš
kelis. Tai buvo paskutinė paskai
ta, užbaigusi minėjimą, kuris, de
ja, susilaukė tik negausių dalyvių.

Vilniaus M. K. Čiurlionio vi
durinės meno mokyklos krašto

tyrininkų grupė, vadovaujama
mokytojo Kazimiero Kalibato,
rinko tautosaką Pakruojo rajono
Žeimelio apylinkėje. Ten buvo
užrašyta apie 500 liaudies dainų,
nemažai įdomios instrumentinės
muzikos, retos pasakojamosios
tautosakos. Rezultatai aptarti
Žeimelyje ir Vilniuje. Mokyklo
je lankėsi Žeimelio apylinkės dai
nininkės Ona Bluzmienė ir Teodo
ra Šubienė, etnografinis Linku
vos ansamblis “Linarūtė”.
Ansamblis “Lietuva” pirmą
kartą lankėsi Japonijoje, ten nu
siųstas Sovietų Sąjungos šešias
dešimtmečio proga. Tokijo mies
te įvykusiame koncerte japonai
šiltai sutiko choreografinę kom
poziciją “Lietuva", šokius “Vyža",
“Klumpakojis” bei kitus konccrtan įjungtus lietuviškus kūrinius.
Ansamblio koncertai taipgi buvo
surengti Nagojoje, Hirosimoje,
Totoryje bei kituose Japonijos
miestuose.
Lietuvos Dailininkų Sąjungos
Kauno skyrius savo salėje suren
gė kaunietės keramikės Irenos
Petravičienės darbų parodą. Ji
dirba eksperimentinėje Kauno
“Jiesios” dailiosios keramikos
gamykloje, kur dabar naudojama
plastiška medžiaga — kaulo porce
lianas. Su tuo porcelianu lanky
tojus supažindino dail. I. Petra
vičienės sukurti servizai “Line
lis", “Rudenėlis”, “Nerija”, de
koratyvinės kompozicijos, papuo
šalai, vazelės, dėžutės.
Maskvos Didžiojo teatro diri
gentas Algis Žiūraitis dirigavo
simfoniniam Vilniaus filharmo
nijos orkestrui Vilniuje ir Kaune
surengtuose koncertuose. į pro
gramas buvo įjungta W. A. Mozarto “Simfonija nr. 40”, J. Brahmso
“Ketvirtoji simfonija”, fragmen
tai iš G. Verdi operų “Traviata”
ir “Likimo galia”.
Palangos gintaro muzėjus su
rengė mokslinę-metodinę konfe
renciją gausiam būriui dailinin
kų. meistrų ir menotyrininkų. Bu
vo aptartos naujos gintaro panau
dojimo galimybės, nepažeidžiančios jo savitumo išlaikymo, numa
tyti gintaro apdorojimo būdai,
pasidžiaugta vis brandesniais gin
taro dirbiniais parodose.
Lietuvoje buvo paskelbtas dai
nų apie tėvynę ir tautų draugystę
konkursas, skirtas Sovietų Sąjun
gos šešiasdešimtmečiui, kaip ir
daugelis kitų renginių. Vertinto
jų komisija pirmąją premiją pa
skyrė kompoz. R. Žigaičiui ir poe
tui J. Nekrošiui už dainą chorui
su pritarimu “Draugystės medis",
antrąją — kompoz. V. Juozapaičiui ir poetui Justinui Marcinkevi
čiui už dainą vyrų chorui “Tėvyne,
saule mano". Dvi trečiosios premi
jos teko — kompoz. J. Baltramie
jūnaitei ir poetei R. Skučaitei
(daina mišriam chorui “Tėvyne,
mūsų žeme”), kompoz. V. Budrevičiui ir poetui A. Jonynui (daina
tenorui ir simfoniniam orkestrui
“Mano tėvynė”).
Erfurte, R. Vokietijoje, kas
ketveri metai rengiama taikomo
sios ir dekoratyvinės dailės paro
da, kurioje dalyvauja dailininkai
tik iš Sovietų Sąjungos bei kitų
komunistinių šalių. Pagrindinę
šiemetinės parodos premiją lai
mėjo dail. S. Giedrimienė už go
beleną “Pralekiantis ekspresas".
Parodos lankytojai taipgi domėjo
si keramikės K. Karkaitės darbais,
A. Gurevičiaus, B. Stulgaitės pa
puošalais, D. Kvietkcvičiūtės, D.
Šimelienės, B. Vaitiekūnienės
mažaisiais gobelenais.
Lietuvos alpinistai mini savo
veiklos 25 metų sukaktį, susietą su
kopimu į snieguotas Kaukazo, Pa
myro, Tian Šanio kalnų viršūnes.
Jų pastangų dėka lietuviškų vardų
susilaukė kaikurios viršūnės: Tian
Šanyje — Gedimino Akstino
(4.250 metrų augščio), Lietuvos
(4.050 m). Pamyre — M. K. Čiur
lionio (5.800 m), K. Donelaičio
(5.830 m), Lietuvos (6.080 m) ir
kt. Lietuvos alpinistų žygiuose vi
są laiką dalyvaudavo . fotografas
Romualdas Augimas. Savo rinki
nyje jis dabar turi kelis tūkstan
čius nuotraukų, atspindinčių ko
pimų į viršūnes momentus, rūsčią
kalnų gamtą, alpinistų buitį. Si
dabrinei Lietuvos alpinizmo su
kakčiai buvo skirta Vilniuje su
rengta jo nuotraukų paroda "Kal
nų viršūnėmis”. Panašią parodą
“Kalnai ir žmonės” R. Augūnas
buvo surengęs 1976 m. į paskuti
nės parodos aprašymą yra įjung
tos trys R. Augimo nuotraukos:
“Žalgirio viršukalnė Tian Šany
je”, “Ant Lietuvos viršukalnės
Pamyre" ir “Universiteto viršu
kalnė Tian Šanyje”.
V. Kst.
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Nuogumas be jokios logikos

Baltiečių menas svarstybose

PR. VISVYDAS

Paskaitos, pranešimai, diskusijos Toronto universitete

Baltistikos Studijoms Puose
lėti Draugijos (AABS) Toronto
komitetas 1982 m. lapkričio
20-21 dienomis surengė meti
nes svarstybas. Ankstyvesniais
metais buvo aptartas tautinis
baltiečių išlikimas, archeolo
gija, drama. Šiemetinis ren
ginys buvo paskirtas dailei.
Apie M. K. Čiurlionio dailę
kaipo šaltinį meninio įkvėpi
mo aiškinimui kalbėjo prof.
Joana Vaštokienė. Čiurlionio
kosmines ir dvasines vizijas
ji rišo su Š. Amerikos indėnų
šamanų — pranašų panašiais
patyrimais. Dvasingumo pra
das randamas ir kitų tautų dai
lėje. Čiurlionio vizijos galė
jo būti sukeltos Vorobjovo nu
pasakotos audringos dailinin
ko kelionės Nemunu. Čiurlio
nio kūrybos, kaip ir kitų kos
minės vizijos dailininkų, studi
jos meno istorikę Vaštokienę
skatina formuluoti savitų dai
lės prigimties sampratų.
Skaidrėse buvo parodyti trys
dabartiniai Estijos dailinin
kai — Tonis Vint, Juris Arrak
ir Malle Leis. Prof. Norton
Dodge iš Niujorko apibūdino
estų dailę, papasakojo apie
savo pakartotinį lankymąsi
pas estų dailininkus. Prof.
Stephen Feinstein iš Wisconsino (jo tėvai kilę iš Kauno ir
Rygos) ypač įžvalgiai aptarė
Vinto geometrinių rėmų dar
bus. Tai esąs dabar reikšmin
giausias estų dailininkas. Jis
bene 1962 m. studijavo ir Vil
niuje, kur tuomet vyko gyvas
judėjimas lietuvių dailinin
kuose. Jie vėliau nukrypo į
saugesnes atramas tautodailė
je. Čia parodyti estai pažįsta
ir yra nesvetimi dabartinės
dailės srovėms Vakaruose, tu
ri siurrealistinių tendenci
jų, politiškai neutralūs, bent
paviršiuje.
Latvis Pittsburgo un-to prof.
Giris Purinš bandė atskleisti
kubizmo srovę latviuose, bet
temos neišvystė ir labiau nu
krypo į nepriklausomybės lai
kų dailės padrikų apžvalgų.
Apie 40 metų amžiaus dailinin

kas sekančių dieną visą valan
dų rodė analitinio-optinio po
būdžio ir ankstyvesnius į tų
linkmę jį nuvedusius savo dar
bus.
Po ilgos svečio iš JAV kal
bos teliko po penkiolika minu
čių dviem lietuviam ir dar ma
žiau — estei Ruth Tulving. Jur
gis Račkus rodė savo tapinius
aliuminio plokštėse ir pridėjo
įspūdžių iš šios vasaros vieš
nagės Lietuvoje. Deja, neteko
išgirsti, kas šiuo metu dedasi
mūsų tėvynainių dailėje. Apie
tai Račkus kalbėsiąs Brock
universitete.
Labai gyvai ir įžvalgiai pri
sistatė jaunas grafikas Otis
Tamašauskas, jau turįs nema
žą pripažinimą Kanados dailė
je. Jis sakėsi savo kūryboje
nejaučiąs sąmoningo lietuviš
kumo, nebent tai, kad esąs gry
nas grafikas (kaip ir dauguma
pajėgiausių lietuvių dailinin
kų). Tačiau per Vaštokienės
paskaitą ekrane išvydęs Čiur
lionio darbus pajuto jam arti
mumų. Tamašauskas pastebė
jo, kad lietuviuose nebuvo su
prastas. Matyt, taip pasijuto
po prieš keletą metų Toronto
Lietuvių Namuose įvykusios
savo parodos. Tamašauskas
itin domisi grafikos technika,
jos taupumu. Yra grafikos
spausdinimo meistras, atlie
kąs užsakymus ir kitiems dai
lininkams. Gyvena Priceville
miestelyje,
nepertoliausiai
nuo Toronto.
Simpoziumas šeštadienį vy
ko Toronto universitete, sek
madienį — Latvių Centre. Ge
rai paruoštą programų sekė
90-60 dalyvių, iš kurių lie
tuvių buvo 12-5. Matėsi nema
žai jaunų estų ir latvių. Gau
sesnį mūsiškių atsilankymą
gal pristabdė 15 dolerių įėji
mas. Tokia suma visdėlto ne
padengia paskaitininkų kelio
nių, patalpų nuomos, spaudi
nių ir skelbimų išlaidų. Gerai,
kad parėmė Toronto universi
tetas, estų meno draugija ir
latvių savininkų “Benjamin
Film Lab.” firma.
Algim. B.

Šv. KALĖDŲ ir NAUJŲ METŲ g
proga sveikinu visus Londono, Rodney, West Lome
bei apylinkių parapijiečius ir geros valios lietuvius,
kurie remia ir išlaiko šį religinį bei kultūrinį lietuvybės centrą — Šiluvos Marijos šventovę ir parapiją.
Linkiu visiems džiaugsmingų švenčių —
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klebonas kun. Ignas Mikalauskas, OFM

Visus parapijiečius,
Prisikėlimo bažnyčios ir vienuolyno
geradarius bei rėmėjus,
visus kolonijos lietuvius

su šv. Kalėdomis ir
naujais metais sveikina
TĖVAI PRANCIŠKONAI

Simanavičius, OFM
Klemensas Žalalis, OFM
Pijus Šarpnickas, OFM

Eugenijus Jurgutis, OFM ’
Liudas Januška, OFM
į
Kun. B. Pacevičius

PRISIKĖLIMO PARAPIJA TORONTE
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Po koncerto V. Vokietijoje. Iš kairės: VILIJA MOZŪRAITYTĖ, prof. dr. LAMPSATYTĖ-KOLLARS, HENRIETA
MOZŪRAITYTĖ ir gėles įteikęs Lietuviu Kultūros Draugijos pirm. A. PALAVINSKAS Nuotr. R. Gumuliausko

Lietuvos šventovės knygose
Broniaus Kviklio "Lietuvos bažnyčios"— Telšių ir Vilkaviškio vyskupija
A. KALNIUS
Iš tikrųjų kiekvienas žmo
gus gali kalbėti keliom kal
bom: žodžiu, žvilgsniu, veido
ir judesio išraiška, jausmais
ir pan. Žinoma, geriausiai jam
suprantama žodžio kalba. Bet
gi neapsakomos vertės yra ir
akių kalba. Akimis jis daugiau
sia kalba su gamta ir jos gro
žiu, su vaizdinio meno kūri
niais, statiniais ir aplamai
daiktais.
Prie šių savaime aiškių iš
vadų prieinama, beskaitant
Br. Kviklio knygas “Lietuvos
bažnyčios” ir dar vis nepa
mirštamą jo keturtomį “Mūsų
Lietuva”.
Šios knygos prabyla į skai
tytojų ir į žiūrovą. Čia žodžiais
apsakoma bažnyčių istorija
nuo jų atsiradimo iki šių die
nų, aprašomi jų įrengimai,
supažindinama su eiliniam
skaitytojui nežinoma statybi
ne terminija, vietos aplinka.
Betgi svarbiausia, kai skai
tytojas tampa žiūrovu. Juk čia
ne tik rašytinės knygos, bet
ir iliustracijų rinkiniai. Nuo
trauka ar paveikslas greičiau
į save atkreipia žmogaus dė
mesį kaip žodis. Ogi abiejo
se knygose (Telšių ir Vilkaviš
kio vyskupijos) sutelkta apie
1300 įvairių nuotraukų: šven
tovių, koplyčių, koplytėlių,
altorių, kryžių, aplinkos vaiz
dų, gyvų ir mirusių vyskupų
bei kunigų fotografijų.
Ir štai ilgoje paveikslų vir
tinėje žiūrovas atranda ir sa
vo parapijos šventovę, kurio
je buvo pakrikštytas, priėmęs
pirmųjų Komunijų, tarnavęs
Mišioms, su savo mokyklos
draugais apsodinęs medžiais
šventorių ir kapus. Ten mergai
tės yra pynusios atlaidams vai
nikus, puošusios altorius, du
ris ir vartus. Ir taip kyla
mintys kaip Maironiui, audžiusiam savo aukso svajones ant
ežero Keturių Kantonų krantų,
iš kur “lėkė jos, skrido, pilnos
malonės padangių keliais”.
Tuomet jis eiliavo: “Kiek at
minimų atsitikimų, gyvų kita
dos, vienas už kito brėško ir
švito anapus ribos!”
O argi ir dabar išeivijos lie
tuvis, šiose knygose išvydęs
šventovių bokštus, bent savo
svajonių nenuskraidins padan
gių keliais į savo gimtąjį kraš
tą ir neaplankys savo senutės
šventovės, tokios malonios ir
jaukios, nors ir labai labai
nuskriaustos?

Šios dvi apie Telšių ir Vilka
viškio vyskupijas knygos išim
tinos iš kritiškos vaizduotės.
Jų autorius ir padėjėjai, dirb
dami nepavydėtinose sąlygose,
jų geriau apdoroti negalėjo.
Pradedant viršeliais, tekstais
ir nuotraukomis, visur matai
pagal galimybes skoningai ir
kruopščiai atliktų darbų. Tai
kas, kad kaikurios nuotraukos
yra nepakankamai ryškios ir
kaikurie tekstai atsiliepia
atsiminimų sąskambiais, bet
gi tai nesumažina šių knygų
išliekamos vertės. Ateis lai
kas, kada jos taps brangia is
torine naujiena, nes jos jau
ir dabar parašytos, remiantis
istoriniais pagrindais.
Autorius yra pasiryžęs pa
ruošti tokius pat veikalus ir
apie likusias keturias vyskupi
jas, jeigu tesės jo sveikata.
Tai būtų monumentalus pa
minklas, pastatytas didelių
rūpesčių dienomis. Dievas
nepagaili sveikatos ir ištver
mės didelių užmojų vykdyto
jams!

Prasidėjus lapkričio mėne
siui, kuriame KLB kultūros
komisija paskelbė spaudos va
jų, reikia tikėtis, kad ir šios
dvi knygos, šalia kitų leidinių,
susiras sau namus ne vienos
šeimos ar pavienio asmens sve
tainėje, kur atvykęs svetys
paims jas į rankas, pavartys,
pasigėrės, o gal ir panorės
pats nusipirkti.
Spaudos mėnesio proga tu
rėtų subruzti visi knygų pla
tintojai ir ypač geriesiems vei
kalams surasti pirkėjus. Ogi
kiekvienas lietuvis turėtų šį
mėnesį skirti bent keliasde
šimt dolerių spaudos reika
lam®.
Gero žodžio verta ir Ameri
kos Lietuvių Bibliotekos Lei
dykla, išleidusi šias dvi kny
gas dabarties ir ateities kar
toms. Ji yra išleidusi didokų
glėbį ir kitų knygų. Jos visos
mielos ir paskaityti, ir žvilgs

nį užmesti, ir savo kultūrinį
lobį praturtinti.
Gerai, kad leidykla pakeitė
savo leidinių formatą. Nors
pirmųjų leidinių formatas bu
vo įspūdingesnis, bet sunkiau
įtalpinamas į spintų, nesude
rinamas su kitom knygom. Da
bartinis yra gerokai susiaurin
tas, bet pirmųjų leidinių sim
patiško įspūdžio nepametęs.
Bronius Kviklys, LIETUVOS
BAŽNYČIOS, I tomas — Tel
šių vyskupija, II t, — Vilkaviš
kio vyskupija. Išleido Ameri
kos Lietuvių Bibliotekos Lei
dykla Čikagoje 1980 ir 1982
m. Dailininkas ir tech, redak
torius — P. Aleksa, tiražas —
2000 egz. Kaina Kanadoje 2426dol.

• Užsakykite “Tėviškės Žibu
rius" kaip dovanų Jaunavedžiams,
draugams, pažįstamiems

Ar būtina logika nusiren
gimui? Aišku, kad būtina, atsa
kys normalus žmogus. Nusiren
giami eidami į vonią, nes su
drabužiais maudytis nedera.
Nusirengiam ir sovietinių mui
tininkų akivaizdoje, kai jie
ryžtasi 100% atlikti patikrini
mo planą.
Pereikime prie teatro. 1981
m., kai Čikagos mieste vyko lie
tuvių išeivijos teatrų festiva
lis, Kaune buvo vaidinama
Juozo Glinskio lyrinė drama
“Kingas”.
Apgailestauju, nebuvau žiū
rovų tarpe. Nuo ano įvykio ski
ria mane ir kontinentai, ir lai
ko tarpas. Vistiek, skaityda
mas tenykštės spaudos atsilie
pimus, visais pojūčiais ir mintimis dalyvavau Kauno spek
taklyje, juo labiau, kad įvyko
šioks toks teatrinis pervers
mus.
Pavėluotai šį tą paaiškinsiu.
Lig šiol įsakais sukaustytoje
Lietuvos erdvėje teatralai
griežtai prisilaikė tradicinio
orumo. Visą laiką buvo stato
mi veikalai, kuriuose gvilde
namos gilios tautinės, visuo
meninės, istorinės, egzisten
cinės, psichologinės painia
vos. Šalia Čechovo, Ibseno,
Gorkio, Strindbergo ir eilės
naujų rusų dramaturgų sceno
je vyravo ir V. Mykolaitis-Pu
tinas, V. Krėvė, Juozas Gru
šas, Just. Marcinkevičius...
Tai vardai su pripažinta, su
prantama tradicine mąstyse
na, su universaliniais mostais,
klasiškai aiškia, brandžia sim
bolika. Nuėjęs j teatrą žinai,
kad būsi įtrauktas į gėrio ir
blogio konfliktą, alsuosi uni
versalinių problemų smilka
lais. Herojai scenoje darys
tai, ką gyvenime daro tik ypa
tingi žmonės. Scenoje, be abe
jonės, niekam neateis į galvą

±u neverk, motule, kad prie Kūčių stalo
Viena jau kėdė šiemet bus tuščia,
Kad nelauš iš rankos tau baltos plotkelės
Tas, kuris dar pernai laužė su tavim slapčia.

Mano vieton šiemet tu padėki eglės šaka
Lietuvos eglyno, kuris globė mus,
O priė jo uždeki Kūčių stalo žvakę.
Ir sūnaus artumas atgaivins namus.

Kai prie Kūčių stalo maldos žodžiai liesis
Ir vaikus minėsi sielvarte, tyliai,
Mane atsiminus, tau ašara riedės,
Skausmo kalavijai smigs širdin giliai.

Bet neverk, motule, mano sengalvėle,
Laisvė ir tėvynė šaukė mus.
Daug sūnų ir dukrų Kūčių paplotėlio
Jau nelaužys niekad motinų namuos.
Neliūdėk, motule, mes tėvų šalelei
Laisvės ryto aušra skelbiam ir iš čia.
Tik uždeki žvakę tu prie Kūčių stalo.
Kad vieta manoji būtų netuščia . . .
(Eilėraštis iš Sibiro)

Džiaugsmo pilnų KALĖDŲ švenčių
laimingų bei sėkmingų NAUJŲ METŲ visiems
lietuviams nuoširdžiai linki —
252 Regent St. So.

Sudbury, Ontario

The Lougheed šeima ir
tarnautojai

viešai nusirengti. Juk tai bū
tų tikra nesąmonė. Paprasčiau
siai — skandalas.
Grįžkime prie J. Glinskio
“Kingo”. Veikalas kaikuriais
atžvilgiais panašus į ameri
kiečių “Westside Story”. “Kin
go” spektaklį režisavo Kauno
dramos teatro vyriausias režisorius Jonas Vaitkus. Kad jis
gabus ir išradingas teatralas,
o taip pat drąsus vyras, mato
me iš kelių laiškų, atspausdin
tų “Literatūros ir Meno” sa
vaitraštyje po minėto vaidi
nimo premjeros.
Pensininkas pedagogas Alek
sandras Mensonas rašė: “Negi
menu galima vadinti tų išsigi
mėlių merginos išprievartavi
mo sceną arba jaunuolio ir
merginos užlipimą ant stogo,
be jokios logikos nusirengimą 100 procentų?”
Kitame laiške Jūratė Povi
laitytė gina J. Vaitkaus suma
nymą. Jūratės visiškai nešo
kiruoja nuogo žmogaus paro
dymas, Juk mes, pasak jos, gė
rimės Rubenso, Rembrandto,
Goyos ir kitų tapytojų drobė
mis, visai jų nesigėdydami,
nes tai meno kūriniai. Neuž
merkiame akių ir ties Stasio
Krasausko lakštais, kur įam
žinti nuogi žmonės”.
Čia knieti klustelti: ar ap
sirengę žmonės negali būti
įamžinti?
Suprantama, nuogumas dro
bėje ar grafikoje yra kas kita
nei gyvoje scenoje. Matyti gy
vą nuogą aktorę ar aktorių yra
išimtis: tuo veiksmu peržen
giamos įprastos moralės ribos.
Vakaruose, laisvės sąlygomis,
“total nudity on stage” ar striptyzas turi savo vietą. Jei kas
nenori to regėti, neina į apsi
nuoginimo spektaklius.
Kauno teatras ėmėsi nuogu
mo efekto, norėdamas parody
ti “pamestinukų chuliganų”
dorovinę transformaciją. Nuo
gi ant stogo jie simbolizuoja
skrydį į dvasinių vertybių
augštumas . . .
Man regis, moralinio nuogu
mo dabartinei Lietuvai labai
ir labai reikia. Pats metas kaikam nusiplėšti nuodėmingas
drapanas. Ypač turiu mintyje
tuos visus lengvatomis apsigaubsčiusius, CK rūmuose už
sirakinusius partijos didžiū
nus. Pats metas juos viešai
peršviesti demokratišku rent
genu. Tegu nusimeta savo tam
siai mėlynas eilutes, brangius
kailinius, skrybėles, “papa
chas”. Tegu “be logikos” nu
sirengia 100% nuogai, kaip
tie bėdžiai lietuviai turistai
sovietų muitinėse. Partiečių
veidmaininga logika žmonėms
įkyrėjo iki gyvo kaulo. Prime
lavo per tiek metų. Pūtė liau
džiai sprangius utopinius dū
mus, patys pragmatiškai nau
dodamiesi neutopiškais žemės
malonumais. Nuogi ant stogo
jie atrodytų taip, kaip visi
pagyvenę žmonės, kurie išdrį
so parodyti savo nuogumą gė
rio labui. Ecce homo!
Į vaidybos augštumas paky
lėtas simbolizmas visuomet
padaro gilų įspūdį. Gal neto
li toji diena, kai partijos ir
saugumo šulai, prisižiūrėję
panašių į J. Glinskio “Kingą”
spektaklių, pasiklys Paukščio
Tako žvaigždynuose ir niekad
nesugrįš žemėn Lietuvos žiū
rovų džiaugsmui.

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

Turner & Porter
laidotuvių namai
436 Roncesvalles Avė.,
Toronto, Ontario
Tel. 533-7954

Tėviškės Žiburiai
mielus parapijiečius

S

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

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

Iš Venecuelos lietuvių gyvenimo

Lietuvis su kinietiška pavarde
V. UTENIS

1982 m. spalio mėnesį Vene
cuelos lietuviai pagerbė savo
dvasios vadą salezietį kun.
Antaną Perkumą. Jisai šventė
trigubą sukaktį: 50 metą vie
nuolystės, 40 — kunigystės ir
30 — religinės-parapijinės
veiklos Venecuelos lietuviu
tarpe. Iškilmės buvo ir tuo
nepaprastos, kad jose dalyva
vo vysk. V. Brizgys ir iš Sao
Paulo atvykęs P. Amerikos Ku
nigą Vienybės ir Brazilijos
Lietuvių Bendruomenės tary
bos pirmininkas salezietis
kun. Pranas Gavėnas.

Pietūs vyskupui pagerbti
Iškilmių pradžia tektų lai
kyti šeštadienio (X.2) pietus,
kuriuos atvykusiam vysk. Briz
giu! pagerbti suruošė pats su
kaktuvininkas ir Venecuelos
saleziečiai. Juose dalyvavo Ka
rako arkiv. Jose Alf Lebrun.
Lietuviams atstovavo p.p. Dambravos, Deveikiai, Šulcai, Klo
vienė ir jos duktė Jadvyga.
Savo sveikinime arkiv. Le
brun gražiai įvertino misijonierišką kun. Perkumo veiklą
Hongkonge, Kinijoje ir Venecueloje, prisimindamas glau
dų bendradarbiavimą Maracay vyskupijoje prieš daugelį
metų, kai inons. Lebrun buvo
tik ką įšventintas vyskupu.
Šisai Don Bosco kunigas savo
apaštalavimo dvasia esąs pa
vyzdys saleziečių vienuolijai
ir visai kunigijai.
VLB pirm. dr. Vytautas Dam
brava dėkojo kun. Perkumui
už 30 ištikimos tarnybos me
tų lietuvių sielovadoje. Tie
metai pareikalavę daug svei
katos, jėgų ir nepaprastos
kantrybės. Pirmininkas dėko
jo saleziečiams ir salezietėms
už jų nuolatinę paramą, arki
vyskupui už rodomą pasitikė
jimą kun. Perkumui bei palan
kumą lietuviams, o vysk. Briz
gilu dėkojo už Atvykimą iš Či
kagos.
Naudodamasis proga, Lietu
vių Katalikų Misijos globėjas
dr. Dambrava arkivyskupui
Lebrun ir saleziečiams paaiš
kino, kodėl lietuviams pamal
dos savo kalba yra būtinos,
nors beveik visi lietuviai kal
ba ispaniškai ir gali įsijung
ti į vietinę liturgiją šio kraš
to kalba. Esą lietuvių Venecueloje nedera lyginti su lais
vojo pasaulio imigrantais
ispanais, portugalais, vokie
čiais, kurie čia atvyko, jieškodami geresnių materialinių gy
venimo sąlygų.
“Lietuviai pasiekė Venecuelą nelaimės verčiami — jie
negalėjo pasilikti bolševikų
okupuotoje tėvynėje. Negalė
dami ištikimai dirbti savo tau
tai ir laisvai išpažinti tikė
jimą, lietuvai vyko svetur, jieškodami laisvės, kuri jiems bu
vo išplėšta. Būdami lojalūs
Venecuelos piliečiai, lietu
viai nori šiame svetingame
krašte likti ištikimais savo
kraštui ir savo kenčiančiai
Tylos Bažnyčiai. Per savas mal
das ir giesmes, kurios lietu
vius katalikus šimtmečiais
lydėjo džiaugsmo ir skausmo
valandose, išeivijos lietuviai
savo kalba jungiasi su prie
spaudą kenčiančia tėvyne, per
sekiojama Katalikų Bendrija,
o Sibire — su krauju lietuvių
kankinių, kuriems Viešpats
patikėjo Fatimos misiją Rusi
jai atversti. Juk jiems pirmie
siems teko Sibire pastatyti
kryžių — Kristaus meilės ir
taikos karalystės ženklą. Lie
tuviai, kurie savo uždavinį
supranta ir savo pareigos ne
užmiršo, žino, jog jų kelias

nėra prabangos ar gero gyve
nimo jieškojimo kelias. Jų ke
lias yra kovos ir aukos kelias.
Todėl lietuviai ir buriasi į
savas bendruomenes, atkurda
mi svetur mažytį Lietuvos kam
pelį. Drauge su visa tauta
jie saugo ir perduoda bran
giausias savo krašto tradici
jas ir ilgisi dienos, kurią
Viešpats, priimdamas lietuvių
darbą, vargą, ašaras ir krau
ją, apvainikuos pergale.”
Vyskupo žodis
Šeštadienio vakarą jungti
nis komitetas kun. Perkumui
pagerbti suruošė iškilmingą
vakarienę “Tamanaco” viešbu
tyje. Susirinko 70 svečių. Be
kun. Perkumo, garbės svečių
— vyskupo Brizgio ir kun. Ga
vėno, vakarienėje dalyvavo
ukrainiečių ortodoksų Bendri
jos administratorius Venecueloje protopresbiteras Leon
Lutosky, latvių, lenkų ir ukrai
niečių bendruomenių pirmi
ninkai, o taip pat vengrų bend
ruomenės atstovė. Sunkiai ser
gantis estų bendruomenės pir
mininkas atsiuntė sveikinimą.
Visi jie tarė sveikinimo žodį.
Vysk. Brizgys prisiminė ke
lis epizodus iš kun. Perkumo
gyvenimo, kurie padeda išryš
kinti jo asmenybę ir salezietišką apaštalavimo dvasią. Kai
vyskupas lankęsis Hongkonge,
kelionės vadovas jam parodęs
upėje šimtus valčių, kuriose
skardieji Hongkongo žmonės
gimsta, gyvena ir miršta. Ke
lionės vadovas parodęs ir ne
toliese ant kalno esančią sa
leziečių pastatytą amatų mo
kyklą, kurioje mokosi netur
tingiausi to “valčių miesto”
žmonės. Tai mokyklai vadova
vęs kun. Perkumas. Vyskupas
pasakojo ir tai, kaip kartą,
karo metu gelbėdamas jauni
mą, kun. Perkumas buvo sun
kiai sužeistas. Gražaus įver
tinimo žodžių vyskupas rado
ir jo pastoracinei veiklai
Venecuelos lietuvių tarpe.

“Teisybės j ieškotojas”
Dėkodamas visiems jį sveiki
nusiems svečiams, kun. Perku
mas pasidalino pluoštu įspū
džių iš nuotykingos misijonieriškos veiklos. Esą kiniečiai
jam buvo davę kantonietišką
pavardę Ngan Pou Ham, o tai
reiškia — teisybės jieškotojas. “Iš tiesų, — kalbėjo kun.
Perkumas, — savo gyvenime vi
suomet jieškojau tiesos ir ją
stengiausi skiepyti man pati
kėtų žmonių širdyse, kviesda
mas ir vesdamas juos į Kristų,
nes Jis yra Tikroji Tiesa, Ke
lias ir Gyvenimas.”
Iniciatyvos kun. Perkumui
pagerbti ėmėsi Venecuelos
Lietuvių Katalikų Misijos ta
ryba, kuriai pirmininkauja
inž. Antanas Šulcas. Trigubos
sukakties programai vadovau
ti taryba pakvietė savo globė
ją ir VLB krašto valdybos
pirm. dr. V. A. Dambravą. Bu
vo sudarytas jungtinis VLB
ir
organizacijų
komitetas.
Vicepirmininkais buvo inž. A.
Šulcas ir farmacininkė Jadvy
ga Klovaitė, iždininku — Ma
rijus Kvedaras, o nariais —
Jaunimo Sąjungos pirm. Aras
Mažeika, Kultūros Fondo pirm.
Juozas Menkeliūnas ir du
krašto valdybos nariai — inž.
A. Baronas ir lie. Ričardas Zavadskas.
Iškilmingos vakarienės pro
gramai “Tamanaco” viešbutyje
vadovavo Ričardas Zavadskas.
Dvikalbės pamaldos
Spalio 3, sekmadienį, Ve
necuelos lietuviai susirinko
pamaldoms garsioje Karako
saleziečių Šv. Bosco švento
vėje. Iškilmingas Mišias atna

šavo pats sukaktuvininkas kun.
A. Perkumas, dalyvaujant vys
kupui Brizgiui, asistuojant
P. Amerikos Lietuvių Kuni
gų Vienybės pirmininkui kun.
Pr. Gavėnui ir keliems kuni
gams saleziečiams. Liturginiai
skaitiniai buvo atliekami is
panų ir lietuvių kalbomis, o
choras, vadovaujamas Algio
Dugno, sugiedojo 3 ispaniš
kas ir 5 lietuviškas giesmes,
vargonuojant V. Dambravai.
Pajudėjus Mišių procesijai
per šventovę iki didžiojo al
toriaus su jaunimo nešamu
kryžiumi, Lietuvos ir Vene
cuelos vėliavomis, šimtai ti
kinčiųjų sukilo Mišių pradžiai,
pagauti lietuviškos giesmės
“Pulkim ant kelių”. Aukoji
mui atnašas nešė irgi tauti
niais drabužiais pasipuošęs
lietuvių jaunimas, kuris, Mi
šioms baigiantis, išdalino vys
kupo Brizgio pasirašytą pa
veikslėlį šiai sukakčiai pri
siminti.
Pamokslas ispaniškai
Kalbėdamas švariai ispaniš
kai, vyskupas pasakė esąs iš
Lietuvos, kurioje socialinės
ir ekonominės problemos bu
vo sprendžiamos be revoliuci
jų, be civilinio karo. “Turė
jome ramų gyvenimą, — kalbėk
jo vyskupas Brizgys, — tačiau
prieš 40 metų mano kraštas
buvo Maskvos okupuotas. Ji
įvedė vadinamąjį “darbininkų
rojų” — ateistinį komunizmą,
kurį Eugene Lyons prieš pen
kiolika metų aprašė knygoje
“Prarastasis darbininkų ro
jus”. Nuo to laiko gyvenimo
sąlygos pablogėjo. Šiandien
jos yra dar blogesnės, negu
prieš 15 ar 40 metų: žiauri prie
spauda, ekonominė suirutė,
baimės ir teroro režimas. Žmo
nės desperacijoje metasi į
alkoholizmą”.
Vyskupas Brizgys pasidžiau
gė, turėdamas progą pagerbti
lietuvį kunigą, kuris paauko
jo savo gyvenimą, kad žmonės
Dievo
akivaizdoje
galėtų
džiaugtis laime ir taika. “Šis
kunigas patyrė gyvenime daug
pavojų, — tęsė vyskupas. — Jo
gyvenimas buvo labai sunkus.
Kartą, gyvendamas Hongkonge
ir Kinijoje, gelbėdamas vai
kus karo metu, pats rizikavo
gyvybe ir buvo sunkiai sužeis
tas. Per visus tuos sunkius
momentus jis pasiliko ištiki
mas savo pašaukimui, ir nie
kas nepajėgė pakeisti jo nusi
statymo pasilikti Dievo tarny
boje”.
Pagerbtuvės salėje
Pamaldoms pasibaigus, visi
lietuviai nuskubėjo į ten pat
esančią saleziečių salę akade
mijai ir vaišėms. Tribūnoje,
šalia Vyčio, švytėjo didžiulis
įrašas: “Nuoširdžiai sveikina
me savo tėvelį kunigą Perku
mą. Ilgiausių metų!” Lininėje
lietuviškoje staltiesėje buvo
matyti žodžiai: “Mūsų mylima
tėvynė Lietuva”.
Pagerbimo iškilmę pradėjo
VLB centro valdybos ir jungti
nio komiteto kun. Perkumui
pagerbti pirm. dr.V. A. Dam
brava. Prie garbės stalo jis
pakvietė kun. Perkumą, vys
kupą Brizgį, kun. Gavėną, se
selių saleziečių vyresniąją,
Lietuvių Katalikų Misijos ta
rybos pirmininką A. Šulcą,
Jaunimo Sąjungos pirmininką
A. Mažeiką, Kultūros Fondo
pirmininką J. Menkeliūną,
apylinkių pirmininkus — V.
Saurušaitį iš Barquisimeto,
inž. V. Korsaką iš Maracaibo,
mokytoją J. Zavadską iš Valencijos ir M. Kvedarą iš Karako,
taip pat buvusių saleziečių
auklėtinių atstovą A. Dugną.
(Nukelta į 10-tą psl.)

Lietuvos Kankinių parapijos kunigai
Mississauga, Ontario

ir tarvUa
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proga Lietuvių Evangelikų
Liuteronų Išganytojo para
pijos taryba, kun. J. Dilys
ir organizacijos nuoširdžiai
sveikina visus parapijie
čius, rėmėjus bei visą lie
tuvių bendruomenę.

Gimusio Išganytojo šviesa tešviečia
jūsų gyvenimo kelyje!
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visus Otavos
lietuvius, brolius
kunigus, gimines
bičiulius, pažįstamus išeivijoje ir pavergtoje
Lietuvoje, linkėdamas gaivaus džiaugsmo,
sveikatos bei ištvermės.
kun. dr. Viktoras Skilandžiūnas,
Otavos kalėjimų kapelionaskoordinatorius ir Otavos
lietuvių katalikų misijos
kapelionas-vedėjas

psl. 9

<& SKAITYTOJAI PASISAKO

ir visus tautiečius, sulaukusius

Venecuelos lietuviu kataliku kapeliono kun. ANTANO PERKUMO trigubos sukakties pagerbtuvėse. Iš kairės:
J. Menkeliūnas, dr. V. Dambrava, U. A. Dambravienė, V. Moigis, kun. A. Perkumas, O. Menkeliūnienė, K. ir Br.
Šiniukoniai Karako miesto “Tamanaco” viešbutyje iškilmingos vakarienės metu
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DVI OKUPACIJAS LYGINANT
J mano laišką “TŽ” 1982 m. 42
nr. apie lenkų ir rusų okupacijas
atsiliepė J. Budrys savo pastabo
mis “Nevisai taip”. Tenka tad pa
pildomai aiškinti.
Su Palūšės klebonu, savo dėde,
esu praleidęs daug šimtų valandų.
Klebonas, nors ir dirbo platų lie
tuvybės darbą, bet nei lenkų kalė
jime, nei stovykloje nebuvo, nors
galėjo būti lenkų tardomas, o gal
ir nubaustas 20 zlotų. Bet tai
smulkmena lyginant su tuo, ką pa
darė rusai: išvedė iš šventovės
tiesiai į sunkvežimį ir išvežė į
Sibirą, kur jis ir mirė 1942 m.
J. Budrys rašo, kad atvežtų iš
Kauno knygų į Palūšę negalėjo
klebonas dalinti mokykloms, nes
apylinkėje jų nebuvo. Knygas at
vežti iš Kauno į Palūšę buvo sun
kiau, negu jas pasiųsti iš Palūšės
į Švenčionis, Ašmeną, Vilnių ar
Gardiną.
Rašiau, kad žemės atėmimas, py
liavos, baimė, naktiniai suėmi
mai, išvežimai į Sibirą, draudi
mas lankyti šventoves lenkų oku
pacijos laikais buvo nežinomi da
lykai. J. Budrys rašo, esą buvo
nevisai taip. Lietuvių nuosavy
bės buvo konfiskuojamos, lietu
viai tikintieji pamaldų metu bu
vo mušami, lietuviai kunigai ka
linami. Aš, dirbdamas Dūkšto ve
terinarijos rajone, kuris apėmė
Turmanto, Rimšės, Dūkšto, rodos,
Gaidės ir pusę Daugėliškio vals
čiaus, važinėjau pas ūkininkus,
kurių buvo apie 90% lietuviai.
Negirdėjau iš jų, kad tikintieji
lietuviai būtų buvę mušami pa
maldų metu šventovėse. To nesa
kė ir mano dėdė Palūšės klebo
nas. To negirdėjau ir nepriklau
somybės laikais, būdamas Vilniui
Vaduoti S-gos valdyboje bei skai
tydamas žurnalą “Mūsų Vilnius”.
Galėjo lietuviai nukentėti mora
liai parapijose, kurias aptarna
vo lenkai kunigai, bet ne nuo mu
šimo šventovėse. Negirdėjau iš
Dūkšto rajono ūkininkų, kad len
kai būtų atėmę iš jų ūkius, nebent
kuris ūkininkas prasiskolinęs
negalėdavo grąžinti skolos arba
neužsimokėdavo mokesčių — tada
tokio ūkininko ūkį išvaržydavo.
Nepaslaptis, kad labai aktyvūs
politiniai lietuviai, kaip kunigai,
mokytojai ar kiti, buvo lenkų bau
džiami. Tačiau lenkų ir rusų oku
pacijų žiaurumo visai negalima
lyginti. Juk iš Vilniaus krašto
yra daug atvykusių į JAV ir Ka
nadą — jie yra gyvi liudininkai.
Nuvažiavęs dabar į Vilniaus kraš
tą nerasi tų sodybų, kurios sto
vėjo nuo Mindaugo, Gedimino lai
kų ir pernešė švedų, prancūzų,
vokiečių ir lenkų okupacijas.
Ne tik nerasi tų sodybų, bet ir nė
vienos šeimos, kurių vienas ar
keli nariai nebūtų žūvę partiza
nais miške, ištremti į Sibirą,
laikomi kalėjimuose ar lageriuo
se.
J. Dūlis

PASTABA POBŪVYJE
Neoficialus VLIKo atstovų po
būvis įvyko 1982 m. lapkričio mėn.
Los Angeles, Kalif., restorane
“Ambassador” metinio seimo pro
ga. Dalyvavo kelios dešimtys as
menų iš visų užsienyje veikian
čių lietuvių politinių grupių. Vie
nas visai atvirai pasisakė prieš
sovietų pastangomis organizuo
jamus gerų Amerikos piliečių
persekiojimus, panaudojant net
klastotus dokumentus, paruoštus
KGB. KGB atsiunčia keisčiausių
nuotraukų, kuriose kaltinamųjų
negali pažinti net kaltintojai.
Siūlyta tokį neleistiną

stengtis sulaikyti, nes tai prieš
tarauja pagrindiniams JAV-ių
laisvės principams. “Nekaltinki
me patys savęs. Komunistai ar ki
tokie lietuvių priešai nori mus
suskaldyti, sunaikinti. Laikyda
miesi išvien, išliksime tvirti ir
mūsų niekas negalės įveikti”.
Dalyvis

“GRANDINĖLĖ" TORONTE
1982 m. lapkričio 21 d. Klevelando grandinėlės koncertas Toronto
Central Tech, mokyklos salėje pra
ėjo su dideliu pasisekimu ir gau
sios auditorijos buvo šiltai pri
imtas. Žiūrovai pastebėjo, kiek
daug sumanumo ir darbo į šį an
samblį yra įdėję ir vadovai, ir pro
gramos atlikėjai. Iš rengėjų pusės
gal nepakaktų tik šaltą krepšį gė
lių į sceną įnešti. Auditorijai juk
būtų malonu matyti scenon vado
vus atskirai pristatant, juos ir vi
sus programos atlikėjus šiltu žo
džiu įvertinant.
Kaip žiūrovui į akis krito skir
tingi jaunuolių drabužiai. Gal juo
se yra ir svetimos tautos bruožų?
Ryšium su tuo verta pastebėti, kad
sovietinis “Gimtasis Kraštas” 1982.
IX.9 laidoje rašė, jog “Grandinė
lė” pasirėmė šiandieninės Lietu
vos liaudies ansamblių patirtimi
choreografijos ir tautinių drabu
žių srityje. Ten rašoma apie “Gran
dinėlę”: “Naujos programos nuo
traukose — Tarybų Lietuvos an
samblių pavyzdžiu pasiūti sceni
niai tautiniai drabužiai”.
Kaz. G.
STOVYKLA LIETUVIŠKAI
NEMOKANTIEMS

Ačiū už “TŽ” skelbtas žinutes
apie 1982 m. vasaros metu rengtą
“Lithuanian Heritage” stovyklą.
Lietuviškoje spaudoje skelbtos
žinios ją skaitančiųjų dėka pa
siekė daugiau šimtinės neskaitan
čiųjų lietuviškos spaudos. Vieni
jų informavosi telefonu, kiti laiš
kais. Buvo išsiuntinėta daugiau
šimtinės informacinės medžiagos,
bet pilnai užsiregistravo 84. Sto
vyklautojų buvo iš visos plačios
Amerikos: Oregano, Georgijos, Ko
lorado, Pensilvanijos, N. Jersey,
Niujorko, Ohio, Mičigano ir Kana
dos.
Stovykla buvo sėkminga. Progra
ma vyko anglų kalba. Dėstytojai
buvo savo srities specialistai.
Per rankų darbus (drožinėjimus,
siuvinėjimus, audimą), per lietu
višką dainą, tautinius šokius,
šiaudinių kalėdinių ornamentų ir
velykinių margučių pamokas susi
pažino su dalimi savo tėvų tau
tinės
kultūros. Stovyklautojai
buvo imlūs ir su dideliu dėme
siu savinosi kiekvieną mūsų tau
tai charakteringą kultūrinę ap
raišką.
Dėkodami Jums už šiemetinę pa
galbą, tikimės, kad ir kitais me
tais stovykla pareklamuosite be
specialaus mokesčio. Dainava pel
no nedaro — jai iš šios stovyklos
neliko nė nuomos mokesčio, bet vi
sai mūsų tautai pelnas gali ateiti
iš šito augančio jaunimo tik atei
tyje.
Visų dirbusiųjų mokytojų — va
dovų vardu stovyklos organizatorė

Jadv. Damušienė

s

TORONTO LIETUVIŲ NAMAI

SAVO NARIAMS IR VISIEMS
LIETUVIAMS LINKI

ir laimingu

Toronto Lietuvių Namų
valdyba

DAGIO medžio skulptūra
“Kristus Mokytojas", kuri buvo
įteikta Reformuotu Pasaulio Bend
rijų Susivienijimo prezidentui
Otavoje visuotinio suvažiavimo
metu. Ji bus laikoma istoriniame
rinkinyje Šveicarijoje J. V. Danys
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Lietuvis su kinietiška pavarde
(Atkelta iš 9-to psl.)

Kun. Pr. Gavėnas sveikino
sukaktuvininkę P. Amerikos
Kunigų Vienybės, Brazilijos
Lietuvių Bendruomenės ir lie
tuvių saleziečių vardu, drauge
perduodamas ir saleziečių vie
nuolijos vicegenerolo kun.
Gaetano Scrivo sveikinimus.
Savo žodyje kun. Gavėnas ra
gino Venecuelos lietuvius
skleisti šv. Kazimiero kultą
ir neužmiršti, kad Venecuela
yra vienintelis kraštas, turįs
miestelį pavadintą mūsų šven
tojo vardu. “Šv. Kazimieras,
— kalbėjo kun. Gavėnas, — yra
pirmasis moderniųjų amžių
šventas jaunuolis, iškilęs vi
su šimtmečiu anksčiau, negu
italų Aloyzas Gonzaga, lenkų
Stanislovas Kostka, belgų Jo
nas Berchmansas. Jį Bažnyčiai
davė krikščionybėje visai jau
nutė Lietuva!” Kalbėtojas pa
sidžiaugė, jog lietuviai jau turi
dr. Dambravos parašytą knygą
“San Casimiro” ispanų kalba
ir kad čia pradedama aktyviai
planuoti šv. Kazimiero metų
iškilmes.
“Iš Sao Paulo kun. Perkumui atvežėme šiai progai pa
žymėti “Mūsų Lietuvos” spaus
tuvėje išspausdintą knygelę
“Širdies giesmė/ Petriukui”,
kurioje jautriai pasakojamas
kun. Perkumo brolio Petriuko
— saleziečio aspiranto šven
tas gyvenimas. Petriukas yra
dorybėmis spindįs Žemaitijos
jaunuolis, kurio teisėtai mums
pavydi kitataučiai — italai,
brazilai ir kiti. Dabar trum
pa jo biografija išleista lietu
viškai. Numatytos jos laidos
ispanų, portugalų ir anglų kal
bomis. Nepalikim Petriuko
vien tik kitiems — kad kiti jį
garbintų ir net keltų ant alto
rių bažnyčiose, — kalbėjo sve
čias iš Brazilijos, — stenkimės
ir mes patys artimiau su juo su
sipažinti, jį pamilti, ypač su
juo supažindinti mūsų jauni
mą".
Venecuelos Lietuvių Kata

likų Misijos tarybos pirm. A.
Šulcas dėkojo vyskupui Briz
giu! ir kun. Gavėnui, kad jie
savo dalyvavimu praturtino iš
kilmes. Trumpai apibūdinęs
kun. Perkumo nuopelnus lietu
viams religinėje ir tautinėje
srityje, inž. Šulcas pareiškė,
kad Venecuelos lietuviuose
vyrauja gražūs tarpusavio ry
šiai bei sugyvenimas. “Jaučia
me norą bendrauti, viens ki
tam broliškai ranką ištiesti,
pasidalinti vargais, rūpesčiais
ir džiaugsmais. Susirenkame
sykį į mėnesį. Lietuviškai pagiedam, padainuojam, pasi
šnekam, pasivaišinam. Tikrai
maloniai drauge praleidę lai
ką, išsiskirstom, tardamiesi
vėl greitai sueiti. O kas mus
labiausiai ir tvirčiausiai ri
ša ir prilaiko tame vienybės ra
te? Ir kas yra to mūsų vieny
bės ir gražaus sugyvenimo ra
to motorinė ašis? Tai mūsų ger
biamasis sukaktuvininkas kun.
Perkumas!”
“Nors Tu ir viens, būk kaip
pliens!” — kalbėjo Maracaibo
lietuvių apylinkės atstovas.
— Tai žodžiai iš skautų vyčių
himno. Jūs, mielas kapelio
ne, per tiek metų nieko nepai
sydamas, buvote, kaip plienas.
Linkime dar daug metų dirbti
ir skleisti apaštalo darbą,
kaip iki šiolei”.
Jaunimo Sąjungos pirm.
Aras Mažeika pabrėžė reika
lą parapijos veiklą užtikrin
ti ilgiems ateities metams.
“Gimsta ir auga naujos kartos,
ir mes norime jiems užtikrinti
religinį auklėjimą savo lietu
viškoje parapijoje, kur ilgus
metus dirbo ir tebedirba mū
sų brangusis sukaktuvinin
kas.”
Buvusių lietuvių saleziečių
auklėtinių vardu sveikino A.
Dugnas, primindamas kad ir
jie yra prisidėję prie dovanos
— išleidimo apybraižos apie
šventąjį kun. Perkumo broliu
ką, kurią paruošė dr. V. Dambrava(Bus daugiau)

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

ir
proga, linkėdami visiems betlėjinės šviesos,
skaidraus džiaugsmo, gausios palaimos bei
didžios sėkmės naujaisiais metais
Aleksas Andrulis ir sūnūs
Jonas Arštikaitis, Brampton, Ont.
Jonas Araminas, Montreal, Que.
Marytė ir Antanas Aulinskai,
Oakville, Ont.

Elena Aukštakalnienė
V. V. Augėnai
Balys ir Ada Arūnai
Onutė ir Henrikas Adomoniai
Valerija Anysienė
Petras Augaitis, Delhi, Ont.
Irena ir Antanas Ambraškos,
Phoenix, Arizona

Aniceta ir Kazys Aperavičiai
Pranas, Albina Augaičiai
ir šeima
Ona Burnavičienė
Kostas ir Zina Beržanskiai,
Oakville, Ont.

Danutė, Alfredas Braziai
ir šeima
Petras Baronas,

Kūčių dieną susipykau...
Kartais gražiausia dovana,
kurią galime gauti, nėra mate
rialinė, bet ta, kurią Dievas
duoda. Atsimenu 1979-tųjų me
tų Kūčių dieną, kai labai sni
go.
Kūčių dienos rytą susipykau
su savo sesute. Mama pradėjo
barti, ir aš praradau tą kalė
dinę nuotaiką. Susipykusi iš
ėjau iš namų čiuožti. Čiuožyk
la buvo užšalęs tvenkinys. Rei
kėjo eiti tris kilometrus per
miškus. Diena buvo šalta, tru
putį apsiniaukus. Medžių ša
kos be lapų liūdnai atrodė.
Vėjo pučiamos šakos lenkėsi,
lyg norėdamos mane pasvei
kinti. Ant tvenkinio buvo ne
daug žmonių, tad beveik viena
čiuožiau — aplink ratu! Galvo
jau apie gamtą, kalėdines do
vanas ir kaip atsikirsti — at
silyginti sesutei, nes ji mane
užpykino. Užpykino ji ir ma
mą, tad pagalvojau — nebus
malonios Kalėdos.
Kai čiuožiau, pastebėjau,
kad truputį atšilo, kaip atšy
la prieš sniego kritimą. Stai
ga ant nosies užkrito snaigė.
Ištiesiau ranką, ir man ant
vilnonės pirštinės sustingo
keletas snaigių, kiekviena skir
tingu raštu. Sunku buvo tikėti,
kad ši snaigė, sudėta su kitom
snaigėm, sudaro tą baltumą,
kuri apkloja visus miškus,
taip, kaip vienas žmogus su
kitais sudaro šeimą . . .
Greit pradėjo taip snigti,
kad
nebegalėjau
daugiau
čiuožti. Atsisėdau ant kelmo,

nuėmiau pačiūžas ir apsiaviau
pusbačiais. Pradėjau ilgą ke
lionę į namus. Kelionė atrodė
dar ilgesnė, nes reikėjo klam
poti per gilų sniegą. Einant
namo mano nuotaika pagerėjo
ir širdyje visi nepasitenkini
mai, kuriuos anksčiau jutau,
pranyko. Nebuvo vėjo, nei šal
čio, tik lengvai, lengvai krito
snaigės. Lyg dailininko teptu
ką paėmusios, jos dažė miškus
baltai, baltai.
Miškuose tik prieš valandą
atrodė viskas liūdna, numirę.
O dabar baltai išsipuošę lai
mingi medžiai ištiestomis ran
komis šaukė mane, lyg saky
dami: “Žiūrėk, žiūrėk į mus!”
Keliavau toliau. Širdis bu
vo pilna džiaugsmo. Ir galvo
jau sau . . . šiąnakt bus Kūčių
naktis, turiu globą ir šiltus na
mus! Visi manęs laukia!
Prie namų išgirdau linksmą
broliuko balsą, kuris linksmai
žaidė su nauju sniegu. Margė,
kalė, pribėgo manęs pasveikin
ti. Jos juoda, kudlota nugara
šlapia nuo sniego. Name buvo
šilta ir sklido kalėdiniai kva
pai. Eglutė, gražiai išpuošta
lemputėmis ir žaisliukais,buvo
pastatyta pirmame kambaryje.
Ten pat sėdėjo sesutė, laimin
ga, gerai nusiteikusi. Iš jos
veido buvo aišku, kad ji, kaip
ir aš, jau pamiršo šio ryto peš
tynes. Mes abi buvom pasiruo
šusios švęsti Kūčias pakilioje
nuotaikoje.
Laima Sruoginytė (JAV)
Vasario 16 gimnazijos mokinė

St. Catharines, Ont.
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Jadvyga Barzdaitienė
M. S. Bušinskai
Greta Buntinienė, Eimvale, Ont.
Jonas ir Elena Bukšaičiai
Antanas ir Marija Basalykai
J. N. R. Budriai
Antanas ir Monika Bumbuliai
Jūratė, Aldona, Birutė ir
Vytautas Biretos
J. Bersėnas ir šeima
Hamilton, Ont.

Joana Budnikienė
Julius, Pranė ir Danutė
Barakauskai
Danutė Bartulienė, Delhi, Ont.
Vladas ir Aleksandra Balsiai
Irena ir Leonas Baziliauskai
ir šeima
Janina Černiauskienė
Benas ir Vera Cvirkos,
Simcoe, Ont.

Apolinaras Čepaitis
Linda ir Edm. Cicėnai
London, Ont.

Kazimieras ir Birutė Čepaičiai

O. Dementavičienė
Stasys Dabkus
Pranas ir Domicėlė Dauginai,
St. Catharines, Ont.

J. V. Dimskiai
J. Z. Didžbaliai
Albina ir Jonas Didžbaliai,
Hamilton, Ont.

K. Daunys
Romas ir Elena Draudvilai
O. J. Dirmantai ir dukros
Juozas ir Danutė Daniai,
Ottawa, Ont.

Petras Dranginis
Povilas ir Valentina Dalindos
Lina ir Liudas Einikiai
Pranas Eidukaitis
Vladas Eižinas
Marija IrAnatanas Elijošiai

Paulė ir Vytautas Gudaičiai
Petras Gaidelis
Simas ir Marija Gudaičiai
Bronius ir Aldona Girčiai
Sofija ir Kazys Gečai
Marija Gečienė
Antanas Gurevičius
Vladas Geras, Stayner, Ont.
Adelė ir Zigmas Gedminai,
Hamilton, Ont.

Elena ir Kazys Gudinskai,
Hamilton, Ont.

JAV-bių vidurio rajono Lietuvių Skautų Sąjungos vadovų sąskrydžio daly
viai prie Lietuvos laisvės paminklo Klevelande
Nuotr. V. Bacevičiaus

Elena ir Juozas Girėnai
Jonas Gimžauskas,
Hamilton, Ont.

Vladas ir Halina Gumauskai
Vilma ir Kazys Gapučiai
V. S. Goldbergai,
Sault Ste. Marie, Ont.

A. J. Gedrimų šeima,
Hamilton, Ont.

O. J. Gustainiai
Anelė ir Kazys Gudžiūnai,
Ottawa, Ont.

E. ir Br. Gudinskai,
Simcoe, Ont.

Adomas, Ramutė ir
Raimundas Grigoniai
I. V. Ignaičiai
M. A. Iškauskai
Jonas, Jadvyga ir Edvardas
Ignatavičiai
V. V. Ivanauskai
Stasys Jaseliūnas
Gracius, Elė ir Gvina Jasevičiai,
Hamilton, Ont.

Ona Juodišienė
Ona Jakimavičienė
Rasa ir Algis Juzukoniai
V. Jasiūnienė
Bronė ir Ignas Jonynai
Elena Jaškus
Marta ir Jonas Jakaičiai,
London, Ont.

Monika Jasionytė
Stasys, Marija ir Dana
Jokūbaičiai
Alina ir Inocentas Jurcevičiai
Petras Jakubauskas
Gertrūda ir Vladas Jocai,
Riviera Beach, Fla.

Lina ir Ignas Juzukoniai
Leonardas ir Julija Jakaičiai,
Hornby, Ont.

A. ir M. Joneliai,
Montreal, Que.

Petra ir Vladas Jankaičiai
Petras ir Liuda Jurėnai
O. Kudžmienė, Hamilton, Ont.
Stasys ir Albina Kavaliauskai
Olga ir Mykolas Krivickai,
Oakville, Ont.

A. S. KalūZOS
J. T. ir Rasa Kiškūnai
Regina Klemkienė
Pranutė ir Antanas Klimai
Karalėnų šeima, Hamilton, Ont.
Eugenijus ir Genė Kuchalskiai
Pajauta ir Algis Kaziliai,
Colgan, Ont.

Veronika Kalendrienė
Bronius, Elena ir Alvinas
Kišonai
E. V. Krikščiūnai
Juozas Kvederys
O. J. Kirvaičiai
S. Kuzmickas, West Hill, Ont.
Ina ir Ian Kavanagh
Dzeja Klibingaitienė
Ona ir Kazys Kudukiai,
London, Ont.

Viktoras ir Aldona Kryžanauskai,
Stayner, Ont.

Aldona ir Jonas Kutka,
Welland, Ont.

Leonardas, Rimantas ir Arūnas
Kalinauskai
M. E. Kazakevičiai
Ligija ir Vaclovas Kybartai
Adolfas ir Ona Kanapka

P. Latauskas, Dundas, Ont.
Haris ir Gražina Lapai

Stasė ir Vytautas Liuimos
Albina ir Pranas Lackai
A. Ledienė
Jonas ir Birutė Lukšiai,
Tillsonburg, Ont.

P. Z. Linkevičiai,
Oakville, Ont.

Juozas Miškinis,
Niagara Falls, Ont.

Marcelius ir Stefa Meškauskai
Vincas Miškinis
Liudvika ir Zigmantas Mockai,
Rodney, Ont.

Sofija Martinaitienė
Vitalius Matulaitis
V. M. Miceikos, Simcoe, Ont.
Bronė ir Jonas Maziliauskai
Liudvika ir Vaclovas Morkūnai
J. I. Nacevičiai
Bronius ir Morta Norkai
Jonas ir Anelė Puteriai
Irena ir Vytautas Pečiuliai
O. Pranckūnienė
Sofija Pyževienė
Aldona, Juozas Petrauskai
ir šeima
Augustas Pranckevičius
S. M. Petruliai
A. P. Poškai
Ada ir Valius Poškaičiai
J. J. Pilipavičiai ir Rima
Jonė ir Stasys Paketurai,
West Lome, Ont.

Roma, Jaronimas Pleiniai
ir dukros Aušra, Ramunė
Hamilton, Ont.

A. B. D. Petkevičiai
A. S. Petraičiai
J. A. Pliopliai
Pranas, Marija Pranaičiai
Irena, Edvardas, Ričardas ir
Vilija, Edvardas, jnr.
Punkriai
Irena ir Viktoras
Priščepionkos, Ottawa, Ont.
Janina Pacevičienė
Albina ir Alf. Pilipavičiai
Juno Beach, Fla.

Joana ir Vladas Plečkaičiai
Sofija ir Stasys Rakščiai,
Fruitland, Ont.

Onutė ir Juozas Ražauskai
Alvina ir Vladas Ramanauskai
Mykolas ir Danutė Regina
Jonas Riauba
Aldona ir Jonas Ranoniai
Onutė ir Leonas Radzevičiai
Oakville, Ont.

Justina ir Aloyzas Ramonai,
Oakville, Ont.

O. L. Rimkai su šeima
Konstancija ir Jonas Rugiai
Danguolė ir Balys Radzevičiai
Ignas ir Lydia Ramonai,
London, Ont.

Petras, Gražina, Antanas
ir Paulius Stauskai
Antanina ir Pranas Styga,
London, Ont.

Liucija Skripkutė,
Hamilton, Ont.

Viktoras, Onutė ir
Danutė Skukauskai
Petras Ščepavičius
Antanas ir Gražina Stankai
Povilas ir Albina Štuopiai
Vincas Sinkevičius
Ona Savickienė, Hamilton, Ont.
Stasė Sinkienė

Bronė, Vladas Skvereckai
ir dukros Daina ir Aldona,
Hamilton, Ont.

Genutė ir Augustas Senkai
D. ir B. Staškevičiai,
Montreal, Que.

Romas, Hilda ir Diana
Simanavičiai
Juozas, Zuzana ir Ramunė
Stravinskai
Rapolas ir Lydija Šarka
Rimas, Gražina Strimaičiai
ir dukrelės
Marija Šenferienė
Jadzė ir Jonas Stanaičiai,
Hamilton, Ont.

Siūlių Šeima, Hamilton, Ont.
Alfonsas, Gražina ir
Edvardas Sudeikiai
A. L. Stulginskai
Erika ir Vincas SakaiSakavičiai, Hamilton, Ont.
Arija ir Stasys Škėma su šeima
Albinas ir Olga Starkai,
Rodney, Ont.

A. T. Sekoniai, Wasaga, Ont.
Eugenija ir Vladas Stabingiai,
Hamilton, Ont.

Balbina ir Juozas Tamuloniai

Birutė ir Bronius Tamošiūnai
B. Trukanavičius
Genė, Balys, Rita ir
Edvardas Trinka
P. M. F. Timukai
Elzė Tamulionienė
Vincas ir Antanas Urbonai
S. A. Urbonavičiai, Delhi, Ont.
Marija ir Juozas Vaseriai
Irena ir Stepas Varanka
Jonas ir Eugenija Vėtos
Aldona, Vladas ir Leta
Vaitoniai
B. V. Vytų šeima,
Tillsonburg, Ont.
P. J. Vegelis, Oakville, Ont.

Pranas ir Ona Vėžauskai,
Palmerston, Ont.

Genė ir Antanas Vinerskiai,
Hamilton, Ont.

P. E. Vindašiai, Delhi, Ont.
Marijonas Valaitis
Dr. Aleksas ir Aldona Valadkos
Monika ir Juozas Vaškevičiai
Lydija Vilembrechtienė
Joana Valiukienė
J. A. Vanagai
E. A. Valeškos
Stasys ir Regina Valickiai
su šeima
Marija, Vacys ir Rūtelė Vaitkai
B. Vaišnoras
Povilas ir Magdalena Vaitoniai,
Hamilton, Ont.

A. O. Želviai, Oshawa, Ont.
Antanas Žilėnas ~
Anelė ir Tomas Žiliai
Irena ir Anicetas Zalagėnai
Marija ir Juozas Zažeckai,
Cambridge, Ont.

Irena ir Petras Zubai ir šeima,
Hamilton, Ont.

K. B. Žutautai
Juozas Žadeikis
Antanas ir Stasė Zimnickai
Marytė Zurlienė, Hamilton, Ont.
J. ir M. Zubrickai
Monika Žėkienė
Delfiną Zulonienė
Birutė Znotinienė, Guelph, Ont.
Bronė Žiobienė ir sūnūs
Juzė Žiogienė, Delhi, Ont.

Marija ir Jonas B. Žėkai

TORONTE
“Volungės” choras gruodžio
11 d. dalyvavo kalėdinėje pro
gramoje Ontario Meno Galeri
joje — atliko kelias liaudies
dainas ir giesmes, sukurtas
muziko Jono Govėdo pagal
kun. St. Ylos tekstus.
Choristės dėvėjo tautinius
drabužius. “Volungė” buvo
filmuojama ir tą patį vakarą
parodyta CBC televizijoje per
11 v. žinias. Šį kalėdinės mu
zikos koncertą surengė Toron
to Chorų Federacija ir Onta
rio Meno Galerija. Programa
truko dvi dienas. Dalyvavo ir
“Toronto Concert Singers”,
taip pat garsusis Toronto vai
kų choras ir kiti.
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montreališkio “Gintaro” muzikinė plokštelė, garsė
janti lietuviškos muzikos, tautinių šokių, dainos ir
žodžio pyne. Girdėsite skudučius, ragelius, birbynes
ir kankles. Plokštelė gaunama pas lietuviškos spau
dos platintojus ir pas Ireną Lukoševičienę,
479 Bourbonnais, La Salle, Que. H8R 2Z2 Canada
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šv. Kalėdų ir Naujų Metų
proga bei linki pakilioje dvasioje praleisti

didžiąsias šventes
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Greitas ir tikslus patarnavimas!
Tel. Bus.: 722-3545

Res.: 256-5355

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

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

LIETUVIŲ

TORONTO

PENSININKŲ

KLUBO

STATOMUOSE NAMUOSE NUOMOJAMŲ BUTŲ

SUTARČIŲ PASIRAŠYMASPAREIŠKIMŲ PRIĖMIMAS
vyksta kiekvieną sekmadienį nuo 1 iki 4 v. p. p.
klubo raštinėje, Lietuvių Namuose, 1573 Bloor Street W.,
Toronto, Ontario M6P 1A6,
telefonas 533-3498.

Priimami visi lietuviai, gyvenantys Kanadoj arba JAV
(persikėlimu rūpinasi patys).
MĖNESINĖS KAINOS: vieno miegamojo — $500 ir dviejų
miegamųjų — $600.
INFORMACIJOS: laiškais klubo adresu, asmeniškai —
J. Poška, tel. 244-8893.

FRANK BARAUSKAS LTD., REALTOR
3828 BLOOR ST. W„ ISLINGTON, ONTARIO M9B 1 K8
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ŪKIAI

NAMAI
Antanas Genys
Juozas Gudas
Vacys Žižys

ŽEMĖ

231- 2839
270-5256
232- 1990

Įstaigos (4 16) 233-3323
“ALL THE
CHOICE
IN THE
WORLD"

MASKELL INSURANCE
BROKERS LTD. (Savininkas Balys Maskeliūnas)
Tel. 251-4864,251-4025, 251-4824 • Namų: 277-0814

2405 Lakeshore Boulevard West, Suite 403
Toronto, Ontario

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDA

•

M8V 1C6

20 METŲ PATIRTIS

• ĮVAIRIŲ DRAUDOS BENDROVIŲ ATSTOVYBĖ •

..

Prisikėlimo parapijos kre
dito kooperatyvas išleisdino
sieninį 1983 metų kalendorių
su lietuviškais vardais. Vir
šelyje — spalvota dr. Jono Ba
sanavičiaus, pirmojo “Aušros”
redaktoriaus, nuotrauka (dail.
Zikaro skulptūra). Ji prime
na, kad 1983 metais sueina 100
metų nuo pirmojo “Aušros” nu
merio išleidimo. Prisikėlimo
bankelio vadovybė prašo savo
narius minėtą kalendorių pa
siimti iš raštinės. Šį sekma
dienį, gruodžio 19, bankelio
patalpose vaikai bus pavaišin
ti saldainiais.
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AfA
ALFREDAS
GOSAS,
gimines, draugus ir
pažįstamus su

ŠV. KALĖDOMIS
ir linkime laimingų
bei sėkmingų

NAUJŲ METŲ -

Winnipeg, Man.

Rita, Juozas Karasiejai
su šeima ir Mama

Ateitininkų žinios

(Atkelta iš 4-to psl.)
Studentams per Kalėdų atosto
jono koordinatorius, vis pabrėžda gas rengiamos studijų dienos
vo: “Nesirūpinkite”. Inž. J. Va Ateitininkų Namuose Lemonte.
laitis, tvarkęs dainininkės (V. Ra Registracija — gruodžio 30, pabai
kauskaitės) muzikos rekorderį ga — sausio 2 d. Tema: “Politinė
bei filmavimo aparatus, sušukda Lietuva šio šimtmečio šviesoj”.
vo: “Aš nežinau, kodėl tas nevei Smulkesnes informacijas teikia
kia!” O jo draugai juokdavosi: “Juk Rūta Girdauskaitė.
tu inžinierius, turi žinoti!" J. GraĮ žiemos kursus Dainavoje iš
bys, paviljono burmistras ir viso Toronto nori važiuoti vienuolika
kių iškilusių problemų sprendė moksleivių. Yra galimybė gauti
jas, vis klausdavo: “Na, kaip eina automobilius, tačiau trūksta vai
si?” A Kuncaitis, kuris kas vaka ruotojų. Kursų pradžia — gruodžio
rą pardavinėjo gėrimų bilietu 26 d., pabaiga — sausio 1 d. Kas
kus, dažnai klausdavo: “Įdomu, galėtų ateiti talkon, prašom pra
kiek pajamų šiandien bus?”
nešti Ž. Vaičiūnienei 822-6705 ar
IŠLEISTUVĖS. Šia proga buvo ba dr. O. Gustainienei.
“Esso” naftos bendrovė prane atsisveikinta ir su inž. J. Valai
Jaunučių susirinkimas Anapi
ša, kad, vykdydama savo jau čiu, kuris išvažiavo į Torontą. V. lyje — sausio 9, sekmadienį.
pradėtas jaunių ledo ritulio Daubaraitė įteikė visų vardu do
Visi ateitininkai ir prijaučian
pirmenybes, yra pakvietusi vaną. Pranešėja sakė: “Jurgio var tys renkasi Kūčioms gruodžio 19,
de
ir
pavardėje
yra
permašai
rai

svečius iš Europos — Suomi
sekmadienį, 5 v.p.p. didžiojoje
jos komandą. Rungtynės įvyks džių, kad būtų galima išsakyti vi Prisikėlimo parapijos salėje. L. U.
sus
jo
gabumus
—
R-režisorius,
Sš.m. gruodžio 26-29 d.d. North
stovyklautojas ir t.t. R. Balčiūnas,
Skautų veikla
York Centennial Centre. Pla labai artimas J. Valaičio draugas,
tesnių informacijų galima gau padėkojo jam visų vardu už lietu
• Romuvos valdybos posėdyje
ti iš Mrs. Heather Sibley tele vybei atliktus darbus Winnipege, gruodžio 5 d. dalyvavo 15 narių iš
fonu 968-4878.
už malonią draugystę. Kun. J. Ber Toronto ir Hamiltono. Pirm. ps. M.
tąsias savo atsisveikinimo žody Rusinas pateikė darbotvarkę, ati
Ontario kultūros ir piliety je paminėjo, kad Jurgis palieka darė posėdį ir pakvietė sekreto
bės
ministerija
išleisdino visur savo įmintas pėdas, ir pa rę G. Kuzmieng perskaityti pra
gimtosios kalbos atlasą, api linkėjo jam greitai sugrįžti į ėjusio posėdžio protokolą. Iš pir
mininko M. R. ir ižd. ps. A. Sen
mantį gausesnes Toronto tauti Winnipegą.
kaus pranešimų paaiškėjo, kas nu
Inž. J. Valaitis susigraudinęs
nes grupes (“Mother Tongue
veikta, kiek pinigų išleista, ko
pasakojo,
kaip
jis,
atvažiavęs
į
Atlas of Metropolitan Toron
kios kliūtys sutiktos. Remontams
to, Volume: 1971-1976). Jame Winnipegą pas svetimus, dabar iš išleista $11,000, pastatytos dvi
važiuodamas
jaučiasi,
lyg
palie

aprašytos tiktai tos tautybės,
pastogės, 30 naujų dugnų palapi
kurios 1976 m. surašyme suda ka artimus savo šeimos narius. nėms, įsigytas motorinis laivas,
Sakėsi, kad jam malonu buvo dirb
rė daugiau kaip .5% metropo ti su visais, o ypač jaunimu — mo pataisyti keliai, pertvarkyta vir
linio Toronto gyventojų, bū kykloje, šokių grupėje ir stovyklo tuvė, suremontuoti 6 namukai. Nu
tent: anglai, prancūzai, italai, se. Baigus jam kalbėti susirinku matyta eilė darbų ateinantiems
portugalai, vokiečiai, kinie- sieji atsistoję ilgdi plojo. Visi, metams. Iškeltas stovyklavietės
, čiąį. graikai, ukrainįęčiąi,.. .užvalgę skanių pietų. dar ilgai nuomojimo klausimas ateinančią
jugoslavai (įskaitant kroatus, gurkšnojo kavutę ir žiūrėjo kun. vasarą, kai dauguma skautų-čių
serbus ir slovėnus), lenkai, J. Bertašiaus rodomas skaidres stovyklaus sukaktuvinėje stovyk
loje prie Auroros. Pareikštos pa
indopakistaniečiai,
ispanai, iš praėjusios ir buvusių Folklo- dėkos v.s. L. Gvildienei už nuola
ramų
bei
jaunimo
stovyklų
Oak
vengrai. Atlasas gaunamas
tinę Romuvos priežiūrą, G. KuzOntario valdžios knygyne. Kai Pointe, Man.,'ir kitur Vakarų Ka mienei ir V. Senkuvienei už virtu
nadoje.
na — $25.00. Gaila, kad mažiau
vės pertvarkymą. Tartas skautiš
MUGĖS-BAZARO
užbaigimas
gausios tautinės grupės į at
kas ačiū s. J. Dambarui, kuris rū
lasą neįtrauktos. Tai sudaro įvyko 1982 m. lapkričio 14 d. Pra pestingai vykdo aukų telkimą Ro
įspūdį, kad jas Ontario mažiau sidėjo lygiai 12 v. su didžiosios lo muvai. Aukomis, renginių organi
terijos bilietų traukimu. Parapi
vertina — informuoja apie di jos komiteto sekretoriui St. Ra- zavimu ir nuomojimu bus telkia
desnes grupes, bet ignoruoja mančiauskui, dar vis dėl ligos ne mos reikalingos lėšos stovyklavie
mažesnes. Tai informacinė galinčiam dalyvauti, mūsų klebo tei išlaikyti ir jos pastatams re
montuoti bei gerinti. Visuotinis
diskriminacija.
nui padėjo, kaip jau ir daugelį
Romuvos narių susirinkimas nu
Ontario Meno Taryba 1982 m. praėjusių metų, Nijolė Žiminskai- matomas 1983 m. kovo pradžioje.
tė-Pestrak ir komiteto pirm. M.
lapkričio 29 d. paskelbė sąra Januška. Bendros šio bazaro pa
• A. P. Ščepavičiui, parėmu
šą asmenų ir organizacijų, ga jamos — per $2,300. Tai buvo ga siam Romuvą $20 auka, tariame
vusių finansinę paramą. Iš są lima pasiekti tiktai, kaip klebo nuoširdų ačiū.
• Prityrusios skautės, vad. Ri
rašo matyti, kad paramą gavo nas pabrėžė, visų bendromis jė
345 meno organizacijos ir 549 gomis: dirbusiųjų ir atsilankiu tos Paulauskaitės, kaip dr-vės
asmenys. Paskirstyta $2,148,- siųjų. Ypač noriai ir nuoširdžiai bendrą gerąjį darbelį, paruošė
399. Aštuoniasdešimčiai žur dirbo šeimininkės, paruošdamos Kalėdų dovanėles mažiesiems.
• Visos vyr. skautės, sk-vyčiai,
nalų paskirta $411,508. Iš ra vakarienę kas vakarą. Ketvirta
gintarės,
budžiai, akademikaidienio
vakarą,
kaip
pakvietimuo

šytojų buvo parinkti 67. Juos
kės kviečiami gruodžio 18 d. gie
se
buvo
parašyta,
šeimininkavo
tarybai rekomendavo leidėjai
doti kalėdinių giesmių ir lanky
arba žurnalai. Lietuviškų pa “Pavasario pumpuriukai” — jau ti namus. Renkamės pas Vidą ir
nosios merginos, penktadienį —
vardžių nematyti, išskyrus Ar “Vasaros žiedai" (jaunos ponios), Algį Senkus, 57 Kirk Bradden Rd.
tūrą Kaptainį ir Andrew Vai šeštadienį — “Brandūs vaisiai” E., tel. 233-9092-4 v.p.p. Lanky
sių. Jiedu įrašyti rašytojų sky (ponios). Nors. Eug. Galinaitienė mas — 6 v.v., o po to — vaišės.
riuje. Parama skiriama asme su dalimi šeimos gyvena toliau
• Gruodžio 19 sekmadienį, 5
nims ir kultūros bei meno or už Winnipego miesto, bet, kaip v.p.p., Lietuvių Namuose — bend
ganizacijoms,
pateikusiems jau daugelį metų, kas vakarą par ros Kūčios skautams-tėms, rėmė
konkrečius projektus. Adre davinėjo loterijos bilietukus iš jams ir jų artimiesiems. Rengia
sas: Ontario Arts Council, savo “stebuklingo indelio”. Ro “Šatrijos” ir “Rambyno” tuntai.
Č. S.
Suite 500, 151 Bloor St. W., To dos, kas vakarą ji išparduodavo,
bet sekantį vakarą vėl lentynos
ronto, Ont. M5S 1T6. Tel.
būdavo pilnos gražių daiktų, o
(416)961-1660.
Anapilio knygyne
jos laikomas indelis — bilietėlių.
Pietų metu mūsų klebonas, pada
1983 m. “Nidos” nuplėšiamas sie
ręs pranešimą, paprašė taip pat ninis kalendorius, J. M. Matulai
• Supažindinkite savo draugus
visiems atsistojus pagerbti a. a. tienės IMK į RATĄ, M. Blyno LIE
su “TĖVIŠKĖS ŽIBURIAIS” — at
J. Blizniką, kuris jau daugelį me TUVOS SENOVĖS PAMINKLAI,
siųskite dar jų neskaitančių adre
tų prisidėdavo su didesne auka A. Tamošaičio LITHUANIAN EAS
sus. Jie gaus keletą numerių ne
prie šio mūsų bazaro surengimo.
TER EGGS, P. Lėlio KANADOS
mokamai.
LIETUVIU FONDAS 1962-1982, A.
Balašaitienės SUSITIKIMAS PA
MARY (novelės), V. Alanto PA
Viešėdami Čikagoje,
VERSMIAI (eilėraščiai). Vysk. V.
neužmirškite aplankyti N. ir J. VAZNELIŲ
Bl izgio NEIŠSKIRIAMI TRYS NE
ŽINOMIEJI, A. Pakalniškio SEP
TINTOJI KNYGA, dr. A. Rukšos
KOVOS DĖL LIETUVOS NEPRI
KLAUSOMYBĖS III t„ B. Kvik
lio VILKAVIŠKIO VYSKUPIJA, R.
Čia gausite lietuviškų knygų,
2501 W 71st STREET,
Jotvingytės TULIUKAS, Montrea
plokštelių, odos, medžio dirbinių.
CHICAGO, ILL. 60629
lio liet, choro polkštelė KALĖDOS,
Ypač didelis gintaro
dvynukų Šalčių plokštelė NAU
Telefonas 471-1424 išdirbinių pasirinkimas.
JA DIENA.

&ifts International Jnc.

ilgametis pirmojo gusarų pulko viršila Kaune,
1982 spalio 1 d. sulau
kęs 80 metų amžiaus,
po sunkios ligos mirė
Rendsburgo-Holsteino
ligoninėje
Vokietijoje.
Paliko liūdinčius: žmoną
Zelmą, gim. Lačaitę, sū
nus — Edviną ir Manfre
dą, dukras — Heleną, Helgą, Astridą su šeimomis, brolius
— Eduardą ir Albertą su šeimomis Bavarijoje, brolį Osvaldą
su šeima Lietuvoje, seserį Olgą Wholdeje, mirusių brolių —
Rudolfo ir Henriko vaikus su šeimomis Kanadoje ir Vokie
tijoje.
Palaidotas Hollingstedto vietovės kapinėse 1982 m. rug
sėjo 6 d.
V. ftryžanauskas

AfA
VYTAUTUI PETRAVIČIUI
mirus,
seseriai LIUDAI DAUNIENEI Otavoje ir kitiems arti
miesiems reiškiame nuoširdžią užuojautą-

Danutė ir Juozas Daniai

AfA
ANTANUI TOTORAIČIUI
Lietuvoje mirus,
jo brolį ALFONSĄ su šeima ir seserį MARCELĘ nuošir
džiai užjaučiu -

Bronius Mackevičius

MIELAI MAMYTEI

AfA
VERONIKAI JESENAUSKIENEI
atsiskyrus su šiuo pasauliu,
ONUTĘ MARCINKEVIČIENĘ su šeima ir arti
muosius nuoširdžiai užjaučiame bei kartu liūdimeJ. J. Kamaičiai,

B. Agurkis,

Hamilton, Ont.

Čikaga, IL

B. S. Prakapai
M. Daukšienė

J. K. Liutkai
O. J. Dirmantai
O. J. Ažubaliai

Advokatas
ALGIS S. PACEVIČIUS,
B.Sc., LL.B.

2 Jane St., suite 303
Toronto, Ontario
M6S 4W3
Bloor ir Jane gatvių kampas

Telefono!:

įstaigos
namų

(416) 762-7393
233-0303

Advokatas
PETRAS K. ŠIMONĖLIS,
B.A. M.L.S. LL.B
3031 Bloor St. W., Suite 200
prie Royal York
įstaigos (416)
Toronto, Ontario
namų
M8X 1C5

TA D T? C TT T? R

I 7 JA Ij kJ -[J- JLJ x L
233-3334

-

Telefonai:

231-4138
249-2637

INSURANCE &
REAL ESTATE BROKERS

231-2661

-

231-6226

3830 B Bloor Street West • Islington, Ontario M9B 1K8
Lietuvių kalba patarnauja — V. DREŠERIS ir A. MIKŠIENĖ

V I U I N AS

Visais kelionių

AH Seasons Travel, B.D.

V. BAČĖNAS

Registration No. 0009239

1551 Bloor Street West,
Toronto, Ontario M6P 1A5

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

reikalais kreiptis:

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

533-1121

Walter Dauginis

822-8480

Insurance Agency Ltd.

1613 Bloor Street West

•

Toronto

•

Ontario

įį

12 psi.

• Tėviškės Žiburiai
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TORONTO LIETUVIŲ NAMŲ

TO R O N T O
Anapilio žinios
Prisikėlimo parapijos žinios
— Koncertas prieš Bernelių
— Adventinis parapijos susi
kaupimas — šį šeštadienį ir sek Mišias prasidės 11 v.v. Smuiku
madienį — gruodžio 18 ir 19 d.d. gros A. R. Bankai, giedos D. VisŠeštadienį, 4 v.p.p., Lietuvos Kan kontienė, D. Pranaitienė ir L.
kinių šventovėje kalbės “Aidų” Dambrauskaitė, solistai A. Sima
žurnalo redaktorius kun. dr. Leo navičius, V. Verikaitis ir para
nardas Andriekus, OFM. Jo mintis pijos choras. Prie vargonų — L.
lydės religinis koncertas, kurio Marcinkutė ir P. Vytas.
— N. Metų ir Kalėdų dieną vaka
programą atliks: “Volungės” cho
ras, vad. D. Viskontienės, smuiki rinių Mišių nebus. Sekmadienį
ninkas Atis Bankas, sol. Linda po Kalėdų ir N. Metų Mišios įpras
Marcinkutė, sol. Slava Žiemelytė, ta tvarka, tik nebus angliškų Mi
sol. Rimas Strimaitis ir muz. Jo šių muzikos salėje. N. Metų išva
nas Govėdas. Koncerto metu ir po karėse Mišios — prieš N. Metų
jo bus klausoma išpažinčių. Po sutikimo balių 7 v.v.
— Praėjusį savaitgalį buvo su
koncerto — kavutė parapijos sa
lėje. Sekmadienį Mišios — 10 ir rengtos 20-tos uždaros vyrų re
11 v.r. Pamokslas — kun. dr. L. kolekcijos, kurias vedė mons. V.
Andriekaus. Susikaupime visi Balčiūnas.
— Prieškalėdinis susikaupimas
kviečiami dalyvauti.
— Adventinės pamaldos Sudbu- įvyko praėjusį penktadienį, jo
rio lietuviams — gruodžio 19. sek tęsinys — ateinantį penktadienį,
madienį, 3 v.p.p. Kristaus Kara 7.30 v.v.
— Ateitininkų Kūčios — gruo
liaus šventovėje. Wasagos lietu
viams adventinės pamaldos įvyko džio 19, sekmadienį, 5 v.p.p.,
gruodžio 12 d. Jas atliko kun. J. mūsų didžiojoje parapijos salė
Staškus.
je.
— Parapijos salė jau nuomuo— Kūčios — gruodžio 24 d., 8 v.v.,
Anapilio salėje. Kalėdinis koncer jama lietuviams 1984 m., o nuo
tas šventovėje — prieš Bernelių vasario pradžios — ir kitatau
Mišias 11 v.v., Mišios — 12 v. nak čiams.
— Labdaros sekcija prašo para
ties. Mišios Kalėdų dieną, t. y.
gruodžio 25 d. — 10 v.r. ir 11 v.r. pijiečius atvežti vartotus švarius
N. Metų Mišios — išvakarėse 6 v.v., drabužius, tinkamus siųsti lietu
viams Lenkijoje. Sekcijai paau
N. Metų dieną 10 ir 11 v.r.
— Prisikėlimo parapijos ir mū kojo $15 M. Gegužis siuntinių paš
sų parapijos jaunimo sekcijos to išlaidoms.
— Parapijai aukojo: L. G. Matu
ruošia bendras rekolekcijas vi
siems studentams nuo 18 m. iki kai $1000, S. Kazlauskaitė $500,
30 m. amžiaus. Rekolekcijas ves O. Skėrienė $320, St. Racickienė
kun. A. Saulaitis, SJ, ir sės. Igne $260, B. Savickas $250, A. A. ŠmiMarijošiūtė. Rekolekcijos vyks gelskiai $100, D. V. Šaltmirai $100,
nuo sausio 7 d. 5 v. vakaro iki A. Gačionis $50, B. V. Saulėnai
sausio 9 d. pietų Mary Lake vienuo $50, Z. S. Rėvai $50, A. Bliūdžius
lyne, King City, Ont. Kaina asme $50, G. V. Budnikas $25; klierikų
niui, įskaitant maistą ir nakvy fondui — B. O. Vilimai $50; vie
nę — $30. Registruotis iki gruo nuolynui — O. Virbūnienė $30.
— Mišios gruodžio 19, sekmadie
džio 30 d. parapijos klebonijoje
arba pas Daną Jokūbaitytę tel. 537- nį, 8 v.r. — už Vytautą Juodišių,
9 v.r. — už Aušrą ir Antaną Sapi2869.
— Anapilio Sodybai aukojo: jonius, 10 v.r. — už Stasį Vaitie
$1,000 — P. Eidukaitis, $100 — J. kūną, 11.30 v.r. — už parapiją, 7
v.v. — už Povilą Jarašiūną.
Ažubalis, D. Zulonienė.
— Lietuvių kapinėms aukojo:
Lietuvių Evangelikų Liuteronų
$200 — Ada Miklovaitienė iš Brant
ford. Ont .$100 — Mykolas ir Ma
Išganytojo parapija
rija Šakaliniai, $40 — J. Maziliaus
— Pamaldos gruodžio 19, sek
kas. “KLB Kronikai" aukojo: $200
madienį — 1.30 v.p.p. Kalėdų eg
— J. Prišas. Parapijos skoloms nu- lutę bei jos programą ruošia pa
mokėti aukojo: $1,000 — P. Ščepa rapijos jaunimas. Giedos parapi
vičius, $500 — J. Valiukienė; $300 jos choras. Visus aplankys Kalė
— J. Nacevičius; $250 — Balys Sa dų senelis.
vickas; $100 — J. A. Šulcai, M. Aug.
—- Pamaldos gruodžio 24, penkta
Kuolai, G. D. Sakai, A. 1. Rekščiai, dienį, Kūčių vakarą, 6.30 v.v., su
V. Rutkauskas iš Keswick, Ont.; šv. Komunija. Giedos parapijos
$85 — D. Yčienė; $50 — S. Treigie- choras. Pamaldos — lietuvių ir
nė iš Victoria, B.C.
anglų kalbomis. Kun. P. Diliui
— Mišios gruodžio 19, sekmadie asistuos estų parapijos dekanas.
nį, 10 v.r. — už a.a. Stasį Čepą.
— Pamaldos gruodžio 25. Kalė
11 v.r. — už a.a. Mintautą Mikšį.
dų dieną, ir gruodžio 26, sek
madienį, įprastu laiku. Laikys
Lietuvių Namų žinios
kun. P. Dilys.
— Teatras "Aitvaras" paminė
— Pirmos pamaldos sausio 2.
jo savo veiklos dešimties metų sekmadienį, įprastu laiku.
sukaktį, suvaidinęs gruodžio 5
— Metinis parapijos susirin
d. LN Mindaugo menėje V. Alan kimas —■ sausio 30 d. po pamal
to komediją "Buhalterijos klai dų Lietuvių Namuose.
da". Aitvariečius sveikino Hamil
— Choras repetuoja kas pirma
tono “Aukuras” vadovė — režiso- dienį, 7.30 v.v., šventovėje.
rė E. Kudabienė.
— Renkamas maistas skardinė
— Gruodžio 7 d. surengtas kalė se iki gruodžio 19 d. Tai parapi
dinis pobūvis LN tarnautojams ir jos aukos Kalėdų proga vargstan
talkininkams. Dalyvavo 150 kvies tiems mūsų apylinkėje.
tų svečių. LN valdybos pirm. V.
Kalėdų ir N. Metų laikotar
Dauginis pareiškė padėką visiems
talkininkams ir tarnautojams už pyje Ontario policija padidins
jų sąžiningą darbą 1982 m. Pra savo budrumą eismo srityje,
moginę programą atliko L. Pocie kad neblaivūs automoilių vai
nė, L. Mačionienė ir J. Maniuška. rotojai nesudarytų pavojaus
Šokiams grojo J. Adomaičio plokš sau ir kitiems. Ontario vidaus
telių muzika, jam pačiam prita reikalų min. G. Taylor ir poli
riant akordeonu.
cijos vadas J.Erskine pareiškė
— 1983 m. sausio 9, sekmadie
spaudos
konferencijoje, kad
nį, 3.30 v.p.p., “Aitvaras" antrą
iš
neblaivių
vairuotojų bus
kartą vaidins “Buhalterijos klai
atimami
leidimai
12-kai valan
dą”.
— 1982 m. LN patalpas nemoka dų. Patirtis įrodžiusi, kad ši
mai naudojo 34 lietuvų organiza priemonė tokiais atvejais yra
cijos. Jos čia turėjo 373 posėdžius, sėkmingiausia. Be to, policija
susirinkimus, repeticijas. Jų nuo tam tikrose vietose tikrins vai
mos vertė — $39.000.
ruotojus, ar jie vartoja saugos
— Skautų stovyklavietei Romu diržus. Primenamas švenčių
va 20 metų sukakties proga LN laikotarpio šūkis: “Jei geri,
valdyba patvirtino pašalpą $300. nevairuok!’’
Iš viso šiais metais Romuvai pa
remti išmokėta $1500.
Gautos naujos aukos Kuni
— LN valdyba nutarė nuo 1983 go Petro Ažubalio Stipendijų
m. sausio 1 d. LN narių šeimų
Fondui. J. Ažubalis paaukojo
naujagimius įrašyti į LN narius, $200 (padidino savo įnašą iki
įmokant po $25 nario įnašo sąskai $800), S. Jagėla — $100 ($200),
tom
A. Bortkevičienė — $100, Pr.
— LN kultūros komisija, susi
tarus su LN Vyrų Būrelio valdy Dronseika — $100, E. Švėgžba. pakvietė adv. A. Pacevičių dienė — $100, O Skrebūnienė
skaityti paskaitą apie palikimus — $100 ($200), KLK Moterų Drir testamentus 1983 m. sausio jos Lietuvos Kankinių para
30 d.
pijos skyrius — $100 ($200),
— “Aušros" šimto metų sukak P. Gulbinskas — $100 ($200).
ties minėjimas rengiamas 1983 Šiais metais stipendijos bu
m. vasario 13 d. LN. Pagrindinę vo paskirtos trim studentam:
paskaitą skaityti pakviestas prof.
D. Skukauskaitei, A. Kalinaus
A. Klimas.

kui ir V. Grigužiui V. Vokie
tijoje. Aukos priimamos ir to
liau. Fondo pirmininkė — dr.
A. Kazlauskienė (9 Chartwell
Rd., Oakville, Ont. L6J 3Z3).
A.a. Onos Tikuišlenės atmi
nimui vietoje gėlių “T. Žibu
riams” paaukojo $8 B.S. Jedrych.
Vladas (Walter) Tarvydas
Anapilio sodyba dėkoja A. prašomas atsiliepti šiuo ad
Klimui už profesijonalinį ne resu: Jurgis Ciparis, R.R. Rod
mokamai atliktą didžiojo kili ney, Ont. Tel. (519)785-0138
mo pakabinimą priesalyje.
“collect”. Yra žinių iš Lietu
Valdyba vos.

Pagerbdamas savo žmoną
a. a. Oną, Vytautas Tikuišis
paaukojo “T. Žiburiams” $50.
Pagerbdami Liudos Daunie
nės brolį a.a. Vytautą Petra
vičių, Irena ir Viktoras Priščepionkos iš Otavos paaukojo "T.
Žiburiams” $20.

1573 Bloor St. W„ Toronto, Ont. M6P 1A6, tel. 532-3311

•
•
•
•
•

Tradiciniai Kūčių valgių patiekalai
8 vai. va k.,
Kalėdinė meno programa ir bendros dalyvių giesmės
Karaliaus Mindaugo
Kalėdų senelis su dovanomis mūsų mažiesiems
menėje
Mandagus ir gerai organizuotas patarnavimas
Vietos rezervuojamos. Bilietai parduodami LN raštinėje ir sekmadienių popietėse.
BILIETŲ KAINOS: jaunimui — iki 6 metų — nemokamai, 6-12 metų — $4.00, 12-18 metų — $8.00:
vyresniems — studentams — $9.00, pensininkams — $9.00, suaugusiems — $10.00.

• $500.00 premijos mėgėjams aktoriams už vaidybą,
monologus ir dainas scenoje, geriausiems šokėjams
ir įėjimo premijos dalyviams
• Šilta vakarienė su vynu ir kitais gėrimais
• Nemokamas įvairių gėrimų baras ir šaltų užkandžių bufetas
• Geras orkestras, linksmi šokiai ir kitos staigmenos
• Stalai numeruoti. Vietos rezervuojamos iš anksto

Gruodžio 31,
penktadienį,
7 vai. vakaro,
Karaliaus Mindaugo ir
Karalienės Mortos
menėse

(ĖJIMAS: studentams ir pensininkams — $25.00, suaugusiems $30.00.

Viskas tik už bilieto kainą. Bilietai parduodami LN raštinėje ir sekmadienių popietėse.

VISUS DAL YVAUTI ŠIUOSE RENGINIUOSE NUOŠIRDŽIAI KVIEČIA —

Iškilmingas

LIETUVIŲ NAMAI

NAUJU METU

(iŠ MONTREAL
mūsų choristai, suruošė savo ka
lėdinį balių gruodžio 11 d., o
gruodžio viduryje, kartu su kito
mis etninėmis grupėmis, koncer
tuos Plateau salėje. Šį koncertą
rengia kiekvienais metais UNI
CEF organizacija. AV choras da
lyvauja pirmą kartą.
Loreta Povilaitis, B. Eng. 82, Kve
beko mieste laimėjo antrą pre
miją metiniame Kanados kasyk
lų ir metalurgijos draugijos su
sirinkime. N.B.
Pr. Baltuonis, pagarsėjęs me
džio šaknų skulptūromis, dėl de
šinės rankos sužeidimo negalėda
mas dirbti skulptūros srityje, pra
dėjo tapyti paveikslus. Jau nema
žai jų yra nutapęs. Jų galima įsi
gyti švenčių proga. K.
Mergaičių choras “Pavasaris”
stropiai ruošiasi šeštajai dainų
šventei Čikagoje.
Ateinantį pavasarį yra numatyti
du koncertai: Montrealyje — ba
landžio 24 d. ir Hamiltone — ba
landžio 30 d. “Pavasariui” vado
vauja muz. A. Stankevičius.
J.B.
Vasario 16 gimnazijos rėmėjų bū
relis susilaukia naujų rėmėjų,
kurie jau sumokėjo už 1982 metus:
Pr. Bernotas, G. Gedvilienė, K.
Martinėnas. Jau keletą metų savo
aukomis remtą gimnaziją rėmėjai
visi sumokėjo už 1982 metus. Už
1983 metus sumokėjo R. Lukoševičiūtė ir A. Jonelis. Kiekvienais
metais “Litas" aukoja $100. kat.
moterų dr-ja $50, Liet. Bendruo
menė $50. Kalėdų švenčių proga
gimnazijai pasiųsta $200. Iš viso
šiais metais pasiųsta $1000. Pa
dėka nuoširdiems montrealiečiams. Laukiame naujų rėmėjų!
J. Baltuonienė,
Vasario 16 gimnazijos
rėmėjų būrelio atstovė

Su pasisekimu praėjo KLK Mo
terų Dr-jos Montrealio sk. 30-čio
minėjimas. Buvo surengta toron
tiškės Valės Balsienės kerami
kos bei gintaro išdirbinių paro
da, kurios metu daugelis montrealiečių įsigijo vazų, servyzų,
lėkščių bei kitų puošnių dalykų.
Loterijoje dail. V. Balsienės pa
veikslą laimėjo svečias iš Toron
to kun. P. Gaida. Po šv. Mišių,
kurias atnašavo ir pamokslą pa
sakė kun. P. Gaida, įvyko akade
mija. Paskaitę skaitė kun. Pr. Gai
da tema — “Maironis — tautos
kunigas”. Esame laimingi, kad gir
dėjome šią paskaitą iš lūpų žmo
gaus, mačiusio ir girdėjusio di
dįjį mūsų Dainių dar jam gyvam
esant. Šventės proga kun. Pr. Gai
da įteikė dovaną, savo paruoštą
knygą “Nemarusis mirtingasis”.
Po iškilmingos akademinės da
lies visi dalyviai buvo pavaišin
ti pietumis, kava ir pyragais.
Notaras Joseph Bernotas savo
šeimos bei draugų tarpe atšven
tė 50-tąjį gimtadienį. Jis yra bu
vęs ilgus metus “Lito” kredito uni
jos v-bos pirmininku, visada re
mia lietuvišką veiklą Montrealyje.
A. Kuncevičienė išvyko praleis
ti švenčių bei atostogų pas duk
rą Silviją Kalgaryje, kur išbus
tris savaites.
Aušros Vartų parapijos choras
su mergaičių choru “Pavasaris”
sėkmingai koncertavo Amerikoje.
Baltimorės lietuviams davė kon
certą, kurį suorganizavo vietos
sporto klubas, švęsdamas savo
veiklos dešimtmetį. Sekančią die
ną koncertavo Niujorko lietu
viams. Pakvietė JAV LB vietinės
apylinkės valdyba, minėdama sa
vo veiklos sukaktį. Grįžę namo,

f f Tilt* MONTREALIO LIETUVIŲ
bAlAw KREDITO UNIJA______
1465 DE SEVE STREET, MONTREAL, QUE. H4E 2A8.

gruodžio 31
1.
2.
3.
4.
5.

Šilta vakarienė su vynu
Šalti užkandžiai 11.30 valandą vakaro
Nemokamas baras
Šampanas
Justo Vaičiaus vadovaujamas orkestras,
puikiai išpuošta salė

penktadienį
nno 7 v.v

Darbo valandos

Pirm., antr. tree.
Ketvirtadieniais
Penktadieniais
Sekmadieniais

Aušros Vartai

Rosemount

9.00- 3.00
12.00- 8.00
12.00- 6.00
10.00-12.30

----6.00- 8.00
12.00- 6.00
-----

Certifikatai min............ $1,000.00

Terminuoti indėliai:

kalėdinis numeris šiais me
tais išleidžiamas savaitę anks
čiau, kad skaitytojai galėtų jį
gauti prieš šventes, nes pašto
patarnavimas šiame laikotarpy
je yra lėtas. Gruodžio 23 dienos
savaitę “T. Žiburiai” dėl Kalė
dų švenčių neišeis. Sekantis
numeris, paskutinis 1982 me
tais, išeis gruodžio 30 dienos
data. Pirmasis 1983 metų “TŽ”
numeris išeis sausio 6 dienos
data.
Linkime maloniems “TŽ"
skaitytojams jaukių Kristaus
gimimo švenčiu ir kupinų pa
laimos 1983 metų.
“Paramos” kredito koopera
tyvo darbo valandos Kalėdų
švenčių laikotarpyje: gruodžio
24 d. nuo 10 v.r. iki 3 v.p.p.,
gruodžio 25 ir 27 d. — uždaryta,
gruodžio 31 d. — nuo 10 v.r. iki
2 v.p.p., sausio 1 ir 3 d.d. užda
ryta.
“Buhalterijos klaida". Vyt.
Alanto 3 v. komedija, suvaidin
ta gruodžio 5 d., Lietuvių Na
muose “Aitvaras” teatro, pavy
ko visais atžvilgiais: vyresnie
siems torontiečiams davė jau
kią sekmadienio popietę, o vai
dybos meno mėgėjams, ypač
jaunesniems, pirmą kartą vai
dinusiems, buvo gera proga iš
mėginti savo talentus. Režisa
vo Aldona Dargytė-Byszkiewicz. Atsilankė per 250 asme
nų.

s#

DUODA PASKOLAS:

1 metų ............ ;.... 11%

Stalai numeruoti. Bilietus prašoma įsigyti iš anksto — sekmadieniais
po pamaldų Anapilyje ir vakarais pas R. Celejewską 231 -8832.
Vakarienę ir užkandžius ruošia — J.Bubulienė.
Visus dalyvauti maloniai kviečia —
Lietuvos Kankinių parapijos tarybos administracinė sekcija

“Tėviškės Žiburių”

Telefonas: 766-5827

a

įmetu ..................... 10.5%
60-364 d........................ 10.25%
30- 59 d
10%
Taupomosios sąskaitos:

Specialios ........................10%
Su draudimu ..................... 9.5%

Nekilnojamo turto
Asmenines ir
prekybines
Paskolos mirties
atveju apdraustos
Iki $10,000

KONFIDENCIALUS IR GREITAS PATARNAVIMAS

—

ČEKIAI IR VISI KITI PATARNAVIMAI NEMOKAMAI

ŠVKAI7ĘDU
IR

SVKALEDŲ!

visiems giminėms,
draugams ir
pažįstamiems
linki —
Salomėja. Jonas
Andruliai ir šeima

Genovaitė ir Vytautas
Balčiūnai
Genovaitė, Rimas
Gaižučiai ir šeima

Onutė, Zigmas
Girdauskai ir šeima

Insurance Agency Inc.
NUOŠIRDŽIAI DĖKOJAME
už patikėjimų mums jūsų
draudimų

Grasilda Kaknevičienė
ir šeima

z//,

Birutė ir Juozas
Mažeikos
Felicija. Vytautas
Urbonai ir šeima
Brampton. Ont.

Naujas filmas “Lietuvių dai B. NAUJALIO NATŪRALAUS GY
lės audiniai" bus rodomas 1983 DYMO įstaiga Toronte veikia jau 19
m. sausio 16 d., 12.30 v.p.p., metų. Ji priima pacientus ir toliau.
Anapilio salėje. Ta proga žiū Iškaba nuimta saugumo sumetimais,
rovai bus supažindinti su nau vengiant nesąžiningų praeivių. Tel.
533-8008.
ja dail. A. Tamošaičio knyga
“Laisvės radijas" iš V. Vo “Lithuanian Easter Eggs”, iš
F O T O G R A F A S.
kietijos praneša, kad iš kny leista Lietuvių Tautodailės
Darau nuotraukas įvairiom progom.
gos “Nemarus mirtingasis”, ku Instituto.
Skambinkite — JAUNIUS BAKErioje aprašomas didvyriškas
po 5 v.v. telefonu 231-6253
arkiv. Teofiliaus Matulionio MIKOLAINIS VALTERIS atlieka VIČIUS
Toronte.
gyvenimas, buvo paruoštos staliaus, plytelių dėjimo, vonių, tua
septynios apybraižos ir radi letų ir prausyklų įrengimo darbus
jo bangomis perduotos j Lie už prieinamą kainą. Skambinti 769- ATLIEKU visokius namų remonto
tuvą. Knyga yra paruošta pa 5024, Toronte.
darbus — lauko ir vidaus dažymus,
gal Lietuvoje ir užsienyje su
medžio ir 1.1. Taip pat valau grindų
rinktą medžiagą, kuri atsklei
kilimus ir sofas kambariuose su
džia visuomenei daug nežino K. CIBAS atlieka visus staliaus specialia valymo mašina už pri
mų faktų iš gyvenimo vysku darbus, taiso senus ir stato naujus einamą kainą. Darbas garantuo
po, drąsiai kovojusio už lais namus už prieinamą kainą. Skam tas. Skambinti po 7 v.v. tel. 532-3410
binti 534-3882 Toronte.
Toronto. J. Baliūnas.
vę prieš sovietinius galiūnus.

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

PETRAS ADAMONIS,
Chartered Insurance Broker

ORKESTRAS “Malūnas", grojan
tis lietuvišką ir modernią muziką
šokiams.
vestuvėms.
baliams.
Skambinti DANAI 822-3791 po 6
v.v.. EDVARDUI 536-6672 Toronte.

CANDLELIGHT
CATERERS
SAVININKAI J. S. BUBULIAI
Baliai, vestuvės, sužadėtuvės, paren
gimai namuose ir įstaigose. Skam
binti pirmadieniais, antradieniais,
trečiadieniais ir vakarais po 9 v. v.
tel. 667-8260 arba 667-8280 Toronte.

PARDUODAMI moteriški tauti
niai drabužiai (atvežti iš Lietuvos).
Skambinti tel. 663-6726 Toronte.

LIETUVIŠKA
gėlių krautuvė
savininkė V. SIMINKEVIČIENĖ.
(vairiomis progomis skambinti į “Pe
tals Florist” tel. 769-5009. Adresas:
710 Annette St., Toronto, Ont., vienas
blokas į rytus nuo Jane St. Pristaty
mas i ligonines, laidotuvių namus ir
t.t. Savininkė yra prityrusi vestuvi
nių gėlią tvarkymo srityje.
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ŠVENČIŲ ir
NAUJU
1983 METŲ
proga sveikiname
visus savo
bičiulius —
Antanas
Tamošaičiai

0

Nekaltai Pradėtosios Marijos vienuolijos seserų lietuviškame darželyje Toronte. Iš kairės: KRISTUPAS GIRDAUSKAS ir LIDIJA PUTERYTĖ; vidury — mokytoja sės. LORETA JONUŠAITĖ; iš dešinės: KRISTOFORAS
HARRIS ir TOMAS SKRINSKAS. Šiemet lietuviukų klasė Toronto Lietuvių Vaikų Namuose kone dvigubai pra
lenkia svetimtaučių grupes. Lietuviukų užregistruota net 24! Taip nėra buvę jau eilę metų. Džiugu, kad jaunieji
tėvai taip uoliai rūpinasi savo vaikų lietuvišku auklėjimu. Įdomu ir tai, kad darželį lanko antroji karta — dabar
tinių mokinukų tėvai čia bandė savo mažąsias jėgas netrukus po naujųjų namų atidarymo 1960 m.

ŽIBURĖLIAI^

Švenčių ir sėkmės pilnų

-’i, uiazie siems«*
^Triūsu,
Raidžių sukilimas

&

Rimas, grįžęs iš mokyklos, iš
raidžių dėstė pasakėlę. Sukū
ręs pradžią, nuėjo į virtuvę
pavalgyti. Tuo laiku dvi raidės
supyko; “Ne, nenorime čia taip
ilgai stovėti” ir pabėgo iš savo
eilės. Dabar ta pasaka taip at
rodo:
Giliame mi—ke, —iaudinėje
baku—ėję gyveno —-ilagalvis
—ynys, kuris viską —inojo.
Jis buvo geros —irdies, mylėjo
—vėris, pauk—čius ir varg—us
—mones. Maitinosi tik —uvimis, med—ių — aknimis ir —olėmis. Kai jis —ūkuodavo savo
—ilą barzdą, jo akys —ibėdavo
i—mintimi. Kartą i— tolimos
—alies su —irmu —irgu atjojo
—ymus kunigaik—tis. Jį lydėjo
—e—i —arvuoti —valgai.
Įrašykite trūkstamas raides!
A. Abr.

giminėms, draugams ir pažįstamiems linki —
Viktoras ir Teresė Gražuliai
Marija Andrulevičienė

TJiminės, draugus ir
pažįstamus sveikiname su

/v.

Kalėdomis
ir tinkime laimingų

NAUJU
AN7'U -

Vienišas lapas
Vienų dieną rudenį visi la
pai pradėjo kristi, bet vienas
lapas sakė: “Aš nenoriu kristi,
aš čia ant medžio pasiliksiu”.
Visi lapai pradėjo iš jo juoktis.
Per visą šaltą rudenį jis ten ir
pasiliko. Kai žiema atėjo, jis
buvo labai vienišas.
Žiema buvo labai šalta, ir
vienišas lapas pradėjo dre
bėti. Staiga jis išgirdo balsą.
Jam medis kalbėjo: “Kriski, lapuk, žiema tik prasidėjo. Bus
daug daugiau sniego ir bus la
bai, labai šalta, tai krisk kol
dar gali”. Vienišas lapas nu
krito ir buvo su savo draugais.
J is tarė: “ačiū, medi” ir užmigo.
Audra Puzerytė, VI sk.

Dr. Klemensas ir Julija Liutkai

Onutė, Jonas Ažubaliai ir sūnūs

<

Kodėl rudenį lapai
keičiasi?

Giedro Kalėdų džiaugsmo
ir laimės naujuose 1983
metuose linki Irena, Rasa, Ina ir Petras
Lukoševičiai

Montreal, Que.
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LINKSMU SVKALEDŲ f

1

ir laimingų 1983 metų linki

o

'*&

visiems sveikiems ir sveikatos stokojantiems

&

5

lietuviams —

g

KANADOS LIETUVIŲ MEDIKŲ
DRAUGIJOS VALDYBA

**

Buvo nykštukų miestas.
Nykštukai labai norėjo suži
noti apie visus užsiėmimus ir
išbandyti juos. Vieną dieną
nykštukas įbėgo į miestą, šauk
damas: “Aš suradau naują už
siėmimą!” Visi nykštukai iš
bėgo iš savo namų ir atbėgo
pas tą nykštuką: “Kas tas nau
jas užsiėmimas?” Tada viskas
nutilo, ir nykštukas pasakė:
“Dažai”. Tada vienas nykštu
kas tarė: “Mums reikia gauti
tų dažų”. O tas nykštukas, ku
ris sužinojo apie dažus, kal
bėjo: “Kai aš ėjau į mišką, su
tikau seną nykštuką, kuris man
papasakojo apie dažus. Jisai
pasakė, kad jo draugas mums
galėtų juos padaryti. “Bravo”
— visi nykštukai šaukė.
Kitą rytą visi nužygiavo į
senojo nykštuko namą. Dažai
jau buvo padaryti ir prie kiek
vieno kibiriuko dažų buvo tep
tukas. Kai visi nykštukai nu
žygiavo į miestelį, vienas jų
paklausė: “Ką mes dažysim?”
“Aš nežinau”, atsakė kitas.
“Aš žinau” — sušuko vienas
nykštukas, — “mes galime da
žyti lapus”. “Gera mintis”, —
tarė kitas.
Visi įlipo į medį ir pradėjo
dažyti lapus. Lapai taip nu
linko, kad nykštukai nutarė
juos numesti žemėn. Lapai,
atsiminę, kad jie buvo nuda
žyti ir numesti, kiekvieną ru
denį pakeičia spalvą ir nu
krenta.
Laura Dailydaitė, VI sk.

Rudens šventės
Ruduo yra trečia mėty dalis.
Rudenį dienos eina trumpyn, o
naktys ilgyn. Dienos ir naktys

pradeda eiti šaltyn. Medžių
lapai pradeda keisti spalvas ir
pradeda kristi žemėn. Jeigu
pasitaiko išvažiuoti iš miesto,
tai gamtos grožis yra neap
sakomas.
Ruduo turi tris šventes. Pir
mutinė yra pjūties ir padėkos
šventė, antra yra mirusiųjų ir
trečia — Visų Šventųjų šventė.
Per padėkos šventę šeimos
renkasi kartu, valgo pietus ir
dėkoja Dievui už viską. Miru
siųjų šventė paminima tylos
minute. Per Visų Šventųjų
šventę žmonės važiuoja į ka
pines prisiminti savo mylimų
jų ir uždengti žvakių. Kaikurios švakės dega per naktį.

Zita Lapinskaitė, VI sk.

Rudens grožis
Kai ruduo ateina, oras atšą
la. Lapai pasidaro geltoni, rau
doni ir oranžiniai. Jie pradeda
kristi nuo medžių, tik eglės
lieka žalios. Paukščiai skren
da į šiltesnius kraštus, nes čia
peršalta. Nors būna ir vėses
nių, lietingų dienų, bet me
džių lapuose pasirodo rudens
grožis.
Ūkininkai skina vaisius nuo
medžių ir nuima daržoves, o
pavasarį vėl pasodina. Taip
pat galima ir eiti pagrybau
ti. Taip užsibaigia ruduo ir
prasideda žiema.
Aurelija Karasiejūtė, VI sk.

Mūsų iškyla
Romuvoje, lietuvių skautų
stovyklavietėje, mes iškylavom. Buvome šeši berniukai ir
draugininkas. Pradėjome išky
lauti aštuntą valandą vakaro.
Saulė dar nebuvo nusileidus.
Mes dvi mylias nužygiavom
prieš statant stovyklą. Tada
įsirengėm mažą stovyklą ant
didelio akmens prie ežero
kranto. Užkūrėm mažą laužą
ir kepėm minkštukus. Vienuo
liktą valandą ėjom miegoti.
Sekančią dieną kėlėmės 8 v.
ir prausėmės ežere. Vanduo
labai šaltas. Tada kepėm kiau
šinius su lašiniais. Buvo labai
skanu.
Pusę dešimtos vėl keliavom.
Saulė švietė ir buvo labai gra
žu. Mes daug vaikščiojom. Bu
vo labai karšta, ir mes jautė
mės pavargę. Tada atėjom prie
mažo upeiio. Nebuvo tilto —
turėjom pastatyti. Užtruko 45
minutes pastatyti. Kai tą pro
blemą sutvarkėm, turėjom per
tankius krūmus vaikščioti ir
bristi per vandenį. Trečią va
landą valgėm pietus labai grei
tai ir vėl keliavom. Tada mums
liko tik trys mylios eiti. Rei
kėjo nustatytu laiku grįžti. Tu
rėjom skubėti. Labai greitai
ėjom ir labai pavargom. Galų
gale grįžom ir labai apsidžiau
gėm, kad grįžom 6 valandą.
Darius Ross, IX sk.

LIMWIKALW
švenčių ir laimingų
naujų metų
visiems linki —

Toronto Maironio mokykla

Jį®

Sv. Kalėdų
ir
Naujų Metų
proga
sveikiname

visus klubo narius, linkėdami džiaugsmo
ir sveikatos Toronto Lietuvių Pensininkų klubo valdyba

KAA£DC£
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*NAUJU M£7'U
linkime sesėms bei broliams
šauliams pavergtoje
pasaulyje.
Visus 1983 metų šauliškus darbus skirkime
nepriklausomos Lietuvos atstatymui —

Toronto VI. Pūtvio
šaulių kuopos valdyba

Mano vasara
Šią vasarą man buvo labai
smagu. Aš buvau dvi savaites
“Aušros” stovykloje. Ten bu
vau su savo draugėm ir drau
gais. Labai smagu buvo taip
pat, kai parvažiavusi sužino
jau, kad važiuosiu į Suvalkų
trikampį. Skridome “Air Cana
da” lėktuvu į Londoną ir iš
ten paėmėm “Lot” lėktuvą į
Varšuvą. Ten dėdė Jurgis pa
sitiko ir visi važiavom į Su-1
valkų trikampį. Ten pralei
dom tris smagias savaites. Kai
atgal skridom, buvo liūdna pa
likti visus. Gal vėl grįšim kada.

Zita Gurklytė, IX sk.

Mano malda
Ačiū Dieve, kad man davei
progą ateiti į lietuvišką mo
kyklą ir sutikti naujus draugus
bei gerus mokytojus. Ačiū, kad
mums davei gražų namą gyven
ti ir gerus tėvus, kurie mus glo
boja. Čia, Kanadoje, mes esa
me visi laisvi, neturime jokių
rusų, kurie įsakinėtų. Ačiū,
Tau Dieve.
Zita Bacevičiūtė, IX sk.
Prašau, Dieve, kad mes gyve
nime neturėtume trečio pasau
linio karo ir kad visi žmonės
būtų laisvi, geri ir draugiški
vieni kitiems.
Julius Sinkevičius, IX sk.

Ačiū, Viešpatie, už smagią
vasarą. Palaimink tuos, kurie
negalėjo turėti tokios vasaros.
Ačiū už tai, kad aš turiu kojas
vaikščioti, rankas rašyti, akis
matyti ir ausis girdėti. Palai
mink tuos žmones, kurie yra
luoši, akli ir negali vaikščioti.
Linda Radzevičiūtė, IX sk.

Dieve, padėki mums šiemet
gerai mokytis, kad visi sugy
ventų, daug ko išmoktų. Ačiū,
kad mes galėjom susirinkti.
Padėki mums draugiškai gy
venti kaip viena šeima.
Nijolė Bacevičiūtė, IX sk.

švenčių ir

Įrašykite skersai:
1. Veido dalis
2. Namų gyvulėlis
3. Spygliuotas medis
4. Mergaičių žaislas
5. Kambario baldas
6. Kvapi gėlė
7. Supinti plaukai
Perskaitę išilgai A-B, sužino
site kokia artinasi šventė.
Ats. 1. Akis, 2. Katė, 3, Eglė,
4. Lėlė, 5. Kėdė, 6. Rožė,
7. Kasa. A-B Kalėdos.

[KRISTAUS

I X gimimo ir

NAUJŲ METŲ proga
B. Naujalio natūralaus
gydymo klinika
SVEIKINA visus savo artimus draugus, buvu
sius, esančius, būsimus pacientus ir visus geros
valios lietuvius, ypač “Tėviškės Žiburių” redakciją
bei administraciją, kurie žiburiuoja jau 33 metai,
ir linki savo draugams bei pacientams sveikatos,
o “Tėviškės Žiburiams ” ištvermės.

Bernardas Naujalis,
natūralaus gydymo specialistas
460 Roncesvalles Avė., Toronto. Ont.
Tel. 533-8008

e
Įrašykite skersai:
1. Pavasario gėlė
2. Vartojame siuvimui
3. Auga ant medžių
4. Lengvesnis už plunksną
5. Pailga daržovė
6. Rasime knygoje ir
sąsiuvinyje
7. Lietuviškas pinigas
8. Graikų dievaitė
9. Naminis paukštis
Perskaitę išilgai, gausite mėnėšio pavadinimą.
Ats. 1. Tulpė, 2. Adata, 3. La
pas, 4. Pūkas, 5. Morka, 6.
Raidė, 7. Litas, 8. Deivė,
9. Žąsis. A-B Lapkritis.
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SVEIKINAME visus
ir NAUJŲ METŲ

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

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

SIGITA ir VYTAUTAS
AUŠROTAI

&

$

Visus gimines, draugus iir
pažįstamus sveikiname

ŠV KM/ĘDŲ ir
NAĮ//U MlMį

ir linkime laimingu
1983 metų —
J. J. Valiuliai
V. V. Valiuliai
A. V. D. Valiuliai

&
M

švenčių proga sveikiname

Po “LKB Kronikos” dešimtmečiui skirto minėjimo programos Toronte. Iš kairės: kun. AUG. SIMANAVIČIUS.
OFM, akompaniatorius J. GOVĖDAS, paskaitininke G. DAMUŠYTĖ, sol. G. ČAPKAUSKIENĖ. N. Pr. Marijos vie
nuolijos seserų rėmėjų pirm. L. KUNNAPUU, N. Pr. Marijos seserų vienuolijos Toronto skyriaus vyresnioji se
suo M. BAREIKAITĖ
Nuotr. St. Dabkaus

«

gimines, draugus ir
pažįstamus —

Kritinės bei diskusinės mintys

TERESĖ, ADELĖ ir JUOZAS
ANDRIUKAIČIAI

Ar faktai ir logika nieko nebereiškia?
Kun. dr. J. Šarausko paskaita ir A. Rinkūno komentarai
J. KOJELIS
aiškiai supranta savo vaidme savo interesų gynimas? Pvz.

tutini

1982 m. rugsėjo 19 d. dr. J.Š.
Toronte skaitė paskaitą “Da
bartinės veiklos efektingumas
ateityje”, kuri santraukos for
ma buvo paskelbta “Tėviškės
Žiburių” 1982.XI.4 nr. Savo
paskaitoje jis palietė politi
nės ir kultūrinės veiklos klau
simą su visais atsišakojimais:
lietuviškas parapijas, jauni
mą ir kontroversinę santykių
su pavergta lietuvių tauta pro
blemą.
Į paskaitininko pareikštas
mintis atsiliepė pedagogas An
tanas Rinkimas, pareikšdamas
kritiškų pastabų.

visus draugus, pažįstamus

Nesusikalbėta dėl kultūros

ir gimines su

Dialogas atneša vaisių, kai
pokalbininkai vienas antrą gir
di ir stengiasi suprasti. Šaraus
ko — Rinkūno dialoge išėjo pa
gal tą rusišką posakį “popas
savo, velnias — savo”.
Dr. J.Š. apie musų kultūrinę
veiklą kalba taip: “Kultūrinėje
srityje esame pasiekę vertingų
rezultatų, tačiau politinėje
veikloje žymiai prasčiau esa
me pasireiškę”. “Žinoma, šią
kultūrinę veiklą turime išlai
kyti, bet ne betkokia kaina”.
“Politinė Lietuvos padėtis
glaudžiau susijusi su lietuvių
kultūros išlaikymu bei ugdy
mu, negu išeivinė kultūrinė
veikla. Išeivijos veiklos inves
tavimas į politiką yra svarbes
nis Lietuvos kultūros išlaiky
mui, negu investavimas į išeivinę kultūrą”. Jis savo tezes
argumentuoja taip: “. .. mūsų
jaunimas tokia (t.y. politine)
veikla domisi ir gali būti į ją
įtrauktas. Lietuvos pogrindžio
spauda nerašo apie išeivijoje
išleistą naujausią romaną ar
apie mūsų operą bei šokių
šventę”. Ir dr. J.Š. siūlo: “Po
litinei veiklai turėtume dau
giau skirti pinigų ir daugiau
pastangų”. “Padėkime į šalį
keletą savo kultūrinių žais
liukų ir atlikime Lietuvai ką
nors geresnio, t.y. dirbkime
politinį darbą”.
Kaip A. Rinkūnas tuos Ša
rausko teigimus suprato? Jam
— “visą šią kultūrinę sritį kun.
J. Šarauskas siūlo sumažinti
iki minimumo ar netgi ir visai
išbraukti, visa tai pavadinda
mas vaikų žaidimu”. įsismagi
nęs toliau skelbia, kad “kun.
J. Šarauskas laiko visą išei
viją jau nukritusia ir džiūstančia medžio šakele” ir, pabrauk
damas žodžius, įrodinėja, kad
išeivija nėra sudžiūvusi šake
lė.
Kam logika ir faktai dar nepasenusios vertybės, tas leng
vai supras, kad A.R. galynėja
si ne su dr. J. Š., bet su savo
paties nupintu “šiaudiniu žmo
gumi”.

šv. Kalėdomis
ir N. Metais,
linkėdami daug džiaugsmo
ir laimės —
Marcinkevičių šeima

Mielus gimines, draugus ir

pažįstamus sveikiname su

šv. Kalėdomis
linkėdami daug laimės ir sėkmės

i naujaisiais metais —
Aldona ir Mečys Pranevičiai

%
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Dar blogiau su politika

$

į

ftaiyu JHdu
proga visus savo klientus draugus ir

pažįstamus nuoširdžiai sveikina —
M
•g

Tel. 231-1430

ALGIRDAS, DONATA PUTERIAI ®
ir DUKRELĖS LIDIJA, RIMA
T

Apie politinę mūsų veiklą
dr. J.Š. turi aiškią, pagrįstą
nuomonę, o kritišką dalį papil
do konkrečiais siūlymais. Štai
keletas jo teigimų: “Už Lietu
vos okupacijos nepripažinimą
Amerikoje padėka tenka ALTai”. Praėjusiais metais “švie
siausias momentas visame lie
tuvių politikos veiklos hori
zonte buvo Los Angeles lietu
vių pradėta BAFL . . . veikla”.
Pagrindinę reikšmę skiria Lie
tuvių Bendruomenei: “Ateitis
priklauso Lietuvių Bendruo
menei”, nors “ji dar nevisai

nį politinėje veikloje . . . Kar Amerika kalbėjo su Irano val
tais pati Bendruomenė tiesio džia dėl įkaitų išlaisvinimo,
giai vykdo politinę veiklą kom ir tai nebuvo įkaitų išdavimas.
petentingai ir veiksmingai. Vatikanas kalba su Maskva dėl
Tačiau ši veikla yra atsitikti tikėjimo laisvės Sovietijoje,
nė, neturinti tęstinumo, nes ir tai nėra tikėjimo laisvės
jos mandatas dar neaiškus”.
išdavimas.
Valia tas dr. J.Š. tezes priim / Š. m. lapkričio 21 d. Los Anti ar atmesti, pritarti joms ar j gėlės Juozo Daumanto šaulių
jas kritikuoti, tačiau nevalia į kuopos pirmininkas kariuomeiškreipti jų. falsifikuoti ir ' nės šventės minėjimo metu
tas iškraipas primesti Šaraus- / pranešė, kad kuopos vardu
kui. Deja, Rinkūnas pasirenka VLIKo pirmininkui įteikęs
antrąjį kelią. Vietoje kultūri raštą, raginantį pradėti dery
nės veiklos,’ anot jo, dr. J.Š. bas su Brežnevu (jis dar ne
“kone viską siūlo skirti poli- Į buvo miręs) dėl satelitinio sta
tinei veiklai, ir tai ne per VLI-; tuso Lietuvai gavimo. Tai ne
Ką, ALTą ar Bendruomenę, realus siūlymas, bet niekas
bet pei Kalifornijos komitetą”. Los Angeles šauliu kolaboran
J.Š. tokio siūlymo nedaro. A.R. tais nepavadino. Valia dr. K.
Šarauskui priskiria nusistaty Bobeliui priimti tą sugestiją,
mą, kad visuomenės pinigas valia nepriimti. Rašančiojo
“atiduotinas Kalifornijos ‘spe nuomone, betkokie pokalbiai
cialistams’ ”, Tokios minties su maskviniais neturėtų pras
dr. J.Š. paskaitoje neužtikau. mės. Lietuvos komunistai yra
labiausiai suniekinti žemės
Iš kur A.R. visa tai ištraukė?
Pardavę
sąžines
Savo nepalankumą Ameri padarai.
Maskvai,
jie
vykdo
visas
Mask
kos Baltiečių Laisvės Lygai
A.R. sutirština dar viena in vos užmačias, neturėdami tei
sinuacija: jis daro prielaidą, sės daryti menkiausio sava
kad amerikiečių firma surink rankiško sprendimo. Betkoks
tas žinias apie mūsų veiksnius pokalbis neduotų mažiausių
ir veikėjus galinti už pinigus pozityvių rezultatų. Geriau
parduoti raudoniesiems. Jei nė nepradėti.
Dr. J.Š. savo pasiūlymus pa
A.R. gąsdina nereali galimybė
su svetimaisiais, tai kaip jis teikė svarstymams. Valia į juos
reaguoja į tokius faktus: 1963 vienaip ar kitaip pažiūrėti,
m. pas raudonuosius perbėgo priimti ar atmesti, tačiau
ALTos reikalų vedėjas ir “Nau nesąžininga jį apkaltinti no
jienų” viceredaktorius Albi ru “sustiprinti kolaboraciją
nas Morkus, iš VLIKo vėliau su raudonaisiais ir okupan
ten pat išdūmė Vytautas Alsei tais”.
ka. Išdūmė ne tuščiomis ran
Nepagrįsti teiginiai?
komis — išvežtą dokumentaci
A.R.
savo kritikoje daro ei
ją panaudojo savo išleistose
lę
kitų
teigimų, nesirūpinda
knygose išeivijai šmeižti. Bet
mas
juos
paremti. Pvz. jis sa
A.R. nesijaudina, kad Kanados
ko,
kad
Š.
Amerikos politinei
lietuviai kasmet atgabena VLIveiklai
impozantiškos
sumos
Kui mažiausiai $50,000. Jo pat
surenkamos
centralizuotai,
o
riotinė rūstybė nukreipta tik
kultūrinei
veiklai
dar
dides

prieš Baltiečių Laisvės Lygą.
Kodėl? Ar dėlto, kad lyga JAV nės sumos sudedamos paski
kongrese iškovojo Baltiečių rai: festivaliams, kongresams,
Laisvės Dienos įstatymą ir pre lituanistinei katedrai ir t.t.
zidento proklamaciją, kurią Tačiau taip nėra. Jis teigimus
dabar giria ir kuria naudoja daro “iš kepurės”. Štai JAV
si jo remiamieji veiksniai — LB krašto valdybos sudarytos
ALTa ir VLIKas? Ar todėl, kad tarybos 1981.IX.1 — 1982.VIII.
lygos pastangomis 162 Ameri 31 operavo tokiais biudžetais:
kos laikraščiai rašė apie So- švietimo taryba — $98.013, kul
vietijoje įkalintą prof. dr. tūros taryba — $48.198, visuo
Vytautą Skuodį, o televizija meninių reikalų (politinė) ta
ir radijas skyrė tiek dėmesio, ryba — $34,651. Visos tos su
kokio nebuvo nuo Simo Kudir mos į tarybų iždus atėjo iš tų
kos laikų? Jei A.R. netiki jo pačių šaltinių ir tuo pačiu ke
liu. Švietimui ir kultūrai pa
kabutėse rašomais Laisvės
lygos specialistais, tai gal pildomai ateina ir kitais ke
galėtų patikėti kun. dr. J. liais. Gal Kanadoje yra kitaip,
Prunskio straipsniais “Drau bet A.R. neturėtų teigimų api
bendrinti visai Š. Amerikai.
ge”?
Ar faktais A.R. pajėgtų pa
Kaip su kolaborantais?
teisinti savo teigimą, kad buv.
Lietuvių Bendruomenei pa Amerikos prezidento Carterio
skaitininkas daro keletą suges taktika buvusi “atidavinėti
tijų. remdamasis teze, kad raudoniesiems visa, ko tik jie
“mūsų išeivijos išlikimo pro nori” ir kad dr. J.Š. siekiąs to
blemos mus verčia konkrečiau paties — atiduoti raudonie
galvoti ir nebijoti viešai spe siems visa, ko tik jie nori? Ma
cifinius siūlymus nagrinėti". no nuomone, būtų sunku dides
Tarp tų siūlymų yra ir toks: nį kaltinimą išgalvoti.
parodyti iniciatyvos pokalbiui
su okupuota Lietuva, “įskai
tant jos valdžią, agentūras ir
institucijas kultūros, meno ir
kalbos srityse”.
OPTIKAS R. SCHMID
A.R. šį siūlymą į savo “kal
1586 Bloor Street West,
bą” išverčia taip: “Kun. J. Ša
Toronto, Ont. M6P 1A7
rauskas siūlo sustiprinti ko(prieš Lietuvių Namus)
laboraciją su raudonaisiais ir
Telefonas 535-6252
okupantais”. Tai žiauri kalba,
nes tokia kolaboracija reikštų
Greitas patarnavimas, neaugštos
savo krašto interesų išdavimą.
kainos. Gaunami kontakto lęšiai
Ar pokalbis jau iš karto virsta
(contact lenses).
kolaboravimu? Ar negali būti

Optical Studio

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

1983 metų.
Henrikas ir Gabrielė Chvedukai
Lilė, Andrius ir Mykolas Chvedukai

| Šventų Kalėdų
proga
sveikiname
savo gimines ir bičiulius,
linkėdami, kad Dievas
laimintų Jūsų visas dienas per ištisus ateinančius

metus —
Hamilton, Ont.

Elena ir Vytautas Bilevičiai

mimes, draugus ir pažįstamus
nuoširdžiai sveikinu su

šv. Kalėdomis
ir linkiu laimės bei sėkmės
1983 metais —
Mount Brydges, Ont.

Juzė Valaitienė

Tėviškės Žiburiai
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R1STAUS gimimo

ir NAUJŲ METŲ

KALĖDŲ ir
NAUJŲ METŲ

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

1983 metų.
KANADOS LIETUVIŲ
BENDRUOMENĖS
HAMILTONO
APYLINKĖS
VALDYBA

s.
Hamiltono lietuvių teatro "Aukuro” aktoriai, suvaidinę B. Pūkelevičiūtės komedija “Antroji Salomėja painia
vose” Detroite 1982 m. lapkričio 14 d. Iš kairės: D. Jonikaitė, D. Kudabaitė, M. Kalvaitienė, I. Kudabaitė: antroje
eilėje: K. Bungarda, K. Kalvaitis. A. Mingėla, E. Kudabienė. V. Žukauskas. “Aukurą” pakvietė JAV LB Detroito
apylinkės valdyba
Nuotr. J. Urbono

Aukojo: S150 — Stasys ir Sofija Rakščiai; $60 — Ani
cetas ir Francis Povilauskai; $50: J. G. Skaisčiai, J. A.
Asmenavičiai, J. E. Steibliai, V. Ant. Januškos, Al. A. Pa
tamsiai, A. St. Petkevičiai, $35 — Z. A. Pulianauskai; $30:
Juozas Svilas, J. Lekutis, Pr. Kažemėkas ir šeima.
$25 — Kazys ir Elena Gudinskai, Frank ir Elena Ročiai,
Br. O. Vengriai, K. St. Mileriai, Juozas ir Ona Domeikos
iš Brantfordo, J. B. Sadauskai ir šeima, J. ir Elena Bubniai,
P. ir Genovaitė Breichmanai, Pr. ir Zita Sakalai, Alf. ir Bi
rutė Juozapavičiai, S. N. Senkai.
$20 — Marcijonas Juodis, J. E. Mažulaičiai, P. Vitienė,
A. B. Šilgaliai, J. M. Tarvydai, K. E. Simaičiai, J. Elv. Ba
joraičiai, J. ir Milda Stankai, B. ir A. Steponavičiai, H. Kai
rienė, A. ir M. Garkūnai, K. ir H. Norkai, Adolfas Godelis
ir šeima, J. ir S. Pyragiai, Gr. ir EI. Jasevičiai, Zita Vai
nauskienė, A. ir Ger. Repčiai, P. Pleinys, J. Liaugminas,
P. ir St. Kanopos, L. ir Eug. Klevai. M. D. Jonikai.
$15 — Br. ir Genė Grajauskai, Juozas Stonkus, Al. ir
Dara Jankūnai, Al. Aid. Erštikaičiai, B. Pakalniškiai, Ant.
ir St. Šukaičiai, M. ir Jievutė Repečkos.
$10 — A. Muliuolis, J. Astas, Aid. Čerškienė, V. Narke
vičius, A. ir J. Gedrimai, Kostas ir Liucija Meškauskai, J.
A. Mačiukai iš Kaledonijos, R. Bagdonas, Sofija Elvikienė, K. Skabutėnas, P. ir I. Girniai, Ant. ir Gen. Vinerskiai,
O. V. Kudžma, P. T. Kareckai ir šeima, K. ir K. Deksniai,
F. Grimas, G. ir O. Melnykai, P. ir T. Enskaičiai, V. Venskevičiai, P. Latauskas, P. ir E. Gužai, J. ir Liuda Stungevičiai, Er. Lengnikai, L. ir M. Borusai, J. ir D. Deveikiai,
Stefanija Kalvaitienė, J. ir A. Deksniai, J. Raguckai, Ant.
Švedas, St. Labuckienė ir sūnus, Ed., P. ir Em. Brasai, B.
ir Em. Milašiai.
$5 — C. M. Choromanskiai, P. D. Babinai, P. Zabarauskas, Viktorija Lukoševičienė, K. M. Kvedarai, St. Žvirblys, J. Butkevičius, J. Vaičaitis, Al. G. Lukai, F. Urbaitis.

Lietuva ir Lenkijos neramumai

/r

| fiaųju
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proga sveikiname brolius

_l_

bei seses šaulius ir linkime
daug šventiško džiaugs
mo laimės 1983 metais,
gražaus ir sėkmingo šauliško darbo —

HAMILTONO DLK ALGIRDO
ŠAULIŲ KUOPOS VALDYBA

SVEIKINAME
visus pažįstamus su

šventėmis ir naujais
1983 metais —
Dr. Ona ir Jeronimas Valaičiai

Hamilton, Ont.

Linksmu Kalėdų švenčiu
v

V

*.

turtingų ir laimingų

naujų metų linki

savo klientams -

UniShtlT
•.

.

■ •

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

522-5652

Krautuvės savininkas AL PILYPAITIS

Anglų žurnalisto reportažas iš Kauno
1982 m. lapkričio 27 d. taip
pavadintą reportažą, Mark
Wood rašytą iš Kauno, išspaus
dino
Britanijos dienraštis
“The Guardian”. Jame rašoma,
kad perversmai Lenkijoje tam
tikra prasme buvo palaima
Katalikų Bendrijai kaimyni
nėje sovietinėje Lietuvoje,
kurios gyventojų dauguma,
manoma, yra tikintieji.
Po metų metais turėtų sun
kumų šioje mažoje Baltijos
respublikoje per pastaruosius
dvejus metus pagerėjo sąly
gos dvasininkams ir tikintie
siems, kai valdžia sušvelnino
religinės veiklos varžtus.
“Aišku, kad Lenkijos įvykiai
turėjo įtakos įvykiams šičia”,
sakė Viktoras Butkus, Lietu
vos katalikų seminarijos Kau
ne rektorius.
Lietuva jau iš seno žinoma,
kaip vienas katalikybei pačių
ištikimiausių kraštų Europo
je, ir šventovės sekmadieniais
tebėra sausakimšos net ir po
ketverto sovietinio valdymo
dešimtmečių.
Kaip ii- Lenkijoje, K. Bend
rija yra kaip ir tautinės kul
tūros simbolis bei pasididžia
vimas žmonėms, gyvai tebejaučiantiems savo nepriklauso
mą tapatybę.
Kai Lenkijoje prasiveržė
riajūšės, neramumai ir tuose
įvykiuose K. Bendrija turėjo
esminį vaidmenį, Vakarų ka
talikai bijojo, kad sovietinė
valdžia gali suduoti smarkų
smūgį Lietuvos tikintiesiems,
vengdama pasipriešinimo išsi
plėtimo anapus sienos.
Tačiau, atrodo, Maskva pri
ėjo išvadą, jog bus saugiau
padaryti kaikurių nuolaidų ir
tuo būdu atslugdyti susitven
kusį pyktį bei nepasitenkini
mą, kaip tikintieji sako.
Labiausiai į akis krintąs pa
sikeitimas bene bus anksčiau
šiais metais duotas oficialus
leidimas paskirti du naujus
lietuvius vyskupus. To Vati
kanas yra reikalavęs metų me
tais.
Rektoriaus Butkaus seminarijon leista priimti daugiau
kandidatų mokytis kunigais
— šiemet duota teisė priimti
22.
Prie seminarijos šių metų
kovo mėn. buvo pašventinta
nauja šventovė. Tai pirmas
kartas šioje respublikoje po
II D. karo, kad valdžia leido
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atidaryti naujus maldos na
mus.
Kunigams ypač reikšmingas
pasikeitimas buvo tas, kad
sušvelnintas griežtas draudi
mas dirbti su vaikais. Jis
buvo primestas remiantis so
vietiniu įstatymu, draudžian
čiu skelbti tikėjimą jaunes
niems kaip 18 m. amžiaus žmo
nėms.
Rektorius Butkus sakė, kad
dabar jau būna pamaldos jau
nimui ir pasiruošimo pamokos
pirmajai Komunijai. Pirmą
kartą daugiau kaip po trijų
dešimtmečių jauniems tikin-

tiesiems leidžiama patarnauti
prie altoriaus.
Dvasininkai apskritai sten
giasi vengti kritikuoti valdžią.
Privačiai kunigai pripažįsta,
kad kritika gali reikšti nete
kimą keleto susilauktų laimėji
mų.
Tačiau jie skuba paneigti pa
raleles su Lenkijos K. Bendri
ja. “Nacionalizmas ir politika
— ne kunigų reikalas. Tenai
(Lenkijoje) jie perdaug kalba
apie Lenkiją ir nepakankamai
apie Dievą”, sakė Vilniaus
parapijos kunigas Antanas
Dilys. K.B.

Gyvenimas bendranamiuose
Pradėjus statyti lietuvių pen
sininkų bendranamį Toronte, gal
būt naudinga pasidalinti su skai
tytojais jau įgyta patirtimi.
Nepriklausomoje tėvynėje gy
venant, tokie bendri pastatai ne
buvo populiarūs, bet dvarininkai
ar šiaip didesni ūkininkai staty
davo keleto butų pastatus bežiamams darbininkams gyventi. Jie
buvo vadinami kumetbučiais.
Geriau prasigyvenę mėgsta tik
pavienius namus su erdviu kiemu
ir daržu, kad kaimynai būtų kuo
toliausiai. Dabafgi, bent dalis tų
turtingesniųjų, lygiai kaip ir ne
turėję savų namų, sulaukę pensi
jos amžiaus ir pradėję senti, taip
pat panoro gyventi bendranamiuose (condominiumuose arba nuo
mojamuose apartamentuose). Aiš
ku, jų visų tikslas — glaustis prie
savųjų, prie savo tautiečių, jieškant ne ištaigingo ar linksmesnio
gyvenimo, bet jaukios aplinkos
ir saugumo. Nevienas pardavė sa
vo gerus ir didelius namus su so
deliais bei darželiais, nes, vai
kams savarankiškai apsigyvenus,
namai pasidarė perdideli, perbrangūs, nesaugūs seneliams gy
venti.
Atsisakant prabangesnio ir pri
vataus gyvenimo, įsigyjama pa
togi ir daugeliu atveju saugi pasto
gė bendranamyje. Čia mažiau api
plėšimų (ypač tarp savų tautiečių),
langų niekas nepasiekia ir durys
netaip lengvai prieinamos. Taip
pat nėra jokių namų apyvokos dar
bų, jokių remontų, o kas svarbiau
sia — sveikatai sušlubavus, visa
da atsiras kaimynai, kurie gali
pagelbėti.
J lietuvių bendranamį daug už
sirašė, nors dar ir savo namų ne
pardavė. Butų kainos gana augštos, bet ir tai nekliūtis. Atrodo,
gyventojų netruks, nes sveikatai
silpnėjant ir metų krūviui didė
jant, žmonės nustoja pinigą ver
tinti.
Dar niekas nežino, kaip tas sta
tomasis namas Toronte atrodys,

pliusai ar minusai viršys, bet na
mo lietuviškumas yra pats didžiau
sias akstinas, traukiantis tautie
čius drauge gyventi.
Tie, kurie jau gyvena panašiuo
se pastatuose, iš patirties žino,
kad yra ir minusų. Tuose augštuose pastatuose gyvena keli šimtai
gyventojų. Kiekvienas šeiminin
kauja savarankiškai ir nedaug
paiso, kaip ta tvarka veikia kai
mynus ir kiek triukšmo jie gali
pakęsti. Pvz. viename bute pradė
jo vanduo sunktis per salono lu
bas. Patikrinus, rastas įrengtas
šiltadaržis pas viršutinio augšto gyventojus.
Visokie parazitai (tarakonai,
blakės) ir muselės taip pat dažnai
pasidaro bendri tuose bendranamiuose. (Jų atsivežama ir su se
nais baldais). Beveik neišvengia
mi visokie vabalai, jei kaimynys
tėje apsigyvena spalvotieji gy
ventojai. Pvz. kaikurie tarakonus
laiko laimės nešėjais.
Nenoriu gąsdinti savo tautie
čių, bet gera tai žinoti. Tai žinant,
galima išvengti nemalonumų. To
kiu atveju labai gelbsti bendras
gyventojų susiklausymas ir gera
pastato vadovybė.
Dar vienas nepatogumas — tai
perdažnas lankymas draugų ir kai
mynų, iš anksto nesusitarus. Tarp
senesnių žmonių dažnai pasitai
ko atmintį praradusių ar šiaip
pletkus mėgstančių, ir juos (ar jas)
sunku įtikinti, kad nevisi pažįsta
mi laukia jų vizito. Yra atvejų,
kad prie durų net prikabinama
lentelė su perspėjimu: “Lankyti
tik telefonu susitarus”. Kitos iš
eities ir nėra, jei žmonės, nemo
kėdami rasti užsiėmimo, nuobo
džiauja ir lankydami trukdo
darbščiuosius, kad savo nuobo
dulį išblaškytų. Nelaimė, kai sens
tantis žmogus nesugeba suprasti,
kas su juo (ar ja) nori draugauti
ir kas jo (jos) vengia.
Manau, kad lietuvių tarpe viso
to bus galima išvengti, pasita
riant bendrose sueigose. Žiežula

Visiems
draugams ir pažįstamiems

linksmų Kalėdų švenčių ir laimingų
naujų 1983 metų linki -
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SVEIKINAME
visus mūsų mielus klientus, bičiulius bei

pažįstamus ir linkime

linksmu šv. v Kalėdų
ir
v

laimingų, sveikų naujų metų.
Sakas Parcel Service
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ŠVENČIŲ ir

^taų/ū Jipetu i
proga sveikina visus savo $5
mielus narius ir linki
sėkmės bei Dievo
palaimos ateityje Kanados Lietuvių Jaunimo Sąjungos tarybos suvažiavime prie prezidiumo
stalo — pirm. Z. BERSENAITE ir M. SONGAILA

Vytautas ir Genutė
Ag urkia i

Homilton, Ont.

M.
aFmic

m

VALDYBA

proga nuoširdžiai svei
kiname pavergtoje Lie
tuvoje ir visame pasauly
je išsisklaidžiusius savo
artimuosius gimines, bi
čiulius, draugus ir pažįs
tamus, linkime malonių šv. Kalėdų ir Dievo
palaimos 1983 metams. Lai Dievas teikia vi
siems geriausios sveikatos ir visokių gėrybių.
Užuot siuntę kalėdines korteles, aukojame
TAUTOS FONDUI, remiančiam laisvės kovą
už tėvynę Lietuvą.

Nuotr. R. Rudaitytės

Savininkai
F. V. Sakai -Sakavičiai

620 Barton St. E.
Hamilton, Ont.
Tel- 544-7239

16 psl.
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į^v. Kalėdų ir Naujųjų Metų
1 proga savo gimines, draugus ir pažįstamus

Stasiui Kasparui, gyvenančiam Britanijoje — 60 metų amžiaus

Kalėdų
taika tebūnie
su Jumis, o
NAUJI METAI
teatneša
visokeriopę
laimę -

ALEXANDER CHUMAK,
Trustee
Toronto Board of Education
Ward I
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gimines draugus ir
pažįstamus su
SV. KALĖDOMIS
ir ateinančiais 1983
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visus bičiulius,
draugus bei pažįstamus,

xk.

gyvenančius Toronte ir kitur,

iŠV KAI. C’)'/... fj
Naujų Metų

I

Jonas Maniuška

&

mergaičių choras “Aidas". Atvy
ko 1974 m., koncertavo Londone
ir Mančesteryje, o iš Britanijos
dar pasuko į Vokietiją, taip pat
dainavo Romoje, kai chorą pri
ėmė popiežius.

K. BAKENAS

Sveikiname
gimines, mielus draugus
ir pažįstamus —

Džiaugsmas
ir ramybė

Kalėdų

B

šventes
ir ateinančius naujus metus &

Apie Stasį Kasparą, tą Brita
nijos Londone gyvenantį šakotos
lietuviškos veiklos darbininką,
dar 1966 m. “E. Lietuvyje” buvo
rašoma: “Kur tik kas nors vyksta
lietuviška, ten beveik būtinai už
tiksime ir Kasparą ar pirminin
kaujantį subuvimui, ar vadovau
jantį ekskursiniam autobusui,
ar renkantį kuriam nors reika
lui pinigus, ar įsileidus} su kuo
nors į pokalbį ar ginčą, kaip šis
ar tas reikalas turėtą būti tvar
komas ar darbas dirbamas.”
Dabar tam 1922 m. rugpjūčio 27
d. Vaiguvoje, Šiaulių aps., gimu
siam daugiadarbiui suėjo 60 me
tų, ir tą sukaktį kažkaip pražiopsojom, gal dėlto, kad jis atrodo
dar pakankamai jaunas. Tik Lie
tuvos atstovas Britanijai Vincas
Balickas atsiminė ir pasiuntė ja.r.
sveikinimą bei linkėjimus ir pa
dėką “už visokeriopą pasidarbavi
mą lietuvių labui”.
Iš Lietuvos S. Kasparas pasi
traukė 1944 m. spalio 5 d., kai
frontas stūmėsi į vakarus. Pasi
traukė, bet Konitze tuoj pateko
į nacių kalėjimą. Išsilaisvinęs
iki 1945 m. sausio 25 d. gyveno
Dirshau, pro kurį tada prakeliau
davo nemažai pasimetusių lietu
vių, jieškančių savųjų ar pažįs
tamų. Tai Stasys, susitikinėda
mas su jais, vėliau pravažiuojan
tiems pajėgdavo suteikti žinių,
kur tie ankstyvesnieji pasuko.
Baltijos pakraščiu nusistūmęs į
Neumuensterį
Schleswigo-Holsteino
provincijoje,
sulaukė
karo pabaigos, nes gegužės 3 d.
tą Vokietijos sritį užėmė anglai.
Stovyklinį gyvenimą pradėjo pran
cūzų lageryje. Ten buvo ketver
tas lietuvių, ir UNRRA juos tuoj
įdarbino: jie turėjo padėti pa
ruošti repatriacijai rusų belais
vius. Kai ta repatrijuojamųjų sto
vykla ištuštėjo, S. Kasparas įsi
kūrė Bergenhusene, Eckernfoer
de. Ten įsijungė į lietuvius skau
tus, su kuriais paskui ir Britani
joje jam teko darbuotis. O Vokie
tijoje 1946 m. dalyvavo Horneburge suruoštoje skautų vadų “Auš
ros” stovykloje.

Britanijoje
Į Britaniją persikėlė 1947 m.
rudenį, dirbo žemės ūkyje, gyveno
Ewerby stovykloje prie Sleafordo
(vėliau buvo perkeltas į Sleafor
do stovyklą). Įsijungęs į DBLS,
pradėjo rašinėti “Britanijos Lie-,
tuviui”. Jo ryšiai su spauda vis
stiprėjo, ir ilgus metus atrodė,
kad S. Kasparas negali gyventi
neparašęs į kurį nors “Europos
Lietuvio” numerį reportažo ar ne
iškėlus straipsnyje rimtos bei
svarstytinos minties, o laikraš
tis negali išsiversti be S. Kas
paro. Tasai bendradarbiavimo
ryšys po ilgų metų staiga nutrū
ko 1981 m., kai jis pasidarė leidė
jams ir naujam redaktoriui nebepriimtinas, nes kartais ir kri
tiškai dėl šio bei to pasisako.
Tačiau jis tada pradėjo plačiai
rašinėti į Amerikos žemyno lie
tuvių spaudą. Atviri DBLS suva
žiavimų aprašymai užtraukė ant
jo galvos didelę tos organizaci
jos vadovų rūstybę, ir daugiausia
dėl to DBLS centro valdyba nu
tarė pašalinti jį net iš narių.
Organizacinėje veikloje
Lietuviškų darbų S. Kasparui,
žinoma, ir be to netrūksta, kaip jų
ir ligi šiol visada užtekdavo. Va,
kai iš stovyklos 1949 m. persikėlė
į Nottinghamo miestą, tuoj skubė
jo dar žemės ūkyje likusius vyrus
traukti arčiau savęs: keliolikai
sujieškojo darbo ir pastogę. Pats
tuoj įsisuko tame mieste lietuviš
kos veiklos sūkurin: 1950 m. iš
renkamas DBLS Nottinghamo apy
gardos. o 1951 m. Nottinghamo
skyriaus valdybon. Kai tame mies
te 1950 m. lietuviai suorganizavo
savišalpos kasą, Stasys įėjo ir jos

STASYS KASPARAS
valdybon. O kasa, įstojusi į atitin
kamą anglų organizaciją, įsigijo
teisę naudotis sale ir todėl galė
jo pasikviesti su vaidinimais Lon
dono “Vaidilos” sambūrį ir Bradfordo vaidintojų grupę. Šiaip jie
neturėdavo kur susirinkti.
1950 m. jis įsitraukia į politinę
veiklą — įstoja į Rezistencinę
Liet. Santarvę. Jos žurnalas “San
tarvė” iš pradžių buvo spausdina
mas Nottinghame rotatoriniu bū
du, ir Kasparas padėdavo tą spaus
dinimo darbą atlikti. 1952 m. atsi
kraustęs į Londoną dalyvavo LRS
branduolyje, o kai tas išaugo į sky
rių, tai 1955 m. Stasys jam pirmi
ninkavo.
1953-1964 m. jis pirmininkavo
DBLS Londono I skyriui, tais me
tais suorganizavo keliolika eks
kursijų į Lietuvių Sodybą, kele
tą Dariaus ir Girėno minėjimų,
bendradarbiaudamas su kitomis
organizacijomis. 1959 m. įėjo į
DBLS centro valdybą ir metus iš
dirbo joje kaip tik tokiu metu,
kai buvo iškilęs pavojus netekti
daugumos lietuvių branginamos
Lietuvių Sodybos. S. Kasparas
tada gynė tą instituciją visom
keturiom. 1972 m. jis vėl buvo iš
rinktas j centro valdybą ir į Lie
tuvių Namų bendrovės direkto
rius, ėjo vicepirmininko parei
gas iki 1979 m.

Bendruomenėje
Kai DBLS suorganizavo Lietu
vių Bendruomenę, kuri jungė orga
nizacijas, Stasys įsitraukė ir į jos
darbus. Išrinktas į jos krašto val
dybą, 1957-1960 ir 1962-1966 m.
ėjo sekretoriaus pareigas, nerte
pasinerdamas darbuose, kuriuos
atlikti jis laikė savo pareiga.
Nepasitenkino vien susirašinėji
mais su PLB centru ir su įvairių
kraštų valdybomis. Gal daugiau
sia vis sukosi tuose reikaluose,
kurie atliktini čia, Britanijoje,
ir iš čia. Rinko aukas Vasario 16
gimnazijai Vokietijoje ir kitiems
reikalams, stengėsi aprūpinti va
dovėliais mokyklas, kurių tada dar
buvo, rinko ir siuntė drabužius
Seinų lietuviams, rengė Londone
tautinių švenčių ir pagerbiamų as
menų minėjimus, norintiems užsa
kinėjo kituose žemynuose .leidžia
mą lietuvišką spaudą. Didžiąją
dalį tų darbų ir ligi šiol jis atlie
ka: ir spaudą užsakinėja, ir kny
gų paplatina, ir aukų parenka, ir
minėjimus rengia.
Visokių įsipareigojimų PLB-nei
padaugėjo, kai 1967 m. buvo išrink
tas. o paskui vėl perrinktas PLB
Britanijos krašto valdybos pirmi
ninku. Padaugėjo įpareigojimų,
bet taip pat ir progų šį tą didesnio
padaryti. S. Kasparas buvo jau
dviejų PLB seimų atstovu. 1978
seime (IV) Vašingtone jis ir vice
pirmininku buvo išrinktas ir tą
tolimą kelionę per Atlantą dar pa
naudojo aplankyti Niujorko, Klevelando, Detroito ir Čikagos lietu
viams. Būdamas Vašingtone, susi
tarė su J. Pleiniu, kad į Britani
ją atvyktų koncertuoti V. Verikaičio vadovaujamas Hamiltono

Sveikinu
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Už Britanijos ribų
Matyt, S. Kasparas jau buvo
tiek nusipelnęs ir iškilęs savo
veikla, kad 1974 m. buvo apdova
notas pasauline lietuvio kataliko
visuomenininko premija, kuriai
kandidatas parenkamas kasmet
vis iš kito krašto.
1975 m. jis ir vėl leidosi į kelio
nę, šįkart į Kanados Hamiltone
rengtą dainų ir tautinių šokių
šventę kaip Britanijos lietuvių
atstovas. Dalyvavo šventėje ir
visą mėnesį išbuvo Kanadoje,
susipažindamas su lietuvių veik
la. O kai 1978 m. Toronte įvyko
PLB V seimas, buvo išrinktas vi
cepirmininku ir švietimo komisi
jos nariu, dalyvavo Lietuvių Die
nų iškilmėse, dainų ir sporto šven
tėje.
Tolimos kelionės retos, bet ir
namie yra pakankamai darbų, ne
tik kasdieninių, bet ir specialių.
Kai 1979 m. Britanijoje buvo šau
kiamas PLB jaunimo kongresas,
Stasys dirbo pagalbiniame komi
tete vicepirmininku. Nemažai
jam teko pasidarbuoti, kai 1976
m. buvo tariamasi, kad atvažiuo
tų iš Kanados Windsoro V. Tautkevičienės vadovaujamas mergai
čių kvartetas “Aušra”, kuris ta
da koncertavo Britanijos Derby
je, Londone, Mančesteryje ir Bellšilyje.
Jis dalyvauja Tarptautinės Am
nestijos komitete ir kitose tarp
tautinėse organizacijose, kurios
domisi Lietuvos reikalais. Bri
tanijos lietuvių katalikų centre
1979-1981 m. ėjo ryšininko parei
gas su etninėmis grupėmis ir ati
tinkamomis anglų organizacijo
mis.
Parapijoje ir šeimoje
Londonas — Stasio miestas,
tai jis čia nepamainomas savo ry
tinėje to miesto dalyje. Jis čia
yra lietuvių parapijos pirminin
kas nuo 1960 m. Parapijos komitetan įsijungė 1954 m., 1957-1959
m. dirbo kaip to komiteto pirmi
ninko pavaduotojas. Kaip pirmi
ninkas jis turi rūpintis, kad šven
tovė ir klebonija būtų geram sto
vyje ir kad sklandžiai vyktų para
pijos administravimas. Jeigu jau
daugiau kaip 20 metų pirminin
kauja. tai aišku, kad viskuo rūpi
nasi. Prieš keletą metų pasirūpin
ta prie šventovės pristatyti sve
tainę. Neseniai buvo atremontuo
tas ir atnaujintas šventovės vi
dus.
Rytiniame Londone nuo seno
yra lietuvių klubas. Stasys jau
kažin kiek metų yra jo pirminin
ku ir turto patikėtiniu.
Persikėlęs į Londoną, Stasys
1954 m. vedė lietuvaitę Angeliką Liaudanskytę. Išaugino sūnų
Bernardą-Laimutį, kuris Readingo ir Bonnos universitetuose bai
gė augštuosius mokslus ir dabar
dirba net keliuose Europos kraš
tuose savo skyrius turinčioje
anglų firmoje. Jaunasis Kaspa
ras yra tos firmos europinio sky
riaus vedėjas, todėl dažnai siun
čiamas į Vokietiją, Šveicariją,
Austriją, Italiją.
O vyresnysis, tas sukaktuvinin
kas Stasys Kasparas, jau 33 me
tai kasdieninę duoną užsidirba
“Tate & Lyle” cukraus fabrike.
Visas jo laisvalaikis, aišku, skir
tas lietuvių visuomenei. Dažnai
ir stebimės: kaip jis visur suspė
ja! Įdomiausia, kad. rodos, nie
kada niekur neskuba, lyg turėtų
neišsemiamas marias laiko. Su
pirmaisiais ateis į susirinkimą,
posėdį ar minėjimą ir su pasku
tiniaisiais išeis, o pats vienas dar
turės atlikti krūvas visokiausių
darbų, šen ir ten nueiti ar nuva
žiuoti.

Regina ir Petras Bražukai

SVEIKINAME su

linkime laimingų
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mieliems giminėms, klientams ir draugams —
Petras, Aldona ir Justinukas Šimonėliai
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Brone, Bronius ir Algis Venslovai
Cherry Beach Motel, Stoney Creek, Ont.
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Antanas Krakauskas
E. L. Dervaičiai
D. K. J. Dervaičiai

Šp-

Airport Tavern, 3998 Walkenroad (kryžkelė nr. 2)

Windsor, Ontario
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švenčių jr

proga sveikiname visus gimines,
draugus bei pažįstamus —
M. B. GENČIAI ir
MAMA
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Apolinaras ir Bronė Beresnevičiai
Toronto, Ont.

Vanda, Juozas, Algimantas ir Vida
Jasinevičiai

Po KLB Vankuverio apylinkės nariu susirinkimo 1982.IX.11 bendrai dainai vadovauja VIDA MALERIENĖ (vi
duryje), moterii seksteto vadovė
Nuotr. J. V. Danio

Trisdešimt metų Montrealyje

SVEIKINAME savo draugus
ir pažįstamus, linkėdami
daug laimės bei džiaugsmo —
J. A. Šulcai

Džiugių KALĖDŲ g.
švenčių ir sėkmingų
bei laimingų
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Mieliems

mūsų ominėms,
draugtms ir

1982 m. gruodžio 4-5 dieno
mis montrealietės su pagrindu
didžiavosi savo atliktais dar
bais per 30 metų vietiniame
..lietuvių gyvenime. Nors Mont
realyje yra dvi lietuvių kata
likų parapijos, bet minėta or
ganizacija turi vieną bendrą
skyrių, prie kurio priklauso
abiejų parapijų moterys. Jos
savo veiklą pradėjo prieš 30
metų besisteigiančioje Auš
ros Vartų parapijoje, joje iš
vystė savo veiklą, tad ir savo
30-čio sukaktį atšventė AV pa
rapijos šventovėje bei salėje.
Paroda Aušros
Vartų salėje

Šventės išvakarėse skyriaus
valdyba, talkinama uolių na
rių, surengė torontietės kera
mikės Valentinos Balsienės
darbų parodą AV par. salėje.
Joje buvo išdėstyta 150 darbų
— įvairiausios formos vazų,
lėkščių, indų, reljefinių pa
veikslų ... Į parodos atidary
mą susirinko gausus būrys
montrealiečių ir gyvai domė
josi dailininkės darbais. įva
dinį parodos atidarymo žodį
tarė skyriaus pirm. G. Kudžmienė, supažindindama daly
vius su dailininkės biografi
ja. Iš jos buvo matyti, kad
V. Balsienė yra daug metų stu
dijavusi keramiką, surengusi
visą eilę parodų JAV-se bei
Kanadoje ir dabar intensyviai
dirbanti savo srityje. Skyriaus
pirmininkės pakviesta, V. Bal
sienė papasakojo apie savo
darbo techniką, kaip iš molio
ir šlyno gimsta gražių formų
kūriniai.
Dalyviai, išgirdę apie me
nininkės darbo vyksmą, dar
labiau domėjosi jos kūriniais.
Ant jų vis daugėjo raudonos
žvaigždutės (nupirkta). Per
dvi dienas didelė dalis meni
ninkės darbų rado kelius į lie
tuvių namus.

meldė palaimos gyvosioms.
Pamaldos
Apie kat. moterų skyriaus
Gruodžio 5, sekmadienį, 11
v.r. apypilnė AV šventovė mal- nueitą kelią per 30 metų kal
bėjo pirm. G. Kudžmienė. Iš
dininkių ir maldininkų laukė
iškilmingų pamaldų pradžios. jos kalbos aiškėjo nuveikti
Klebono kun. J. Kubiliaus, darbai religinėje, labdarinė
SJ, kviestas, pamaldas laikė je ir kultūrinėje srityje.
KLB Montrealio apylinkės
kun. Pr. Gaida iš Toronto. Ties
pirm. V. Piečaitis savo svei
altoriumi švytėjo žydra kat.
moterų vėliava (su šūkiu “Tie kinimo žodyje pasigėrėjo mo
sa ir meilė”), laikoma jų ats terų įnašu į vietinį lietuvių
gyvenimą ir linkėjo geriausios
tovių.
Savo pamoksle kun. Pr. Gai sėkmės.
Gražiu žodžiu sukaktuvinin
da kalbėjo apie adventą, kvie
čiantį žmones taisyti Viešpa kes pasveikino E. Kairienė-Radauskaitė, Hamiltono kat. mo
čiui kelius, nusižiūrint į
Kristaus Evangeliją ir Mari terų skyriaus atstovė ir įteiją, kurios vaidmenį pabrėžia . kė dovaną — albumą. Kun. Pr.
advento metu švenčiama Ne Gaida perdavė sveikinimus
kalto
Prasidėjimo
šventė. KLK Centro, Kanados Lietu
Pamoksle buvo iškelta min vių Katalikų Kunigų Vieny
tis, kad pasaulis yra pilnas bės ir “T. Žiburių”.
Raštu sveikino: KLK Moterų
ne tik vargo bei skausmo, bet
ir grožio — gamtos ir žmogaus Draugijos centro valdybos
sukurto. Šalia jo yra vidinis pirm. dr. O. Gustainienė, “Mo
ters” redaktorė N. Kulpavi— moralinis grožis, kuris ypač čienė, Lietuvos Kankinių par.
ryškus Marijoje. Iš jos spin skyriaus pirm. G. Trinkienė,
di tas grožis visišku pasiau Prisikėlimo par. sk. pirm. B.
kojimu Dievo misterijai. Tuo Čepaitienė ir Delhi skyrius.
savo pasiaukojimu Marija kal
Paskaitą skaitė kun. Pr. Gai
ba irlmums, skatindama auko da, “T. Žiburių” redaktorius,
tis kilniems tikslams, nes įžangoje paminėjo, kad tokios
dideli dalykai gimsta tiktai šventės atveju derėtų kalbėti
iš pasiaukojimo. Tai kelias, apie moderniuosius moterų
kuris ypač reikalingas dabar, sąjūdžius, moterų teises ir
kai atėjo laikas, verčiąs grum pan., bet per 30 metų montrea
tis su pavojais, gresiančiais lietės apie tai nekartą girdė
mūsų lietuviškajai egzisten jo, tad pasirinko savo paskai
cijai.
tai Maironį, įkvėpusį lietuvę
Liturginius pamaldų skaity moterį mylėti Dievą ir savo
mus atliko dr. J. Mališka, gie gimtąjį kraštą. Paskaitos te
dojo sol. A. Keblys, vargonais ma buvo “Maironis — tautos
palydimas muzikės M. Roch kunigas”. Joje kalbėtojas žvel
(AV parapijos choras buvo iš gė į Maironį iš sintezinės per
vykęs koncertuoti į JAV-bes).
spektyvos, atskleisdamas jo gy
venimą, darbus ir kūrybą,
Akademinė iškilmė
įkvėptą misijonieriškos ku
Po pamaldų gausios dalyvės nigystės.
Po paskaitos visos ir visi vai
ir dalyviai salėje susėdo prie
iškilmei paruoštų stalų. Sky šinosi moterų paruoštais pie
riaus pirm. G. Kudžmienė pa tumis.
kvietė dvasios vadą kun. J. Ku
Taip baigėsi šventė, atkėlusi
bilių invokacijai, kurioje jis vartus į naują gyvenimo eta
priminė mirusias veikėjas ir pą. Bv.

visus savo gimines,
draugus, pažįstamus
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Alina ir Kazys Žilvyčiai

Mount Hope, Ont.
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HENRIKAS, DALIA STEPONAIČIAI
DUKRA KRISTINA ir SŪNUS PETRAS
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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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Elė, Rudy, Cindy ir Rudy, jn. S
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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. __

ir
laimingų^
bei
sėkmingų
naujų matų

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

visiems ominėms, draugams ir pažįstamiems
nuoširdžiai linki —
Albinas Gačionis ir šeima

pažįstamiems
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Silpnėjant krikščioniškam tikėjimui, silpnėja ir santuokų pastovumas,
remiantis klaidingu laisvės supratimu

b Linksmų šv. Kalėdų

ANDRIUS VALEVIČIUS, SJ

bei laimingų ir sveikų NAUJŲ METŲ
Srt

LINKIU GERB. DVASIŠKIAMS, GIMINĖMS,
BIČIULIAMS BEI VISIEMS LIETUVIAMS.
NUOŠIRDŽIAI -
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Marija F. Yokubynienė

Sveikiname
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draugus ir pažįstamus su
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nauju metųAldona ir Viktoras Žalnieriūnai ||
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ir laimingų

linkiu visai giminei bei ,
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JURGIS JUODIKIS

ir Naujų Metų
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švenčių proga sveikiname
gimines, Toronto dvasiškius,
draugus bei pažįstamus —
Bronė, Jonas Maziliauskai
Ina ir Ian Kavanagh

LINKSMŲ SVKALBDŲ
laimingų ir džiaugsmingų

flam
giminėms, draugams
pažįstamiems linki
Hamilton, Ont.

Santuoka dabarties gyvenime

Jonas, Ona ir Edis
Adomauskai

g

“Ką Dievas sujungė, žmogus
teneperskiria” (Mt 19,6). San
tuokos nesuardomumas yra
vienintelis dalykas, kurį Kris
tus skelbė apie šį sakramentą.
Kristaus laikais buvo dvi rabi
nų tradicijos — Hillelio ir
Shammano, kurios aiškindavo
žydų įstatymus. Hillelio tra
diciją būtų galima vadinti li
beralesne, nes ji pripažino
vyrui teisę palikti savo žmo
ną beveik be priežasties.
Shammano tradicija, kurią
šiandieną vadintume konser
vatyvesne, griežtesne, leido
vyrui palikti savo žmoną tik
svetimavimo atveju.
Jėzus pasuko visiškai nauju
keliu. Jis nesilaikė nei Hil
lelio, nei Shammano tradici
jos, bet teigė, kad vyrui nega
lima savo žmonos palikti jo
kiu atveju. Jis patvirtino san
tuokos nesuardomumą, pri
mindamas farizėjams: “Argi
neskaitėte, jog Kūrėjas iš
pradžių sutvėrė žmones kaip
vyrą ir moterį ir pasakė: ‘To
dėl vyras paliks tėvą ir moti
ną ir glausis prie žmonos, ir
du taps vienu kūnu’ (Mt 19,4-5).
Jėzui pirmoje eilėje netaip
svarbu, kad įstatymai būtų
raidiškai vykdomi. Jis nesi
leidžia į ginčus, kas turi ar ne
turi teisę pagal įstatymus.
Jam nepakanka, kad “notaras
būtų patenkintas”, bet svar
biau, kas vyksta žmogaus šir
dyje, koks yra jo nusistatymas,
ir todėl jis farizėjams pabrė
žė: ne tik tas, kuris pagal įsta
tymus svetimauja, nusikalsta,
bet ir tas, kuris vien tik geidu
lingai žvelgia į moterį. “Jūs
esate girdėję, jog buvo pasaky
ta: ‘Nesvetimauk!’ O aš jums
sakau, kiekvienas, kuris gei
dulingai žvelgia į moterį, jau
svetimauja savo širdimi” (Mt
5,27-28).

įvykę pasikeitimai
Katalikų Bendrija dar ir
šiandien santuoką laiko nesuardoma. Ir visdėlto šiais lai
kais yra nepaprastai daug sky
rybų. Tai ir yra įrodymas, kad
žmonės šiandien nelabai paiso
Kristaus žodžių ir Katalikų
Bendrijos turbūt dėl bend
ro tikėjimo sumažėjimo. Iš to
matyti, kad stengiantis įrody
ti Santuokos sakramento ne
suardomumą vien Šv. Rašto ir
K. Bendrijos mokymo nebeuž
tenka. Jeigu šie du šaltiniai
dar būtų vertinami, Santuo
kos sakramentas turbūt ne
būtų tokioje krizėje, kaip da
bar.
Todėl visų pirmą turėtų būti
kalbama apie žmogiškąją san
tuokos vertę. Tada ir krikščio
niškasis santuokos supratimas
pasidarys aiškesnis. Reikia
pirma pripažinti, kad tikybi
nė santuoka nebėra savaime
suprantamas dalykas. Daug
kas mano, kad tai sena, iš pra
ėjusių laikų užsilikusi tradi
cija, kuri šiandien beturi ma
žai reikšmės, kad užtenka kar
tu gyventi be jokio oficialaus
pripažinimo.
Šiandien iškilo daugybė
naujų visuomeninių reiškinių,
kurie tikybinės santuokos ir
šeimos supratimą sukrėtė.
Pavyzdžiui, šiuolaikiniai kul
tūrinės antropologijos tyri
mai rodo, kad žmogiškasis sek
sualumas yra savotiškai ne
aiškus, atviras ir skirtingų kul
tūrų
įvairiai
veikiamas.1
Struktūriniai visuomenės pa
sikeitimai irgi pakeitė šeimos
struktūrą: “Santuoka anksčiau
buvo ne tik privati ir asmeni
nė gyvenimo bendruomenė
kaip mažoji ir mažiausioji šei
ma, bet drauge ir ūkio bei ga
mybos bendruomenė kaip di
džioji
šeima.”
Santuokos,
šeimos ir darbo sritys šiandien
yra viena nuo kitos atsiskyru
sios, ir šis atsiskyrimas duoda
joms naują reikšmę. Prisideda
ir tai, kad gyvename vartoto
jiškoje visuomenėje, kurioje
visko galima turėti, viskuo ga
lima naudotis be įsipareigo
jimo. Taip pat ir lyčių santy
kiai, kurie anksčiau buvo ap
riboti santuoka, šiandieną
irgi yra bendro vartojimo da
lykas, kaip mėsa ir daržovės.

Laisvės samprata
Kita svarbi priežastis, dėl
kurios santuoka nebėra savai
me suprantama, tai šių dienų
laisvės samprata. Asmeninė
žmogaus laisvė, iš tikrųjų reiš
kianti žmogaus sugebėjimą už
ką nors apsispręsti ir vykdyti,

šiandien daugiau suprantama
kaip galimybė visuose daly
kuose dalyvauti, nieko nepra
žiopsoti, nieko nepraleisti,
niekur neprisirišti, neįsipar
eigoti,
visko
“paragauti”.
Laisvė suprantama kaip pil
nutinis savęs aprūpinimas.
Todėl dėsnis “ką Dievas su
jungė, žmogus teneperskiria”
šiandien daugeliui nesupran
tamas. Su tokiu laisvės supra
timu žmogus mano, kad minė
tas dėsnis atima iš jo laisvę,
jam neleidžia daryti, ką jis
nori, jį padaro vergu. Dabar
ties žmogui Dievas nereikalin
gas, sako Nietzsche, nes jis
iš savęs veikia. Esą tie, kurie
nenori savo būtimi gyventi,
prasimano dangų ir jame pro
jektuoja savo gyvenimą. Mark
sas panašiai galvojo: laisvės
problema bus išspręsta, kai
visa vergija bus panaikinta.
Evangeline pažiūra
Antra vertus, Evangelija
mums skelbia visiškai kitą pa
žiūrą, būtent, kas savo gyveni
mą praras, tas jį laimės. Lais
vė suprastina ne kaip savęs
aprūpinimas,
apsaugojimas,
savęs išlaikymas, bet kaip sa
vęs atidavimas. Laisvė šian
dien bendrai suprantama kaip
nepriklausomybė. Evangeline
dvasia pratęsia šią mintį. Gri
galius Nisietis, IV š. teologas,
yra pasakęs: “Laisvė yra ne
priklausomybė nuo savęs”. “To
aut eks ousin” — asmuo, kuris
esti už savęs. Kitaip sakant,
laisvas yra tas žmogus, kuris
ne dėl savęs dreba, bet kuris
drąsiai išeina iš savo mikro
kosmo, iš savo mažojo pasaulio
ribų; kuris, būdamas nepri
klausomas nuo savęs, sau nie
ko ypatingo nereikalauja; ku
ris “už dyką” gyvena, drąsiai
duodamas, nelaukdamas atly
ginimo; kuris neklausia, ar
apsimoka. Laisvas yra žmo
gus, kuris pasineria į gyveni
mą ne vien tik jo “paragauti”,
bet pilnai “atsikąsdamas’ gy
venimo, koks jis rūgštus ar kar
tus bebūtų. Laisvas taigi nėra
žmogus, kuris save godžiai ver
tina (Jis, turėdamas Dievo pri
gimtį, godžiai nesilaikė savo
lygybės su Dievu, bet nužemi
no pats save, priimdamas tar
no išvaizdą) (Fil 2,6-7), bet tas,
kuris atsiduoda, kuris įsiparei
goja, kuris apsisprendžia, ku
ris prisiima ryšį. Iš to seka,
kad tikroji laisvė įvykdoma
ištikimybėje, o ne visų ryšių
atsisakyme.
Meilė Evangelijoje panašiai
vaizduojama. Tai meilė, kuri
savęs nejieško, nelaukia at
lyginimo, bet atsiduoda, save
dalina bendruomenėje. Tai
meilė kaip savęs išsekdinimas,
kaip kenozė. “Ji visa pakelia,
visa tiki, visko viliasi ir visa
ištveria” (1 Kor 13,7). Ta meilė,
kuri nesako “aš”, bet “tu”.

Santuokinis ryšys
Todėl nesuardomas santuo
kos ryšys kaip tik ir yra šių
dviejų augščiausių žmogaus
vertybių — laisvės ir meilės
įgyvendinimas, tos laisvės ir
meilės, kurios nesako “aš”, bet
“tu”, kurios nelaukia atlygini
mo, neklausia, ar apsimoka,
bet besąlygiškai pilnai atsi
duoda kitam. Vokiečių teolo
gas Walteris Kasperis rašo:
“Santuokos vienybė ir nesu
ardomumas glūdi pirmiausia
ne sakramentalume, bet ant
ropologinėje santuokos esmė
je. Veiksmas (aktas), kuriuo
sutuoktiniai vienas kitam at
siduoda ir vienas kitą priima,
savaime linksta į galutinumą
ir išskirtinumą”.3 Pasak jo,
nėra joks atsitiktinumas, kad
santuoka visose žmonių kultū
rose vaizduojama religiniais
simboliais, nes toks savęs da
linimas turi kažką dieviško
savyje. Pavyzdžiui, santuoka
Senajame Testamente simboli
zuoja Dievo ir žmogaus sąjun
gą. “Besąlyginė Dievo ištiki
mybė savo tautai yra nuolati
nė Senojo Testamento tema.
Todėl santuokinė ištikimybė
galioja kaip ištikimos Dievo
sąjungos atvaizdas, svetima
vimas gi kaip neištikimybės
Dievui padarinys ir simbo
lis”.4
Naujajame Testamente pa
našiai. Šv. Paulius net vadina
vyro ir moters santuoką slėpi
ninga, nes joje atsispindi ti
kėjimo paslaptis, Kristaus ir
Bendrijos jungtis. “Todėl žmo
gus paliks tėvą bei motiną ir
glausis prie savo žmonos, ir
du taps vienas kūnas. Šita pa

slaptis yra didelė, — aš tai sa
kau, žvelgdamas į Kristų ir
Bažnyčią” (Ef 5,31-32). Kaip
Kristus save paaukojo ir ati
davė Bendrijai, taip ir San
tuokos sakramente vyras ir
žmona turi sekti šį Kristaus
meilės pavyzdį, atsiduodami
vienas kitam.
Tuos nurodymus Paulius
ypač stipriai nukreipia į vy
rus, nes patriarchalinėje žy
dų kultūroje moteris buvo
praktiškai beteisė. Šv. Pau
liui Santuokos sakramentas
ne tik simbolizuoja Kristaus
ir Bendrijos jungtį, bet ir gi
na moterį, reiškia moters tei
sių apsaugojimą. Šv. Paulius
rašo: “Jūs, vyrai, mylėkite
žmonas, kaip ir Kristus mylėjo
Bažnyčią ir atidavė už ją save,
kad ją pašventintų, apvalyda
mas vandens nuplovimu ir žo
džiu, kad padarytų sau gar
bingą Bažnyčią, neturinčią
jokios dėmės, nei raukšlės,
nei nieko tokio, bet šventą ir
nesuteptą. Taip ir vyrai turi
mylėti savo žmonas, tarytum
savuosius kūnus. Kas myli žmo
ną, myli save patį” (Ef 5,25-28).
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Teologinis požiūris
Pradžioje kalbėjome dau
giau antropologiniu požiūriu,
bet dabar pamažu atsisklei
džia santuokos nesuardomu
mas tikėjimo požiūriu. San
tuoka yra nesuardoma, nes
“vaizduoja sakramentinį Die
vo sąjungos galiojimą Jėzu
je Kristuje, o svetimavimas
krikščioniui pirmiausia nė
ra lytinis nusižengimas, bet
nusižengimas buvimui Kristu
je”.5
Santuokos sakramentas sle
pia savyje, kaip ir tikėjmo ak
tas, savotišką riziką. Kaip ti
kėjimas nesiremia jokiais ypa
tingais argumentais, bet yra
daugiau žengimas, šuolis (pa
sak Kierkegaardo), dažnai ap
suptas netikrumo, neaiškumo,
abejonių ir nedrąsos, taip pat
ir tas besąlyginis savęs atida
vimas kitam būna apsuptas to
kio pat netikrumo, neaiškumo
ir abejonių. Iš vienos pusės
būtų lengviau, jeigu žmogus
kiekvienu metu galėtų atšauk
ti savo žodį. Bet ar jis tokiu
būdu įvyktytų savo žmogiškąjį
pašaukimą?
Dažnai žmogiškumu vadina
me tai, kas sujungta su silp
nybėmis. Nusikaltimai patei
sinami posakiu — tai žmogiš
ka. Italų humanistas Pico del
la Mirandola, gyvenęs XV š.,
savo knygoje “De dignitate
hominis” yra parašęs: “žmo
gaus garbė glūdi jo pasirin
kime”. Tikrasis žmogiškumas
— tai apsisprendimas ir ište
sėjimas. Tam dažnai reikia
nepaprastai daug drąsos ir
tvirtybės.
Ta prasme žmogiškumas
traukia amžinybėn, jei tiktai
M
žengiama pirmyn ir nėra ke
lio atgal. Tik nepaisymas vi yj
sų sunkumų, abejonių, miglų, •vf
žmogus žengia pirmyn, vykdo
savo žmogiškumą, kuriame at M
siskleidžia ir dieviškumas.
Tokį žmogų Šv. Grigalius Ni
sietis vadina “iso theon” —
prilygstantis Dievui, nes jis
savo gyvenime, veikloje, išti
kimybėje atspindi Dievą. Žmo
gus yra gyvoji knyga, gyvoji
Biblija, gyvenantis šventoje
sąjungoje — santuokoje.
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1. Kasper, Walter, “Zur Theologie
der christlichen Ehe”, Mainz,
1977, p. 13.
2. Ibid., p. 18
4. Ibid., p. 55
3. Ibid., p. 55
5. Ibid., p. 59
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VACLOVAS ir JULIJA SKREBUTĖNAI

Pireas ir Atėnai — Athina),
radome laivą “Claudia”, pasi
ruošusį dvylikos vai. kelionei
į naują poilsio vietą — Kre
tos salą. Punktualiai 7 v.v.
laivas pakrovęs apačioje sunk
vežimius, automobilius, moto

ciklus ir 800 keleivių, paju
dėjo pietų link. Vaizdai mo
notoniški: tik jūra, sutinka
mi laivai ir' mažos salelės.
Jie nevilioja keleivių į denį.
Daugumas jų sėdi valgyklose,
prie televizijos priimtuvų,
kiti ruošiasi poilsiui ant
minkštasuolių.
Įvairių tautybių jaunuoliai,
su kuprinėmis slampinėja pa
kampėmis, dažniausiai lipda
mi į patį laivo viršų. Pasitie
sę antklodes ar miegmaišius,
jie dalinasi nusipirktu, uoste
maistu, kuris yra žymiai pi
gesnis už valgyklos vakarie
nę. Daugumas jų — studentai
ar vyresniųjų gimnazijos kla
sių mokiniai, įvairiom susi
siekimo priemonėm pasiekę
Graikiją, jieškodami nuoty
kių. Labai daug jų sutikau
muzėjuose, šventovėse.
Deja, matėme ir liūdnus
vaizdus Atėnų senamiestyje,
kurio gatvės yra perpildytos
užsienio turistais. Čia vaiz
būnai turi įvairių prekių ar
suvenyrų krautuves (derėtis
reikia kaip su Lietuvos žydais),
tačiau čia pat yra ir narko
tikų lizdai. Vienas vaizdas
dar ir šiandieną stovi mano
akyse: ant šaligatvio, prisi
glaudę prie namo sienos, sė
dėjo penki ar šeši jaunuoliai,
jų tarpe kelios gražios, jau
nos blondinukės. Sprendžiant
iš nešvarių, tačiau geros
medžiagos suknelių, jų inte
ligentiškos
išvaizdos,
ga
lima spėti jas esant iš gerų
namų. Tėvai tikriausiai įda
vė pinigų kelionei. Deja, jos
sėdėjo tarp ilgaplaukių (iki
pat pečių!), barzdotų, nešva
riais ir sudraskytais drabu
žiais vyrų, kurių akys jau buvo
“stiklinės”. Apsikabinę glamo
nėjosi, nekreipdami dėmesio
į sustojusius praeivius. Šis
vaizdas paliko nemalonų įspū
dį ir dukrai. Tad grįžęs į vieš
butį, dar kartą jai nušviečiau
šios ligos reikšmę jaunuolio
gyvenime.
Naktis laive

Apie 9 v.v. tamsa apgaubė
jūrą. Laikas poilsiui. Turėjo
me iš anksto rezervuotą kaju
tę ir neblogas loyas, tad kri
tome į jas saldžiam miegui,
juo labiau, kad geras oro vė
sinimas buvo tikra atgaiva po
karštos dienos Pirėjaus uoste.

pat ryto sėdi senukai (nema
čiau moterų!), šnekučiuojasi,
geria “espresso” su vandeniu,
kalbasi turistai prie kavos
puodelio ir sumuštinio. Tur
guje, šalia vaisių krautuvių,
yra ir mėsinės su, pakabinta
arba ant stalų išdėstyta avie
na, kiauliena, jautiena. Be
šaldytuvų! Ne tik žmogus ga
li ragauti vienos ar kitos
rūšies mėsą, bet ir' musės.
Skraido jos laisvai nuo vie
no gabalo prie kito, nuo vie
nos krautuvės prie kitos.
Tai tipiškas pietų krašto
Amerikiečių bazės ir turistai
vaizdas, matytas Meksikoj,
Kreta — penkta savo plotu Portugalijoj, Ispanijoj. Ap
Viduržemio jūroje sala su 500.- lamai, susidariau vaizdą,
000 gyventojų. Ji taip pat per kad pietiečiai į švarą nekrei
gyveno okupacijas. Ilgiausia pia dėmesio, leisdami ir vir
buvo turkų ir gal trumpiausia tuvės
parazitams
laisvai
vokiečių okupacija, kai 1941 m. jieškoti maisto ant virtuvės
Wehrmachto parašiutininkai grindų. Tad niekuomet nepa
nusileido šioje strateginėje tarčiau apsistoti pigiame vieš
saloje. Jos reikšmę žino Va butyje, valgyti menkose val
karų pasaulis. Tad'ir šiandie gyklose. Galima sunkiai su
ną rytinėje jos pusėje tebėra sirgti.
JAV kariuomenės daliniai. Iš
Komunistų plakatai
viešbučio balkono matytį kal
Gal dėl esančios Kretoje
nuose radaro įrengimai, augštos antenos ir jose nakties JAV karinės bazės vietos kom
metu žibančios raudonos lem partija yra išvysčiusi plačią
pos. Netoli miesto — graikų propagandą. Man atrodo, kad
karių kareivinės, aikštėse Iraklion mieste yra žymiai
tankai, pabūklai ir kt. kari daugiau tų “KKE 1'7%” užrašų
ant sienų, tvorų nei kitur.
niai įrengimai.
Daugiau priklijuotų atsišau
Kretos sala yra “mylima” ne kimų su raudonom vėliavom,
tik Atlanto Sąjungos, bet ir kūju ir pjautuvu. Daugelyje
turistų, kadangi ją 300 dienų vietų jie aptaškyti juodais
šildo miela saulutė. Nors gam dažais. Gaila, kad su viešbu
tovaizdis tikrai negražus — čio patarnautojais negalėjau
uolos, uolos, uolos, tačiau kiek pasikalbėti apie dabarti
savo švelniu klimatu ji trau nę socialistinę vyriausybę ir
kia poilsiui britus, vokiečius, patį Graikijos gyvenimą. Tie
prancūzus, olandus, šveicarus, sa, gal pusvalandį teko kal
taigi — civilizuotų ir kultū bėtis su labai inteligentiš
ringų tautų atstovus. Kultū ka (baigusią un-tą) graike,
ringų ... civilizuotų? Cha! mokančia anglų ir prancūzų
Kai Afrikos tautų, tautelių kalbas, teatrų, gerų knygų
moterys puošiasi įvairiaspal gerbėja. Ji yra gimusi Kipro
vėm suknelėm, čia tos taria saloje, šiandieną gyvenanti
mai kultūringos ir civilizuo Turkijos pusėje. Su didžiau
tos “gražuolės” paplūdimyje sia nostalgija kalbėjo apie
guli, maudosi ir vaikšto be savo gimtinę, kviesdama bū
veik kaip Jievos, iššaukda- tinai aplankyti Kiprą — gra
mos pasipiktinimą vyresnės žiausią pasaulio salą. Suži
kartos turistų. Tokia Jievos nojusi, kad esu lietuvis, ji
apranga Graikijoje yra drau
mane, kodėl jai bū
džiama, tačiau policija prieš paklausė
nant Maskvoje, Leningrade ir
svetimtautes “užmerkia akis”, Kijeve žmonių veidai buvo vi
nes į valstybės iždą kasmet
įplaukia milijonai markių, suomet rimti, patarnautojų
veiduose ji nemačiusi šyps
guldenų, frankų ir svarų.
nio. Turėjau trumpai paaiš
kinti skirtingą Sov. Sąjun
Žmonės ir... musės
gos gyvenimą. Tačiau radau
Keletą kartų nuvažiavome vieną asmenį, kuris man pla
autobusu į didžiausią salos čiai nušvietė katalikų padė
Iraklion miestą, turintį be tį Graikijoje. Apie tai — vė
veik 90.000 gyventojų, o turiz liau.
mo metu bent dvigubai dau
giau. Senas jiš (įsteigtas arabų
Pianino technikas
IX š. po Kr.). Savo siaurom gat
. A. BRIČKUS
velėm ir krautuvėm nedaug
gali sutvarkyti jūsų turimus
kuo skiriasi nuo kitų Graiki
pianinus, pagelbėti juos perkant
jos miestų. Kavinės, stalai
arba parduodant.
Skambinti
ir kėdės ant šaligatvių, aikš
255-9924
čių ar net pačių gatvių. Nuo

Pabudau, apie 2 v.r. visas su
prakaitavęs., Vėsinimas nevei
kia, kajutėje tvanku, trūksta
oro. Pabudo dukra ir žmona.
Reikia bėgti į denį. Apsivil
kę šiltesniais drabužiais li
kusią nakties dalį praleido
me ant laivo suolo. Atvykę po
dvylikos vai. kelionės į Kre
tos Iraklion uostą, skubėjom
į mūsų .rezervuotą už 17 km
nuo miesto -viešbutį. Atida
rę balkono duris ir klausy
dami ošiančios jūros bangų,
radome tikrą poilsį.

I

Sveikiname
gimines, draugus ir
pažįstamus su

šv. Kalėdom
ir linkime

įįA
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laimingų bei sėkmingų naujų metų —
M. P. Krilavičiai

Laimingų
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savo giminėms, draugams, klientams linki

Simon’s Travel Service
SAVININKAI
VYTAS ir AUDRONĖ SIMINKEVIČIAI

S
S
S
S:

ir sėkmingų

linki mieliems bičiuliams —

North Sylva Co. Ltd.
nariai ir bendradarbiai
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LAIMĖS ir
SĖKMĖS

Sveikiname

nuoširdžiai

lietuvius su

visus

linkime

šv. Kalėdomis
ir Naujaisiais

mieliems
kooperętyvo nariams ir visiems
tautiečiams ŠVENTŲ KALĖDŲ
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Šventiniai sveikinimai
visiems lietuviams

Kalėdų ir ?
Naujų Metų
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"PARAMA"
1573 Bloor St. West, Toronto
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Telefonas LE 2-8723,

Audringas daktaro Šliūpo gyvenimas
įh
K
S
Kalėdų ir B

Jo dukros atsiminimai, kuriuose išryškinta tautinė vellonles veikla

P. LELIS
Aušrininko ir Lietuvos vei
kėjo dr. Jono Šliūpo (1861-1944)
gyvenimas plačiai aprašytas
“Lietuvių
Enciklopedijoje”,
bet tai oficiali biografija,
kuri neviską pasako, ypač
apie šeimyninius ir kitokius
jo gyvenimo niuansus. Čia pa
82 QUEEN ELIZABETH BLVD.
teikiamos sutrumpintos žinios,
Tel. 252-4659
paimtos iš jo dukters Gražinos
Šliūpaitės-Siliūnienės atsimi, nimų, kurie pateikia subtiles
nį jos tėvo gyvenimo vaizdą.
1871 m. nepriimtas į Šiau
lių ir Kauno gimnazijas, tik
1873 m. pasirengęs paruošia
Savo mieluosius klientus ir draugus
®
moje mokykloje, buvo priim
ŠV KAUM/ir NA1JJV 1983 ME^TŲ | tas 1 į Mintaujos gimnaziją,
kurią baigė 1880 m. su pagy
proga sveikinu, linkėdamas sėkmės
ja rimo lapu. Tais pat metais įsto
jo į Maskvos un-tą, kur studi
javo filosofiją. Ten įsteigė
lietuvių studentų draugiją.
JONAS V. MARGIS, Phm. B.
Atostogų metu važinėjo po Ma
"MARGIS DRUGS"
žąją Lietuvą, norėdamas su
sipažinti su kraštu ir jo veikė
jais
lietuviais.
408 Roncesvalles Avė., kampas Howard Park Ave.
1882 m. Šliūpas persikėlė į
, Telefonas LE 5-1944, Toronto, Ontario
Petrapilio un-tą. Ten organi
zavo studentų riaušes, ir po
licija ištrėmė jį į tėviškę.
Mokė grafo Zubovo vaikus Bubių dvare. Į jokį universite
as tą nebepriimtas, turėjo eiti
į kariuomenę, dėlto 1883 m.
Gerbiamus klientus,
išvažiavo
studijuoti į Ženevą.
bičiulius bei pažįstamus
Bet tais metais rugpjūčio mėn.
J. Mikšui pasitraukus iš “Auš
ros” redaktorių ir išvykus į
Kalnujus pas Dovoiną-Silvestravičių, Martyno Jankaus
proga nuoširdžiausiai sveikiname ir linkime
kviečiamas, Šliūpas atvyko į
Bitėnus redaguoti “Aušros”.
viso geriausio
Netrukus vokiečių policija
pradėjo kibti. 1884 m. kovo
14 d. jis, besislapstydamas
PARKSIDE MEAT MARKET
nuo vokiečių policijos, išvy
MAISTO KRAUTUVĖ
ko į Kalnujus. Iš ten, pralei
335 Roncesvalles Avenue
Telefonas LE 5-1258
dęs savaitė laiko, nuvyko į
Kauną pas karininką Smilgį,
su kuriuo važiavo į Varšuvą
įteikti generalgubernatoriui
memorandumo dėl lietuvių
persekiojimo.'
Iš Varšuvos Šliūpas patrau
kė
į Mintaują pas savo suža
AMBER DRAPERIES
dėtinę Liudą Malinauskaitę,
& INTERIORS
kur praleido dvi savaites. Pa
siskolinęs iš jos 200 rublių ir
sveikina visus draugus,
gavęs Jankaus parūpintą pasą,
bičiulius ir klientus su
1884.V.28 išvyko per Hambur
gą į Ameriką. Sieną jis perėjo
šy. Kalėdom bei
slaptai iš Palangos į Nimernaujais metais
zatę (žvejai pervežė per sie
ir linki daug laimės —
ną jūroje).
Amerikoje Šliūpas išgyveno
A. J. Jankaičiai
jį>
su
pertraukomis 35 metus.
2231 Bloor St. W., Toronto, Ont.
1887 m. įstojo į Marylande me
ll-meougste
dicinos mokyklą, kurią baigė
1891 m. MD laipsniu. Gydė li
Telefonas 762-3838
gonius, bet nuolat kaitaliojo
savo gyvenvietes, nes buvo
įsijungęs į plačią lietuvišką
veiklą Amerikoje. Nuo 1891 iki
1917 m. gyveno Wilkes-Barre,
Plymouth, Shenandoah, Niu
jorke, Filadelfijoje, Scran
tone.
Po vasario mėn. revoliuci
jos Rusijoje 1917.IV.26 jis iš
iugių švenčių ir
plaukė iš Niujorko laivu per
Ramųjį vandenyną su savo
turtingų naujų metų
dukra Aldona Šliūpaite ir
V. _ Kapsuku-Mickevičium (A.
Šliūpaite mirė 1979.XII Brooklinki visiems lietuviams
lyne).
Apvažinėjęs didesnius lie
tuvių telkinius Petrapilyje,
MASKEL INSURANCE
Maskvoje, Kijeve, sustojo Vo
BROKERS LTD.
roneže pas savo žentą Marty
(BALYS MASKELIŪNAS)
ną Yčą. 1917.X. nuvyko į Stockholmą, kur dalyvavo lietuvių
Telefonas 251-4864konferencijoje. Dėl tuo metu
2405 Lakeshore Blvd. West,
įvykusio bolševikų perversmo
suite 403
Petrapilyje nenorėjo grįžti
Toronto, Ontario M8V 1C5
į Rusiją, pasiliko šešis mėne
sius Stockholme ir ten rašė

knygą apie lietuvių-lenkų
bendros valstybės steigimą.
Nebegalėdamas grįžti Rusi
jon, 1918 m. gegužės mėn. grį
žo į Ameriką ir ten dalyvavo
konferencijoje su Tomu Masaryku, Dmovskiu ir Paderevskiu dėl bendros čekų, lenkų
ir lietuvių veiklos.
Bičiulio prof. Simpsono kvie
čiamas, Šliūpas 1919.II.4 at
vyko į Londoną atstovauti Lie
tuvai, nors tuo metu Lietuva
dar nebuvo Anglijos pripažin
ta “de facto”. Jis ten “atstova
vo” Lietuvai, sueidamas į kon
taktą su latviais dėl bendros
valstybės steigimo, bet latviai
jo projektui nepritarė, tai nie
kas iš to neišėjo.
Tais metais balandžio mėn.
atvykus į Londoną tikram Lie
tuvos atstovui V. Čepinskiui
su padėjėju K. Bizausku, Šliū
pas, nebeturėdamas ko veikti,
nuvyko į Paryžių pas savo žen
tą M. Yčą ir įsijungė į Lietu
vos delegaciją taikos konfe
rencijoje. Jis padėjo karinei
Lietuvos komisijai nupirkti
karo medžiagą iš amerikiečių
sandėlių be “$250.000 uždar
bio”, kurio reikalavo įtakingas
Amerikos žydas, pasakęs Yčui:
“Bez menia vy etych veščei
nepolučite”. Dėlto Šliūpas,
kaip Amerikos pilietis, krei
pėsi į prez. Wilsoną, ir žy
das uždarbio negavo. (Estai
ir latviai sumokėjo jam).
1919 m. rudenį Šliūpas kar
tu su nupirkta karine medžia
ga grįžo Lietuvon po 35 metų
nebuvimo. Apsilankęs pas pre
zidentą A. Smetoną, gavo iš
jo padėką ir naują paskyrimą
— Lietuvos atstovu Latvijai
ir Estijai. Ten jis išvyko su
savo adjutantu kpt. Ladu Nat
kevičium, kaip kariniu atsto?
vu. Jiedu apsilankė Taline
pas prezidentą, o Tartu mies
te — pas sovietų delegacijos
pirmininką Joffę, kuris ten
derėjosi su estais dėl taikos
sutarties. Su Joffe Šliūpas ta
rėsi dėl sovietų ir Lietuvos
taikos sutarties bei derybų
vietos. Šliūpo tarnyba Rygo
je baigėsi 1920 m.
1921 m. Šliūpas, susidėjęs
su žentu M. Yču, įsteigė įvai
rias pramonės bendroves ir
bankus: “Nemuno” b-vę Kaune,
“Ringuvą” ir “Gubernijos”
alaus bravarą Šiauliuose,
Montvilo b-vę Panevėžyje, Pre
kybos bei Pramonės banką,
nuosavą “Žuvies” ir “Gintaro”
akc. b-vę Palangoje.
1921 m. balandžio mėn. Šliū
pas buvo paskirtas į Biržų
gimnaziją, kur dėstė lietuvių
literatūrą ir higieną. Ten jis
buvo ir Prekybos-Pramonės
banko direktorium, parėmė
“Biržų Žinių” įsteigimą ir lei
dimą. 1922 m. persikėlė į Šiau
lius, kur taip pat dėstė gimna
zijoje ir buvo Prekybos-Pramo
nės banko direktorium. Kape
lionui kun. VI. Mažonui pasi
skundus, kad Šliūpas dėsto mo
kiniams ir ateizmą, švietimo
min. dr. L. Bistras įsakė per
gimnazijos direktorių Šlioge
rį, kad Šliūpas gali dėstyti
savo dalykus ir toliau, bet su
sąlyga, kad nelies religijos.
1924 m. Šliūpas grįžo į Kau
ną pas savo sergančią žmoną ir
nuo tų metų rudens pradėjo
dėstyti Lietuvos universite
to medicinos fakultete privat
docento teisėmis. 1928 m. jis
pasitraukė iš tarnybos, gavęs
rektoriaus V. Čepinskio išrū

pintą jam pensiją — 500 litų
į mėnesį.
1928 m. balandžio 7 d., mi
rus žmonai, Šliūpas liko vie
nišas. 1929 m. vedė 27 m. am
žiaus Grasildą Grauslytę (40
metų jaunesnę už save). 1930
m. jiems gimė sūnus Vytautas.
(Jo pirmos žmonos sūnus Kęs
tutis, tada 42 m. amžiaus, Ame
rikoje ir Vokietijoje išmoks
lintas, dėstė technikos fakul
tete. Čia rašančiam teko pas
jį atlikti fizikos praktikos
darbus. Jis buvo fizikos kated
ros 'vedėjas, labai nerviškas
ir piktas, buvo džiovininkas;
mirė 1932 m.
Sukūręs naują šeimą, Šliū
pas (1932 m. persikėlė gyventi S
į Palangą, įsigijęs ten namus
prie Birutės kalno. Jis išrū 2
pino Palangai miesto teises
ir buvo paskirtas Palangos 2
burmistru: 1933 m. sutiko ir 2
2
priėmė ten besilankančius š
skautų organizacijos steigė
ją pik. Baden-Powelį ir Lie 2
tuvos prezidentą Antaną Sme 2
2
toną.
2
1936 ni. visuomenė suren
gė jam Kaune, valstybės teat 2
re, 75 metų amžiaus minėjimą, 2
kur prezidentas įteikė jam Ge 2
dimino ordiną. Ta proga kūrė- 2
jai-savanoriai įteikė jdm do 2
vaną — laivakartę į Ameriką. 2
Ten jis važiavo ne turistiniais 2
tikslais, bet išrinkti iš savo
buvusių pacientų skolos — J
apie $15,000.
Amerikoje “pailsėjęs” porą
mėnesių, Šliūpas liepos 22
d. grįžo į Palangą. Antrą sykį
lankėsi Amerikoje su šeima
1939 m., jau atsisakęs iš burmistravimo. Tada jis vyko į
pasaulinę parodą ir Lietuvių
Dieną.
Kilus vokiečių karui su Lenkija, Šliūpas skubinosi grįžti,
bet toji kelionė užtruko tris
savaites. Grįžęs į Palangą, ra
do ten 4500 apgyvendintų len
pabėgėlių
ir karių.
kų
Toliau jau žinomos to karo
pasekmės Lietuvoje — karinės
bolševikų bazės, ultimatumas,
okupacija, vėliau vokiečių oku
pacija ir mūsų bėgimas iš Lie
tuvos.
-1944 m. Šliūpas su “Bauhuettės” pagalba pasitraukė į Vo
kietiją ir apsigyveno Vienoje.
Vėliau persikėlė arčiau Švei
carijos sienos į Bregenzą.
Tais metais Berlyne gyve
nantieji veikėjai — Paukštys
ir Sidzikauskas prašė Šliūpą
atvykti į Berlyną įkalbėti į
juostelę radijo atsišaukimo į
Amerikos lietuvius ir į visą
pasaulį dėl Lietuvos likimo.
Nors tuo metu ilga kelionė
traukiniais buvo labai sunki
ir pavojinga, ypač jo 83 metų
amžiuje, bet Šliūpas, savo žen
to Siliūno lydimas, nuvyko.
Įkalbėjęs juosteles, grįžo į sa
vo viešbutį. Naktį praleido
beveik nemiegodamas, nes blo
gai jautėsi. Anksti rytą pasi
beldė į Siliūno kambario du
ris. Tas, pamatęs Šliūpą visai
išbalusį, drebantį, paguldė jį
į lovą ir išskubėjo jieškoti gy
dytojo. Kai po 15 minučių atė
jo su gydytoju, rado Šliūpą jau
mirusį.
Taip netikėtai pasibaigė di
džiojo aušrininko ir savo tė
vynei daug dirbusio dr. Jono
Šliūpo audringas gyvenimas.

Mielus savo klientus,
draugus bei
pažįstamus

Na^jų Metų proga

WALTER DAUGINIS
Namų — gyvybės — automobilių — komerciniai
Įvairių draudos bendrovių atstovybė
1613 Bloor St. W., Toronto, Ont.

Tel. 533-1121, namų 822-8480

• Supažindinkite savo draugus su
“TĖVIŠKĖS ŽIBURIAIS” — atsiųs
kite dar jų neskaitančių adresus. Jie
gaus keletu numerių nemokamai.

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

V. Bačėnas
o

All Seasons Travel Agency b
1551 Bloor St. W., Toronto, Ont.
Telefonas 533-3531
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Džiugių
ŠV/KAIyŠ/DŲ

ir laimingų

MĘTU
linkime visiems lietuviams —

TURNER & PORTER
Laidotuvių Namai
436 Roncesvalles Ave.,
Toronto, Ont.,
Tel. 533-7954

LIETUVIŲ BALDŲ KRAUTUVĖS

MOHAWK FURNITURE LTD
savo mieliems klientams linki

linksmų šv. KALĖDŲ ir laimingų

NAUJŲ METŲ
137 Roncesvalles Ave.
2448 Danforth Ave.

Tel. 537-1442

Tel. OX 9-4444

g

I

Popierinė žuvėdra
į LINKSMŲ
I
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klientams, giminėms, draugams ir pažįstamiems $
ęį
linki —
Lietuviška gėlių krautuvė "Petals” — į
W Tel.
769-5009
namų
763-6256
savininkė V. Siminkevičienė
į

DRESHER INSURANCE BROKERS LTD.
VV. G. DRESHER

real estate

• realtor $

LINKSMU SVKALEDU ir

laimingų naujųjų metų
linki visiems savo klientams, draugams bei
pažįstamiems

Valteris Drešeris

$
®

įį

VISŲ RŪŠIŲ APDRAUDA

Įstaigos tel. 233-3334 ir 231-2661, namų tel. 233-4446 $

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

ft?
Dėkojame mieliems savo
klientams lietuviams už
dėmesį, sveikiname juos

vė

šv. Kalėdų proga
ir linkime gerų

naujų metų -

ASTRA MEAT PRODUCTS &
DELICATESSEN
2238 Bloor St. W.

Tel. 763-1093

Sav. J. CZANIECKI
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ir Icuinlngu
flaų/ų JJletu!
ROTil-SICRIl
119 Spadina Avė., 12-tas augštas

M
wr

&

Telefonas 367-9827-8
SAA4 ROT H
Moteriški apsiaustai, eilutės ir lietpalčiai

Linkiu jums
palaimos pilnų
laimingų bei sėkmingų naujų metų

ĮūBBENSI
Drauda ir nuosavybių pardavimas

g

Telefonas 741-1470

Mį

Žuvėdra sudegė raudoname
saulėlydyje. Pelenai ir žemė
augina naujus sparnus. Ryt
metį aš vėl praleisiu ant ko
pos viršūnės ir žiūrėsiu į ky
lančius iš lizdų paukščius.
Aš atėjau čia pabūti vienas.
Net ir Mykolo laiškai manęs
daugiau nebepersekioja —
juos užrakinau stalčiuje ir
prisiekiau jų niekam daugiau
neberodyti. Ak, tie mano drau
gužio laiškai ir dienoraščiai!
Juose — visas gyvenimas, bu
vęs ir išgalvotas, juose nau
jos pasaulio santvarkos svars
tymų ir visko tenai pilna, tik
nė vieno žodelio apie mergai
tę, su kuria jis išsiskyrė, pa
likdamas tėvynę. Karas sude
gino miestus ir tiltus, nulei
do “geležinę uždangą” ir —
baigta.
Bet mergaitė atskrido iš Lie
tuvos, padėjo gėlių ant Myko
lo kapo, susirado mane ir tarė:
— Sužinojau, kad esate geras
Mykolo draugas. Aš — Nijolė.
Su Mykoliuku sėdėjom vieno
je klasėje. Puikus jis buvo
bet gyvenimas nuvedė mus
skirtingais keliais. Lankau
dabar čia savo pusseserę, ku
ri jus iš matymo pažįsta .. .
Adresą susiradau telefono
knygoje.
Moteris neblogai atrodė, ir
iš pirmo žvilgsnio nebūčiau
tikėjęs, kad ji iš Lietuvos, kur
trūksta mėsos ir pieno.
— Malonu su tamsta susipa
žinti, — nedrąsiai ištariau ir
žinojau, kad reikėtų dar ką
nors prie to pridėti, bet ji su
jaukė mano mintis ir ėmė stro
piai klausinėti apie Mykolą. ..
* * *
Iš kur gi aš galėjau žinoti,
kad ponia Birutė yra jos pus
seserė? Žmonės sueina, išsi
kalba, randa bendrų draugų
ir minčių. Tik tasai Mykolas
su nieku apie Nijolę nekalbė
jo, net ir su manim nieko. Slė
pė širdyje jausmą, kaip di
džiausią turtą, kuriuo daly
tis nė su geriausiu draugu ne
norėjo. Ten buvo jo vieno pa
saulis ir toks uždaras, kad net
asmeniniam dienoraščiui ne
tiko.
Dabar buvau pakviestas pas
ponią Birutę. Ji jau keleri me
tai gyveno našlės gyvenimą,
bet kad jis būtų kuo skyręsis
nuo kitų, niekas negalėjo pa
stebėti. Vyro palikimas užti
krino jai neblogą ateitį. Be
sunkumų abi dukros baigė ko
legijas, gavo gerai apmokamas
tarnybas ir jieškojo lietuviu
kų. Buvo gana gražios, rūkė ci
garetes, mėgo vyną, turėjo ge
rų draugų, kurie jas vežioda
vo į pasilinksminimus ir vaka
rienes. Ir vistiek kažko trūko
— niekas negalėjo paskelbti
štai vėl nauja lietuviška po
ra. O laikas bėgo. Tada moti
nos kantrybė trūko, ir ji nu
tarė — mergaitės važiuos į Lie
tuvą ir iš ten parsiveš po šau
nų, tikrą lietuvį! Galbūt ir Ni
jolė dėlto buvo iškviesta, kad
susipažintų, padrąsintų, pa
ruoštų kelionei į tėvų kraštą.
Kai atėjau, beveik visi sve
čiai jau buvo susirinkę ir prie
baro maišėsi gėrimus. Daugu
mą jų gana gerai pažinojau —
draugijon įsijungti nebuvo
sunku.
Kiek nuošaliau stovėjo Ni
jolė su stikline rankoje.
— Labas, — tariau, priėjau
ir paspaudžiau ranką.
— Labas, kaip laikotės? —
atsakė ir klausė.
Netrukus m u d u susėdom
svetainės kampe. Ji rodė man
atsivežtąsias nuotraukas, ku
rių dauguma buvo labai senos.
— Štai čia aš su Mykoliuku,
kai Nemune ledai buvo ką tik
išėję, — aiškino man paveiks
liukus, kurie atrodė labai vie
nodi: čia tokia klasė, čia to
kia, čia Mykolas, ten aš. Ir tik
kaikuriose galėjau lyg atpa
žinti mirusį draugą — juk tiek
metų nuo viso to prabėgo!
Birutė visus svečius sukvie
tė į vieną ratą, papasakojo
apie viešnią iš Lietuvos ir pa
siūlė sudainuoti “Ilgiausių
metų”. Nulėkė dainos skam
besys priemiesčio gatvele, o
tuo tarpu visi ėmė smaigstyti
silkutes, žuvis, kumpius, įvai
riausius mėsos vyniotinius su
kimšalais ir rūkytais lašinu
kais. Nijolė atvirai gėrėjosi
išradingais patiekalais. Be
abejonės, ji spėjo pamatyti,
kiek čia visokių gėrybių. Ji —
eilinė pensininkė Kaune, kur
reikia kovoti dėl geresnio daik
telio ir skanesnio kąsnio. Da
bar ji — išeivijos lietuvių cent
re. Ir šį vakarą vien tik dėlto,

kad iš Lietuvos, pobūvio daly
vių apsupta, klausinėjama,
gerbiama.
Bet štai visai netikėtai po
kelių škotiškosios mišinių vie
nas svečių pašnibždomis kai
mynui prasitarė, girdi, čia da
bar visokių neaiškių pradeda
atvažiuoti, ir apie visus vieno
dai šokinėjama. Mesta mintis
prigijo greitai. Nevienas jau
vogčiomis tyrė viešnią, bet
lankstėsi šeimininkei, kuri
vis ragino visus pasipildyti
stiklines ir užkandžiauti, pri
dėdama: “Ak, kaip man smagu,
kad matau savo Nijolytę”! Be
trūko dar to, kad Nijolė, šiaip
jau visiems atvirai viską dės
čiusi, prasitarė:
— O visdėlto gyventi čia tai
nenorėčiau . ..
Kaikuriems to jau buvo per
daug. Tikriausiai ši yra atsiųs
ta patyrinėti išeivių nuotaikų
ir gal organizuotumo padrumsti. Vieninga pobūvio nuotaika
dingo. (Velniava — argi tai jau
ne viešnios laimėjimas?!). Ir
škotiškoji nebe tokia skani
pasidarė.
Tuo tarpu dargi vienas vyras
su žmona sutartinai nugirdo,
kaip Nijolė pasakojo apie sa
vo atostogas Kaukaze, kai dar
dirbo ir turėjo iš ko važinė
ti. Tada vyras mirktelėjo žmo
nai. Abu pasikėlė, padėkojo
Birutei už vaišes ir pamela
vo turį skubėti savo vaikaičių
saugoti. Netrukus juos pasekė
jų draugai. Ir pagaliau, kai
buvo išdėstyti tortai ir verda
ma kava, bebuvo likę giminės
ir keli artimesni draugai.
— Tikrai, skubėjimas čia
žmonėms būdingas, — paste
bėjo viešnia man.
— Na, rytoj darbo diena, —
nugirdusi už mane atsakė Bi
rutė.
* * *
Grįžęs namo, galvojau apie
Nemuną, ant kurio krantų gu
lėjo pajuodusios ledo lytys.
Ką tik žiūrėtos fotografijos
uždengė pro langą lendančius
gatvės judėjimo vaizdus. To
lima jaunystė sugrįžo. Bran
gi ji, nes buvo laisvėje. Tai
vienintelis gyvenimo laikotar
pis, neturėjęs tamsumos. Visa
kita — debesys, žaibai ir am
žinas žiūrėjimas į horizontą.
Gal?
Telefonas.
— Labas, čia Nijolė. — (“Kas
gi atsitiko”, — ūžtelėjo min
tis).
— Labas.
— Ar galėčiau jus dar kartą
pamatyti?
— Žinoma, visuoment. .. Ka
da tik jums patogu.
— Ar būsite laisvas rytoj va
kare?
— Taip, būsiu . . . Galiu pas
jus užeiti.
— Ne, geriau aš jus aplan
kysiu.
— Gerai, lauksiu.
* * *
Nijolė sėdėjo priešais ma
ne. Po trumpų “kaip sekasi, ar
nepavargote nuo įspūdžių”
mano viešnia ėjo tiesiog prie
reikalo.
— Birutė man sakė, kad
tamsta turi Mykolo laiškų
rinkinį ir dienoraštį.
— Taip. Jis man savo testa
mentu visa tai paliko.
— Tai, be abejonės, įdomus
palikimas. Aš visada labai
mėgdavau, kai jis man ką pa
rašydavo. O jis rašyti mėgda
vo, aš žinau. Rodydavo man
savo eilėraščius. Ar dabar ga
lėčiau pamatyti jo raštus?
— Jeigu jums įdomu, mielai.

Č. Senkevičius
— Su dideliu malonumu tai
daryčiau.
Aš jai padaviau rinkinius.
Padėkojo ir linksma išėjo. Bu
vo sutarta, kad po poros die
nų ji man viską grąžins. Bet
praėjo trys dienos, praėjo ke
turios. Vis laukiau. Žinojau,
kad po savaitės Nijolė grįžta
į Lietuvą, jei leidimo pasilik
ti nepratęs. Paskambinau.
— Ak, dar vis skaitau ir skai
tau.
— Žinote, aš norėčiau tų laiš
kų neprarasti, — pasakiau
tiesiai.
— Jokiu būdu neprarasite,
išvažiuodama viską grąžinsiu,
nebijokite.
Taip. Skridimo išvakarėse
atėjo pas mane, padėkojo už
labai “didelę dovaną” ir grą
žino visus laiškų rinkinius,
kurie atrodė kaip visiškai ne
liesti ir nevartyti. Draugiš
kai atsisveikinom, įbrukau ke
lionės išlaidoms dvidešimt do
lerių ir po to, likęs vienas, dar
ilgai galvojau apie tą netikėtą
susipažinimą su Mykolo jau
nystės mergaite. Kasdien vis
prisimindavau tą susitikimą,
Mykolo ligą ir mirtį. Kažko bu
vo gaila. Juk nedaug trūko, kad
Nijolė būtų jį dar gyvą atradusį.
* * *
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Brangūs bičiuliai,

nuoširdžiai sveikiname Jus

I SV KAI/ĘDV ir
proga —

Danutė ir Petras Babinai

Sveikiname
visus draugus ir pažįstamus

šv. Kalėdų ir
Nauju Metų proga
linkėdami džiaugsmo ir
laimės 1983 metais —
™
Stefa, Juozas, Ada ir Algis Jagėlos

Į rankas pateko paskutinis
“Gimtojo Krašto” numeris.
Nuostaba ir susijaudinimas
pritrenkė. Po raudona antraš
te sumirguliavo Mykolo Be
vardžio ir Jurgio Kleveno pa
vardės. Apstulbęs skaitau ir
netikiu. Pašokstu, griebiu laiš
kų rinkinius. Skaitau. Lyginu.
Prakaitas muša. Rankos dreba.
O, Viešpatie, ką mes padarėm!
Tekstai sukapoti, praleista, iš
rankiota. Už lango įkyriai ba
rėsi alkana žuvėdra.
Viena savaitė, dvi — abi bu
vo be skonio. Tik kažkoks kar
tumas. Ir tada Birutės dukros
parvežė man laišką:
“Mielas Bičiuli, privačiu
būdu siunčiami žodžiai yra
daug atviresni. Noriu pasinau
doti šia gera progra ir papra
šyti, kad Jūs nepyktumėte už
tai, kas atsitiko su Mykolo laiš
kais. Pirmiausia be jų mergai
tės čia nebūtų galėjusios iš
būti keturias savaites. Aš ma
nau, kad Jūs puikiai supranta
te, kaip čia mes esame privers
ti kapstytis, kaip išmokome
vaidinti, kuždėtis ir jokių pro
gų nepraleisti. Ir viskas tik dėl
to, kad norime gyventi. Šito
įgimto noro jokia valstybinė
santvarka dar nėra nuslopinu
si. Giliai širdy jaučiu nesma
gumą ir gailestį, kad Mykoliuko laiškai buvo perdirbti, iš
kreipti ir dėlto nebetikri, kaip
ir mes patys. Bet tikėkite, kad
tai ne mano darbas. Mes turi
me gerų specialistų viską
tempti ant raudonai dažyto
kurpalio. Aš manau, kad My
kolas, jei dar gyvas būtų, at
leistų man už tokią nuodėmę.
Atrodo, kad pagerinti ryšiai
su “specialistais” man leis dar
kartą Jus pamatyti ir aplanky
ti Mykolo kapą. Jūsų Nijolė”.
* * *
Aš ne akmuo jūros pakran
tėje.
Nebenoriu būti vienas. Ban
gose dingo auksinis saulėly
džio takas. Viskas nurimsta.
Laukia ateinančio rytmečio:
smėlio vabalėlis, kriauklė,
žuvis ir žuvėdra. Ačiū už gy
venimą.
Vakaro prieblandoje susi
gūžė ir Nemunas. Ačiū už gy
venimą.

Mielus savo draugus
ir pažįstamus sveikinu su

šv. Kalėdomis,
linkėdamas daug laimės

naujaisiais
1983-čiaisiais
metais Ignas Urbonas

M.

Toronto, Ont.

SVEIKINAME
gimines, draugus ir
pažįstamus su

šv. Kalėdomis
ir linkime
laimingų

g naujų metų Valė, Vytas kasiuliai ir šeima
Hamiltono abiturientų išleistuvėse T. STANAITIS prisega gėles savo
draugėms ir draugams
Nuotr. M. Borusienės

i
Į

22 psi.
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A. E. LePAGE

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)

REAL ESTATE

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

Nuoširdžiai
sveikinu
visus
\A
klientus
ęj
draugus
bei
$ pažįstamus
■>;

NAUJU
proga sveikiname visus klientus,

Linkime visiems džiaugsmingų
ir laimingų 1983-tų metų "AUKURAS"

Daiva T. Dalinda, b.a.

draugus ir pažįstamus —

M šv. KALĖDŲ
M
ir NAUJŲ
i

Sveikiname

537-3431
769-9424

Tel.
Namų

1566 Bloor Street West
Toronto, Ontario M6P 1A4

proga —

-ii

S

lietuviškos dainos mylėtojus,

mūsų choro rėmėjus, bičiulius, artimuosius ir visus tautiečius, linkėdami jaukių

12336 Bloor Street West - Tel. 763-5555g
ANTANAS GINIOTIS
namų 769-9356

PRANAS KERBERIS
namų 767-7932

Kristaus gimimo švenčių ir sėkmingų naujų metų -

ir Naujų Metų

Jūsų "VOLUNGĖ” Toronte

g

proga
sveikinam visus klientus, draugus

5®-2^

ir pažįstamus

Prisikėlimo Parapijos
Kredito Kooperatyvas

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

999 College St., Toronto, Ont. • Telefonai: 532-3400
M6H 1A8_____________________ •___________ 532-3414

A. W. GARBENS REAL ESTATE INC.
Telefonas 773-6480

AKTYVAI — virš 20 milijonų

Pirmadieniais

10-3

Antradieniais

10-3

Trečiadieniais u ždaryta
10-8
Ketvirtadieniais
10-8
Penktadieniais
9-1
Šeštadieniais
Sekmadieniais 9.30-1

■ lililll llllllllllll nu iiiiiiiiiiiiiiiii

KASOS VALANDOS:

MOKA UŽ:
90 dienų termin. indėlius .. .. 10 %
180-185 d. termin. ind, ..... .. 10 %
term. indėlius*1 metų ........ .. 1O’/2%
pensijų s-tą........................ .. 10 %
spec. taup. s-tą................. .... 9 %
taupomąją s-tą ................. ..... 81/2%
depozitų-čekių s-tą.......... .... 6 %

77 Kennedy St. West, Aurora, Ontario L4G 2L6.

Pirmutiniame ir didžiausiame
TORONTO LIETUVIŲ
KREDITO KOOPERATYVE

DUODA PASKOLAS:
asmenines nuo ................. . 16 %
mortaičiiis nuo ...................... . 13 %
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

QTEPHAN’S FURS
S7 2239 Bloor Street West.

406 Roncesvalles Ave.
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

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

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
r
*’

r
*

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
335 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
(2537 Wharton Glen Ave., Mississauga, L4X 2A8,
tel. 279-4371)
Važiuoti į vakarus Dundas St. W. nuo 427 kelio 1 mylią, sukti kairėn prie
pirmųjų šviesų (į pietus) Wharton Way.
Sąžiningai atliekame visus automobilių mechaniškus pataisymus.

Savininkai: Tom Thompson ir J. Tamošiūnas

f

skolinkis

Taupyk ir

KANADOS ĮVYKIAI

Sovietų šnipo byla
Kanados spaudoje plačiai nu
skambėjo Lavalio universite
to Kvebeko mieste prof. H.
Hambletono teismas Britani
jos Londone. Jis buvo apkal
tintas slapty Atlanto Sąjungos
dokumentų perdavimu Sovie
tų Sąjungai 1956-61 m., kai jam
teko dirbti šios organizacijos
ekonomistu Paryžiuje. Pra
džioje H. Hambletonas teisi
nosi, kad jis dirbo Kanados ir
Prancūzijos saugumo institu
cijoms, KGB agentams perduo
damas tik specialiai paruoštą
klaidingą informaciją. Vėliau
staiga prisipažino buvęs tik
KGB agentu, kai teisman bu
vo atsiųsti Kanados ir Pran
cūzijos su saugumu susiję spe
cialūs atstovai. Teismas jam
paskyrė 10 metų kalėjimo už
Atlanto Sąjungos paslapčių
išdavimą. H. Hambletonas pri
sipažino, kad už tas paslaptis
jis gavo nemažai dolerių, bet
jį labiausiai viliojo pats su
nuotykiais susietas šnipinėji
mo darbas.
Sovietinė II. Hambletono afe
ra iškilo Kanados parlamen
te, kai opozicijos atstovai pra
dėjo klausinėti vyriausybę, ko
dėl šis kanadietis nesusilau
kė teismo pačioje Kanadoje.
RCMP saugumiečiai į jį buvo
atkreipę dėmesį jau 1979 m.
Kratos metu jo bute netgi ra
do radijo siųstuvą su kodo apa
ratu. 1980 m. jis buvo paleis
tas dėl nepakankamos įrodo
mos medžiagos. Dar keisčiau
atorodo RCMP saugumiečių
šiemetinis perspėjimas H.
Hambletonui nevykti į Brita
niją, kur jis buvo suimtas ir su
silaukė teismo. Ten užteko me
džiagos jo nusikaltimui įro
dyti. Jos netrūko ir Kanadoje
— H. Hambletonas gyrėsi, kad
jį Maskvoje buvo specialiai
priėmęs anuometinis KGB vir
šininkas J. Andropovas. Esą
jis ragino H. Hambletoną kan
didatuoti į Kanados parlamen
tą, rinkiminiam vajui pažadė
damas $5.000. Vieno gimtadie
nio proga Maskvos radijas,
naudodamasis kodu, atsiuntė
sveikinimą H. Hambletonui į
Kanadą.

Sprendimas neteisti II. Hamb
letono buvo padarytas 1980 m.,
kai valdžion vėl buvo grįžę li
beralai su ministeriu pirmi
ninku P. E. Trudeau. Spaudo
je pabrėžiama, kad ilgame P.
E. Trudeau valdymo laikotar

pyje nebuvo iškelta nė viena
byla sovietams paslaptis iš
davusiam kanadiečiui. Nesėk
mingos bylos susilaukė t i k
“The Toronto Sun” dienraš
tis, kai jo redaktorius P. Worthingtonas paskelbė kažkaip iš
RCMP gautą pranešimą apie
sovietų šnipus Kanadoje. Tada
netgi buvo padaryta krata šio
dienraščio redakcijoje, jieškota kitų slaptų dokumentų.
Iš tikrųjų paskelbtasis doku
mentas jokių paslapčių neišda
vė. Jame tebuvo bendro pobū
džio pastabos apie špionažinę
Sovietų Sąjungos diplomatų
veiklą, seniai žinomos kiek
vienam kanadiečiui, kuris do
misi tokiais klausimais. P.
Worthingtonas tik norėjo at
kreipti skaitytojų dėmesį į fak
tą, kad jokių įtarimų nesusi
laukia žymesnieji kanadie
čiai, turėję draugiškus ryšius
su šnipinėjimu apkaltintais
ir ištremtais Sovietų Sąjun
gos diplomatais. Vėliau ši by
la buvo sustabdyta, kai paaiš
kėjo, kad valdžia jos negalės
laimėti.
Kanados parlamente į pa
grindinius klausimus dėl H.
Hambletono keistos neliečia
mybės atsakinėjo teisigumo
ministeris M. MacGuiganas ir
RCMP bei federacinių kalėji
mų reikalus tvarkantis minis
teris R. Kaplanas. Jie pakar
totinai teisinosi, kad H. Ham
bletono teismui Kanadoje ne
užteko įrodomos medžiagos.
Esą jokių pažadų jo neliečia
mybei užtikrinti nebuvo pada
ryta. Pats H. Hambletonas bet
gi yra prasitaręs, kad jo teis
mas Kanadoje būtų įvėlęs kaikuriuos valdžios tarnautojus,
dirbančius ar jau gaunančius
geras pensijas. Su H. Hamble
tono suėmimu bei apklausinė
jimu susietų dokumentų nei M.
MacGuiganas, nei R. Kapla
nas nesutinka atskleisti par
lamentui. Esą jie pažeistų Ka
nados saugumą.
Augščiausias Kanados teis
mas vienbalsiai atmetė prem
jero R. Levesque skundą, kad
Kanados konstitucijos pakei
timas ir jos parsivežimas pa
žeidė Kvebeko provincijos ve
to teisę. R. Levesque buvo vie
nintelis provincijų premje
ras nepasirašęs istorinio do
kumento. Teismo nuomone,
Kvebekas neturėjo veto teisės
savo reikalams apsaugoti. Jei
betgi ir būtų turėjęs, tą teisę

būtų praradęs su konstituci
jos reformomis. Teisingumo
ministeris M. MacGuiganas,
komentuodamas teismo spren
dimą, teigė, kad Kvebeko ve
to teisę būtų galima įtraukti
naujojon konstitucijom jeigu
būtų gautas kitų provincijų
sutikimas. Esą tai galima at
likti federacinės ir provinci
nių vyriausybių pasitarimuo
se. Spėjama, kad premjeras R.
Levesque greičiausiai nepasi
naudos šiuo pasiūlymu. Teis
mo sprendimu jis turbūt steng
sis toliau kurstyti Kvebeko
atsiskyrimo nuo Kanados
liepsnas.
Žydų kilmės gydytojas II.
Morgentaleris,
gyvenantis
Montrealyje, verčiasi negimu
sių kūdikių žudymu savo kli
nikoje. Įstatymas tokius veiks
mus leidžia atlikti tiktai ligo
ninėse su specialaus gydytojų
komiteto sprendimu. Dėl įsta
tymo pažeidimo H. Morgenta
leris buvo teistas tris kartus,
bet išteisintas abortams pri
tariančios prisiekusiųjų tary
bos. Dabar jis tokias klinikas
negimusiems kūdikiams žudy
ti nori atidaryti Toronte ir
Winipege, vėl bandydamas pa
žeisti įstatymą, nors teismais
jam grasina abiejų provincijų
teisingumo ministerial. Neti
kėto smūgio Morgentaleris su
silaukė Winnipege, kur pran
cūzų kalba leidžiamas savait
raštis “La Liberte” įdėjo jam
skirtą karikatūrą “Auschwitzo
kvapas”. Joje H. Morgentale
ris yra aprengtas mėsininko
chalatu, turi peilį savo ranko
se. Prie jo kojų padėtos dėžės
su kūdikių išsikišusiomis kojy
tėmis. Toliau matyti rūkstan
tys krematoriumo dūmai.
Šia proga prisimintina, kad
pats H. Morgentaleris buvo ka
lintas koncentracinėse Ausch
witzo ir Dachau stovyklose,
bet išliko gyvas, nors buvo nu
žudyti milijonai žydų. Ir visdėlto, pamatęs tą kandžią kari
katūrą, H. Morgentaleris negi
musių kūdikių gynėjus drįso
viešai pavadinti dvasiniais
Auschwitzo tėvais, A. Hitle
rio palikuonimis. Buvęs Manitobos ministeris J. Borowskis,
kovojantis prieš negimusių kū
dikių žudymą, H. Morgentalerį tada taip pat viešai pavadi- |
no nacių mėsininku. J šiuos
incidentus reagavo Winnipego
žydų organizacijos. Jų atsto-

MOKA :
10 % už 90 dienų term, indei.
10 % už 6 mėn. term, indėlius
101/?% už 1 m. term, indėlius
11 % už 2 m. term, indėlius
10 % už pensijų planą
12 % už namų planą
9 % už specialią taup. s-tą
81/a% už taupymo s-tas
6 % už čekių s-tas (dep.)
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IMA:

z už asmenines
E paskolas nuo............ 16%
= už nekilnojamo turto pa
ll
skolas (mortgages):
Z su nekeičiamu nuošimčiu
E 1 metų ................. 123/4%
= su nekeičiamu nuošimčiu
Z 2 metų ................. 13’/2%
3
(fixed rate)
S su keičiamu nuošimčiu
E
1 metų ............... 131/2%
(variable rate)

AKT YVAI virš 32 milijono 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 1A6

AUTOMOTIVE FIBER
AUTOBODY AND COLLISION REPAIRS
Visų rūšių automobilių išorės (body) taisymas ir dažymas:
sąžiningas darbas, pigios kainos.

Savininkas - RIČARDAS KYBARTAS,
22 BELVIA ROAD,-------------------------------- - --------------------------Etobicoke, Ont. M8w 3R3
Telefonas 252-8863

BALTIC

EXPORTING

CO.

Siuntiniai j Baltijos kraštus ir Sov. Sgjungg
• 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 penkiadienio 9 v.r. — 5 v.p.p.; šeštadieniais uždaryta.
482 Roncesvalles Avė.,
Toronto, Ont. M6R 2N5

Telefonas

531-3098

Savininkai
ir F. Janavičiai

E D. KONDRATAS, siuvėjas
1113 Dundas St. W.,
Toronto, Ont. M6J 1W9

•ye|>i 533-5454
-------- -

■ —-------

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.)
FILTSOS BROS
Toronto, Ont., M6R 1V5

Telefonai 533-8451, 533-8452
vas D. Matas specialioje spau
dos konferencijoje ragino abi
puses atvėsti, vengti žydų įjun
gimo į savo ginčus. Pasak jo,
prancūzų savaitraščio karika
tūra neturėjo antisemitinio
tikslo, bet iš esmės ji visdėlto
yra antisemitinė. J. Borowskis

patarė Winnipego žydams vi
siškai atsiriboti nuo H. Morgentalerio. Esą priešingu atve
ju nebus galima išvengti žydų
įjungimo, kol H. Morgentale
ris šaipysis iš labiausiai ne
gimusių kūdikių teises ginan
čių katalikų.

Tėviškės Žiburiai

Kristui reikia
bendradarbių.

^TĖVIŠKĖS
ŽIBURIAI
r7
THE

LIGHTS

OF

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

Gal Jis kviečia tave?

H OHELAHD

•

psl. 23

Gl,fil,iems ir pažįstamiems linkime

.vis

tik $12.00 metams

ir laimingų

Prašau siuntinėti "Tėviškės Žiburius" ištisus metus šiam
naujam skaitytojui:
Vardas, pavardė ...................................................................

Sesuo M. Margarita,
Immaculate Conception Convent,
Putnam, Ct 06260, USA.

Ona ir Alfonsas Biveiniai

Adresas .................................................................................

Gal nežinojai, kad yra
lietuvaičių vienuolija, kuri
Siunčiu prenumeratų ................ dol., auką................ dol.

Slavo mielus gimines,

Laikraščio adresas:

draugus ir pažįstamus
sveikiname su

“Tėviškės Žiburiai”,
2185 Stavebank Rd., Mississauga,
Ontario, L5C 1T3, Canada

Apopleksija - smegenų priepuolis
Kūno dalių paralyžius dėl kraujo išsiliejimo smegenyse

Svarbiausi rizikos veiksniai
apopleksijoje y r a augštas
kraujo spaudimas (hipertensija) ir arteosklerozė (arterijos
sienelių sukietėjimas).
Gydytojai sutinka, kad krau
jo spaudimas 120/80 yra idea
lus, bet nesutaria dėl norma7
lumo ribos. Pvz. Mayo klinikos
žinovai laiko kraujo spaudi
mą augštu virš 160/95, o tarp
140/90 ir 160/95 kaip augšto
spaudimo ribą. Tyrinėtojai
nustatė, kad asmenis, turin
čius augštą kraujo spaudimą,
ištinka apopleksija nuo 5 iki
30 kartų dažniau už tuos, ku
rių kraujo spaudimas yra nor
malus.
Smegenų arterijų sukietėji
mas buvo surastas 92% visų
tyrinėtų apopleksijos ligo
nių. Tai yra blogų jų gyvenimo
įpročių pasekmė. Kūdikio ar
terijų vidinės sienelės yra ly
gios. Ilgainiui susidaro storos,
šiurkščios, riebios nuosėdos ir
susiaurina praėjimą. Užkimši
mas sulėtina kraujo tekėjimą
ir tuo padidina nuosėdas.
Kraujo krešuliai taip pat susi
daro sienelėse (pirmiausia jie
yra cholesterolio plėvelės).
Taigi augštas kraujo spaudi
mas ir arterosklerozė yra svar
biausi apopleksijos kaltinin
kai. Taip pat yra ir kiti veiks
niai, jų tarpe — cigarečių rū
kymas, kuris, patrigubina apo
pleksijos riziką. Širdies liga,
cukraus liga, pernelyg didelis
svoris, sėdimas gyvenimo bū
das ir nuolatinė įtampa taip
pat padidina apopleksijos ri
ziką. Nors joks amžius nėra vi
siškai saugus nuo apopleksi
jos, ilgėjantis amžius didina
riziką ir šešiasdešimtųjų lai
kotarpis yra rizikos viršūnė.
Lytis yra tačiau kitas rizikos
veiksnys. Maždaug dvigubai
vyrų ištinka apopleksija ir TIA
kaip moterų. Nors mėnesinių
sustojimas padidina moters
galimybę apopleksijai, t.y. dėl
pažengusio amžiaus.
Rasė taip pat yra veiksnys —
juoduosius dažniau ištinka
apopleksija ir ankstesniame
amžiuje kaip baltuosius, ta
čiau baltuosius dažniau ištin
ka TIA.
Norint apsisaugoti nuo apo
pleksijos, pirmiausia reikia
kasmet tikrinti sveikatą ir nu
statyti kaip elgtis su galimo
mis sveikatos problemomis.
Nuo augšto kraujo spaudimo
galima apsisaugoti. Dr. Lot B.
Page, Tufto universiteto me
dicinos
profesorius,
sako:
“Nors paveldėjimas yra pa
grindinis lemiamas veiksnys. ..
du kiti veiksniai sukelia augš
tą kraujo spaudimą, būtent,
pergausus druskos vartojimas
ir nutukimas." Gera žinia yra
ta, kad 95% atvejuose krau
jo spaudimą galima kontro
liuoti stipriai veikiančiais
vaistais, atsisakant papildo
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Jei nori sužinoti, kaip gyventi
pilnai prasmingu gyvenimu,
rašyk:

“Catholic Digest” 1982 m.
rugsėjo numeryje išspausdino
Arthur S. Freese, MD, straips
nį “Stroke”, kurio sutrumpin
tą vertimą čia pateikiu.
Ir šiandien apie pusę mili
jono amerikiečių kasmet būna
ištikti apopleksijos ir apie
200.000 jų miršta. Ji yra svar
biausia invalidumo priežastis
JAV. Ji gali pasitaikyti betkokiame amžiuje — beveik pusė
atvejų įvyksta prieš 65 metus
ir ji beveik dvigubai daugiau
paliečia vyrų negu moterų.
Apopleksija yra staigus sme
genų veikimo praradimas, kai
sutrinka gyvybiškai svarbus
smegenų aprūpinimas krauju.
Pasekmės gali būti pastovios
ar laikinės. Ji gali sukelti įvai
rių rūšių bei laipsnių invali
dumą — nuo paralyžiaus iki
kalbos bei atminties prara
dimo.
Dažniausia
apopleksijos
priežastis yra trombozė: susi
daro kraujo krešulys smege
nų ar vienoje kaklo arterijų
ir uždaro visiškai ar dalinai
kraujo tekėjimą į smegenis.
Embolija yra antra dažniausia
apopleksijos priežastis. Toli
esančio kraujo krešulio gaba
lėlis atitrūksta ir yra nešamas
kraujo srovėje, kol apsistoja
mažoje smegenų arterijoje,
tuo nutraukdamas kraujo te
kėjimą į smegenų dalį. Krau
jo išsiliejimas smegenyse yra
trečia svarbiausia apopleksi
jos priežastis, nors ji sudaro
tiktai 10% visų apopleksijų.
Dėl užkimštos smegenų arteri
jos smegenys netenka kraujo,
ir pats kraujas iš kraujuojan
čios arterijos spaudžia smege
nų audinį, trukdydamas jo
veiklą.
Tačiau retai apopleksija
įvyksta staiga. Paprastai orga
nizmas perspėja apie gresian
tį pavojų. Reikėtų atsiminti
perspėjimo ženklus, kad lai
ku būtų suteikta pagalba.
Praeinantis sunkumas kal
bėti arba visiškas negalėjimas
kalbėti; sunkumas suprasti ką
kiti jums kalba.
Staigus, bet laikinis silpnu
mas ar nutirpimas jūsų veido,
rankų ar kojų vienoje ar abe
jose pusėse.
Staigus, bet praeinantis
sunkumas regėjime — neryšku
mas ar visiškas regėjimo pra
radimas, ypač vienoje akyje;
betkoks dvigubo regėjimo pa
sireiškimas.
Galvos skausmas be žino
mos priežasties; betkoks pasi
keitimas jūsų įprastame gal
vos skausme.
Pastebėjus betkurį tų ženk
lų ir jų trukmę, tuojau reikia
eiti pas savo gydytoją.
Yra ir daug sunkenis perspė
jimo ženklas. Tai lengvo pobū
džio apopleksijos, kurias žmo
nės vadina “mažosiomis apop
leksijomis”. Gydytojai vadina
jas TIA (transient ischemic
attacks).
Tai
praeinantieji
trūkstamo kraujo aprūpinimo
priepuoliai. Paprastai jos pa
siekia maksimumą per trum
pesnį kaip minutė laiką, ir
žmogus pajunta betkurį ar vi
sus anksčiau minėtus perspė
jimo ženklus. TIA paprastai
trunka keletą minučių, bet ga
li trukti net iki 24 valandų. Jos
nepalieka pastovios žalos. Ma
noma, kad jas sukelia laikinis
sutrikimas aprūpinti smege
nis krauju (pvz. kai kraujo kre
šulys praeina per arteriją).
TIA reikalauja greitos gydy
tojo konsultacijos, nes tai svar
biausias gresiančios apoplek
sijos perspėjimo ženklas, pasi
taikantis pusėje visų apoplek
sijos ištiktų ligonių.
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mos druskos maiste ir sumaži
nant svorį.
Arterosklerozę irgi galima
žymiai sumažinti. Visi ženk
lai rodo, kad didžiausias kal
tininkas yra cholesterolis.
Speciali dieta su labai suma
žintu riebalų ir cholesterolio
kiekiu sustabdo didėjantį arte
rijų kietėjimą ir sumažina
cholesterolio plėveles bei ki
tus užkimšimus. Geriausia pa
sitarti su savo gydytoju prieš
darant didesnius dietos pakei
timus.
Jei rūkote — nustokite, jei
perdaug sveriate, sumažinki
te svorį.
Timkama mankšta taip pat
yra naudinga apsisaugoti nuo
apopleksijos, bet pasitarki
te su savo gydytoju, prieš pra
dėdami sporto programą
(ypač, jeigu esate vidutinio
amžiaus ir gyvenimo būdas yra
sėdimo pobūdžio).
Daugiausia yra laimėta kovo
je su TIA. Įtariama, kad TIA
sukelia kraujo krešuliai, todėl
gydytojai vartoja kraują skystinančius vaistus. Tie vaistai
dažnai būna sėkmingi, tačiau
stipriai veikiantys ir gali su
kelti kraujavimą betkurioje
kūno dalyje. Vartojant šiuos
vaistus, yra būtini laboratori
niai tikrinimai.
Kitas geras vaistas apsaugai
nuo apopleksijos yra aspi
rinas. Jo atradėjas dr. W. S.
Fields, Teksaso universiteto
neurologijos profesorius, sa
ko: “Aspirinas sumažina ar pa
šalina TIA ir vyruose sumaži
na invalidumą nuo apopleksi
jos 50%”. Veiksminga dozė yra
pusė tabletės kasdien. Kadan
gi aspirinas gali būti pavojin
gas daugeliui asmenų, jis turė
tų būti vartojamas tik gydyto
jui patariant.
Taip pat šiandien veiksmin
gai naudojama operacija apsi
saugoti nuo apopleksijos, kuri
gali sukelti žymų smegenų vei
kimo praradimą, sąnarių para
lyžių, pojūčių netekimą, sun
kumą kalbėti, skaityti, rašyti
ir pan.
Nors dauguma apopleksijos
ištiktųjų išmoksta vėl valdyti
savo kojas iki tam tikro laips
nio, bet tiktai ketvirtadalis at
gauna savo plaštakos ir rankos
nuo plaštakos iki peties varto
jimą. “Biofeedback” yra taip
pritaikytas, kad du trečdaliai
apopleksijos ligonių vėl gali
valdyti viršutinius sąnarius,
nors jie ir buvo suparalyžuoti ilgus metus.
J. Str.
• Būk giliai religingas, tada su
tiksi su senėjimu, nepavydės! jau
nystės jaunuoliams, negyvensi tiktai
praeitimi, nebūsi egoistas, nebūsi
vienišas, nes Dievas visada su tavi
mi, pakęsi visus skausmus, įveiksi
baimę bei rūpesčius ir laimingai iš
šio gyvenimo “dykumos” pereisi į
“pažadėtąją žemę”, kur gyvensi šven
čiausios Trejybės džiaugsmingoje,
mylinčioje draugystėje. A. DEEKIN

Brolių kunigų a. a. ANTANO ir AUGUSTINO SABU antkapinis įrašas
katalikų kapinėse Sudburyje, Ontario
Nuotr. J. Bataičio

Norintiem susipažinti "TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI"
siunčiami nemokamai keletq savaičių. Prašome pranešti
tokių asmenų adresus.
ADMINISTRACIJA

šv. Kalėdomis
ir linkime laimingų

NAUJU MČTtĮ Vingeliai ir šeima

Mylimai mamai

AfA
BEPIRŠTIENEI mirus,
dukrai VINEI KUNDROTIENEI ir visiems artimie
siems reiškiame gilią užuojautą bei kartu liūdime KLK Moterų Draugijos
Lietuvos Kankinių parapijos skyrius

AfA
KAROLIUI KYBARTUI
Niujorke mirus,
jo seserį ELENUTĘ JAŠKIENĘ ir artimuosius
nuoširdžiai užjaučiame -

M. A. Alijošiai
A. J. Poteriai

A. Mašalas
S. A. Vinskai

K. B. Žutautai
..............................................................
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PADĖKA
A. a. BRONIUI TAMULIONIUI mirus,
nuoširdžiai dėkoju Tėvams pranciškonams už maldas bei
paslaugas, vargonininkui už giesmes bei vargonavimą.
Dėkoju atvykusiems draugams iš Otavos ir visiems ki
tiems už gėles, užprašytas Šv. Mišias, dalyvavimą maldose
ir velionies palydėjimą į amžino poilsio vietą.
Dėkoju ponioms už pyragus laidotuvių dalyviams.
Su nuoširdžiu dėkingumu —
E. Tamulionienė

SPORTAS LIETUVOJE
Vilniaus “Žalgirio” ir Kišiniovo
“Nistru” komandos iš pirmosios
futbolo lygos perėjo j augščiausiąją kaip pirmenybių laimėtojos,
abi surinkusios po 56 taškus. Dėl
aukso medalių teko sužaisti papil
domas rungtynes neutralioje aikš
tėje Simferopolyje. Jas 1:0 rezul
tatu laimėjo žalgiriečiai. Vienin
telį įvartį pasiekė Sigitas Jaku
bauskas, kamuolį įmušęs, kai jau
buvo žaista 70 minučių. Tai buvo
23-čias S. Jakubausko įvartis šio
se pirmenybėse, iškovojęs aukso
medalį “Žalgiriui”. “Nistru” ko
mandai teko II vieta su sidabro
medaliu. Kiti žalgiriečiai įvar
čių skaičiumi yra gerokai atsili
kę nuo S. Jakubausko: II vietą
užėmė V. Rasiukas su 8 įvarčiais,
III — S. Danisevičius su 7.
Iš pasaulinių kulkinio šaudymo
pirmenybių Venecueloje Vladas
Turla Vilniun grįžo su septyniais
aukso medaliais. Teigiama, kad
tiek laimėjimų turbūt nėra pasie
kęs joks kitas sportininkas. Šau
dydamas pneumatiniu pistoletu,
V. Turla netgi pagerino anksčiau
Europoje pasiektą pasaulinį savo
rekordą. Vilnietė Auksė Treinytė parsivežė du komandinius auk
so medalius ir individualų sidab
ro medalį. V. Turla yra gimęs Bir
žuose prieš 30 metų, inžinieriaus
diplomą gavęs Vilniaus inžineri
niame statybos institute, vėliau
tapęs kariuomenės karininku. Sa
vo vyro tikrai dideliais laimėji
mais džiaugiasi Nelė Turlienė,
dirbanti Vilniaus universiteto
užsienio literatūros katedroje.
A. Treinytė, gimusi Vilniuje,
taip pat yra baigusi Vilniaus in
žinerinį statybos institutą, iš
tekėjusi už Algirdo Vaičkaus, au
gina sūnų Algirdą ir dukrą Justi
ną. Gerų rezultatų šaudyme jau
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buvo pasiekusi 1968 m., bet iš šio
sporto pasitraukė. Jin grįžo tik
1977 m., paraginta savo vyro, pa
žadėjusio prižiūrėti vaikus, kai
jai tenka treniruotis ar dalyvau
ti šaudymo varžybose. Dirba tre
nere “Dinamo” draugijoje.

ir laimingų naujųjų
1983 metų

Iškilūs sportininkai

giminėms, draugams
ir pažįstamiems

Algis Choromanskis iš Burlingtono spalio mėn. pradžioje To
ronto Labatt’s maratono bėgime
ne tik pasiekė geriausią savo pa
sekmę, kvalifikavosi garsiajam
Bostono maratonui, bet ir parodė
didelę ištvermę bei tvirtą valią.
Bėgimą jis pradėjo 10-toje eilė
je tarp 2.651 bėgiko. Pati bėgimo
pradžia buvo labai nesėkminga —
tapo pargriautas ir gerokai su
žeistas. Nežiūrint to, tęsė bėgi
mą, kurį užbaigė 127-tuoju. Jo lai
kas 2 vai. 47,43, jei ne geriausias,
tai bent vienas iš geriausių lie
tuvių tarpe šioje Atlanto pusėje.
Arvydas Sabonis, Sergėjus Jo
vaiša ir Voldemaras Chomičius
sėkmingai žaidžia Sov. Sąjungos
krepšinio rinktinėje, kuri šiuo
momentu vieši JAV. Kartu su lat
viu Valdis Valters jie sudaro pa
grindinį komandos penketuką, ku
ris iki šiol laimėjo prieš univer
sitetų komandas penkias rungty
nes, pralaimėjo vieneriais. Rung
tynėse prieš Indianos universite
tą S. Sąjungos rinktinė pradėjo
su šiuo penketuku, kuris beveik
nebuvo keičiamas: A. Sabonis, S.
Jovaiša, V. Chomičius, V. Valters
ir vienas rusas. Rungtynes laimė
jo sovietų rinktinė 87-77. A. Sa
bonis ir S. Jovaiša sumetė dau
giau kaip pusę komandos taškų
— 47. Ypatingai daug pagyrimų
šiose rungtynėse susilaukė 17kos metų ir 2,13 m. ūgio Arvydas
Sabonis. A. S.

linki Darius,
Dalia ir
Rimas
Sondos

Malonių
Kalėdų
Švenčių
ir laimingų
naujų metų
savo klientams ir visiems lietuviams nuoširdžiai
tinki —

Stasys Jokūbaitis,
S. Dworak Real Estate
479 Roncesvalles Ave., Toronto
Tel. 534-8855, namų 537-2869

24 psi.
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Džiugių
Kalėdų
ir laimingų
naujų metų
visiems lietuviams
linki -

Jesse Flis, M.P.

%

Parkdale - High Park
Parlamentinis transporto
ministerio sekretorius

5■

Rinkiminės apylinkės raštinė

$

2323 Bloor St. West, suite 218-C. Tel. 762-8446
Raštinė bus uždaryta nuo gruodžio 24 iki sausio 3 d. imtinai

«
«

iminėms,
pažįstamiems
linkime
linksmiausių

ir laimingiausių naujų metųAldona ir Pranas Kvedarai

A'

M.

| ŠKKALSDU,
w
$

sveikinimai
su geriausiais sėkmės

W
Sd

ir laimės linkėjimais
1983 metais visiems
klientams, bendradarbiams
ir tautiečiams —
LIETUVIŲ SPAUSTUVĖ

LITHO-ART LIMITED
971 College St., Toronto, Ont.
Tel- 533-4363
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sveikiname visus savo
klientus, draugus ir pažįstamus

Vietoje
sveikinimų
atvirukais
Vietoj kalėdinių sveikinimu at
virukais įsirašė į bendrų sveiki
nimą ir paaukojo “Tėviškės Žibu
riams”:
$50: Vladas ir Aleksandra Bal
siai; $30: Rimas, Gražina Strimai
čiai ir dukrelės, Joana Budnikienė.
$25: Joana ir Vladas Plečkai
čiai, Ligija ir Vaclovas Kybartai,
V. M. Miceikos, Simcoe, Ont., Jū
ratė, Aldona, Birutė ir Vytautas Biretos, Marija, Vacys ir Rūtelė Vaitkai, Kazimieras ir Birutė Čepai
čiai, Adomas, Ramutė ir Raimun
das Grigoniai, Balbina ir Juozas
Tamulioniai. $23: Aldona ir Jo
nas Kutka, Welland. Ont.
$20: Petras ir Liuda Jurėnai,
Petra ir Vladas Jankaičiai, Leo
nardas, Rimantas ir Arūnas Kali
nauskai, Povilas ir Valentina Dalindos, Bronė Žiobienė ir sūnūs,
J. A. Pliopliai, Petras Jakubaus 
kas, Pranas, Marija Pranaičiai,
Stasys, Regina Valickiai su šei
ma, Irena, Edvardas, Ričardas.
Vilija, Edvardas jnr. Punkriai.
Irena ir Viktoras Priščepionkos,
Juzė Žiogienė, Delhi, Ont., Darnutė Bartulienė, Delhi, Ont., Petras
Augaitis, Delhi, Ont., A. L. Stulginskai, O. J. Gustainiai, E. ir Br.
Gudinskai, Simcoe, Ont., A. T. Sekoniai, Wasaga Beach, Ont, K.
Daunys, B. Vaišnoras, Povilas
ir Magdalena Vaitoniai, Hamilton,
Ont.
$18: Irena ir Antanas Ambraškos, Phoenix, Arizona. $16: Erika
ir Vincas Sakai-Sakavičiai, Ha
milton, Ont.
$15: Bronius ir Morta Norkai,
Leonardas ir Julija Jakaičiai,
Hornby, Ont., Aniceta ir Kazys
Aperavičiai, Eugenija ir Vladas
Stabingiai, Julius, Pranė ir Da
nutė Barakauskai, Jadzė ir Jonas
Stanaičiai, Hamilton, Ont., Siūlių
šeima, Hamilton, Ont., Romas ir
Elena Draudvilai, Vladas ir Hali
na Gumauskai, Janina Pacevičienė, Dzeja Klibingaitienė, Liudvi
ka ir Vaclovas Morkūnai, Albina
ir Alf. Pilipavičiai, Juno Beach,
Fla.
$13: M. E. Kazakevičiai, Anelė
ir Kazys Gudžiūnai, Ottawa, Ont.,
Viktoras ir Aldona Kryžanauskai,
Stayner, Ont. $12: Bronė, Jonas
Maziliauskai ir Ina, Ian Kavanagh,
Petras Dranginis.
$10: Irena ir Leonas Baziliauskai su šeima, Pranas, Albina Augaičiai ir šeima, A. ir M. Joneliai,
Montreal, Que., Morta ir Jonas Ja
kaičiai, London, Ont, S. Kuzmic
kas, West Hill, Ont., P. M. F. Timukai, Monika Jasionytė, Stasys, Ma
rija ir Dana Jokūbaičiai, Onutė
ir Henrikas Adomoniai, Alina ir
Inocentas Jurcevičiai, A. Ledienė, Ignas ir Lydija Ramonai, Lon
don, Ont, Marija Šenferienė, Va
lerija Anysienė, Alfonsas, Graži
na ir Edvardas Sudeikiai, Vilma ir
Kazys Gapučiai, S. A. Urbonavi
čiai, Delhi, Ont. Linda ir Edm.
Cicėnai, London, Ont, V. S. Goldbergai, Sault Ste. Marie, Ont.. Ona
ir Kazys Kudukiai. London, Ont.,
Arija ir Stasys Škėmai su šeima,
Juozas ir Danutė Daniai, Ottawa,
Ont, Jonas, Birutė Lukšiai, Tillsonburg, Ont., Albinas ir Olga
Starkai, Rodney, Ont., Lina ir Ig
nas Juzukoniai, Sofija Martinai
tienė ir Juozas Žadeikis, Gertrū
da ir Vladas Jocai.
$7: A. J. Gedrimų šeima, Hamil
ton, Ont.; $5: Elzė Tamulionienė,
Adolfas ir Ona Kanapka. V. V. Iva
nauskai, P. Z. Linkevičiai. Oak
ville, Ont., O. J. Dirmantai ir duk
ros, Marija ir Jonas B. Žėkai

Candlelight Caterers

Šypsenos

tel. 667-8260,667-8280
JOANA IR STASYS BUBULIAI
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LIETUVIŠKŲ SŪRIŲ GAMINTOJAI
Stouffville Creamery savininkai

Stasė ir Aloyzas VISKONTAI

šv. Kalėdų ir Naujų Metų proga
SVEIKINA VISUS LIETUVIUS PLAČIAJAME

PASAULYJE, DRAUGUS, GIMINES IR
PAŽĮSTAMUS, LINKĖDAMI DAUG

DŽIAUGSMO IR LAIMĖS.

Kitas stilius
Vienoje viešoje vietoje vi
sada būdavo baisiai prirūky
ta. Ten buvo iškabintos lente
lės su įrašais “Čia nerūkoma”,
“Rūkyti draudžiama”, bet jie
nieko negelbėjo. Kartą šlavė
ja nuėmė visas lenteles ir pa
kabino savąją su tokiu įrašu:
“Rūkyk, rūkyk, greičiau nudvėsi”. Naujasis užrašas pa
veikė rūkytojus . . .
Advokatas ir klientas
— Prašau nieko nuo manęs
neslėpti, — sako advokatas kli
entui. — Ar tiesa, kad užpuolėte Čikagos banką ir pasigriebėt $120.000?
— Prisiekiu — šito nepada
riau.
— Tai aš atsisakau vesti jū
sų bylą. Kas man už tai užmo
kės? .. .

Įsakymas įvykdytas
Žmogus ateina į prabangų
Paryžiaus restoraną ir atsisė
dęs užsikiša už apikaklės ser
vetėlę, kaip kirpykloje.
Padavėjas prieina prie to
žmogaus ir klausia: “Ko lau
kiate — kirpėjo ar skutėjo?”

Parinko Pr. Alš.

BALTIC EXPORTING CO.
S. ir F. JANAVIČIAI

Montrealio lietuvių vyrų oktetas, vadovaujamas muziko ALEKSANDRO
STANKEVIČIAUS, koncertuoja ne tik lietuviams, bet ir kitataučiams
įvairiose vietovėse
Nuotr. A. Mickaus

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

Iškili dainos ir muzikos popietė

n.

n.

jh

Skautų mobilizuotos torontiškių meno pajėgos
sutelktiniame koncerte
Kanados lietuvių skautijos
vadovybė, minėdama savo Ro
muvos stovyklavietės dvide
šimtmetį, surengė plataus mas
to koncertą 1982 m. gruodžio
12 d. Toronto Lietuvių Namų
salėje. Kadangi koncertas bu
vo plačiai reklamuotas, bilie
tai iš anksto platinami, susi
rinko labai gausi auditorija.
Be to, žinoma, prisidėjo ir re
to pobūdžio programa, kuriai
atlikti buvo sutelkti beveik
visi žinomi Toronto lietuviai
vokalistai if instrumentalis
tai. Kiekvienas pasirodė sa
vitu veidu. Ta įvairovė ir do
mino klausovus.
Koncerto programą įdomiai
sutvarkytoje scenoje pradėjo
sktn. Stepo Kairio muzikinio
vieneto kanklininkės lyrine
melodija“ Tykiai, tykiai Nemu
nėlis teka . .LSS rajono va
das v.s. Č. Senkevičius poetiš
ku žodžiu priminė Romuvos
stovyklavietės sukaktį, susie
damas ją su bendra skautų
veikla.
Pirmoje koncerto dalyje pa
sirodė solistų duetai: V. Verikaitis ir H. Rožaitis, L. Mar
cinkutė ir S. Žiemelytė, J. Sriubiškienė ir A. Simanavičius.
Taip pat pasirodė sol. V. Paulionis, smuikininkai A. ir R.
Bankai, fleitistas T. Regina ir
gitaristas D. McDonald. Vi
siems akompanavo pianistas J.
Govėdas.
Antroje dalyje pasirodė vėl
solistų duetai, bet kitaip su
rikiuoti, būtent: L. Marcinku
tė ir V. Paulionis, S. Žiemely
tė ir V. Verikaitis. Prie jų jun
gėsi jau minėti duetai — J.
Sriubiškienė ir A. Simanavi
čius, S. Žiemelytė ir L. Marcin
kutė, sol. V. Paulionis ir ins
trumentalistai T. Regina su D.

McDonaldu. Vieni jų atliko lie
tuviškus kūrinius, kiti — tarp
tautinius. Auditorija (apie 700)
buvo entuziastingai nusiteiku
si ir negailėjo katučių.

Į programos pabaigą pra
nešėja Asta Saplienė paskel
bė dviejų minučių pertrauką,
kurios metu buvo pertvarkyta
scena. Joje pasirodė torontiš
kio “Gintaro” dainos viene
tas, vadovaujamas Giedrės
Paulionienės. Jis susilaukė
bene daugiausia katučių už
populiarias estradines dai
nas, kadaise dainuotas Kau
ne. Jos buvo grynai pramogi
nės, dargi palydimos Rimo
Paulionio soliniu dainavimu.
Iš šio dainos vieneto, atliku
sio keturias dainas, klausovai išprašė dar vieną dainą
priedo. Šis vienetas, pastaruo
ju metu pasukęs į pramogines
dainas, pasidarė populiarus.
Be to, prie jo prisidėjo gita
ristas Goudie ir solistas Rimas
Paulionis, o vadovė G. Paulionienė dainavimą palydi elek
troniniais vargonėliais.
Po programos scenoje išsiri
kiavo visi atlikėjai, maždaug
po lygiai prisidėję prie kon
certo. Tik J. Govėdui teko liū
to dalis — akompanavo visiem
solistam ir net smuikininkam.
Visi buvo apdovanoti gražio
mis gėlėmis. Rengėjų vardu
padėkos žodį tarė St. Kuzmas,
kuriam su gausia talka teko
pareiga šį koncertą rengti ir
jo pobūdį lemti. Jo pakvies
ta visa auditorija, drauge su
programos atlikėjais, sudai
navo Maironio “Lietuva bran
gi”.
Gausi auditorija skirstėsi
patenkinta tokio pobūdžio kon
certu. Daug kas dar vaišinosi
rengėjų paruošta kava bei ska
nėstais gretimoje salėje. B.

visiems linki —
LOUIS IR MARGARET TEMPORALE

Canadian Art Memorial Ltd.
176 Lakeshore Road West
Port Credit, Ont. L5H 1G4
Darbovietės telefonas 278-2757
Namų telefonas 278-4529

Canadian <lit fHcinoiials ItU
176 Lakeshore Road West, Port Credit, Ont. L5H 1G4
LOUISTEMPORALE - oficialus skulptorius Bank of Canada. Bank of Montreal,
Bank of Nova Scotia ir Archives Bldg.
King George VI Niagara Falls

Atlieka įvairius kapų paminklų akmens
ir skulptūros darbus — greitai ir meniš
kai. Užsakymus atliekame pagal projek
tus ir taip pat turime didelį pasirinkimą
pagamintų paminklų lietuvių kapinėms
Užsakykite jau dabar, kad mes galėtume
neskubėdami atlikti visą menišką darbą
pagal pageidavimus.

Darbovietės telefonas 278-2757
Namų telefonas 278-4529

d?urniture£t&
PILNAS NAIVIŲ APSTATYMAS

★

Aukojo “Tėviškės Žiburiams”
$265: Londono spaudos balius;
$150: Londono lėšų telkimo sky
rius; $75: Lietuvių Evangelikų
Liuteronų prapijos moterų drau
gija Toronte.
$50: Rudis Vilembrektas, Adol
fas Kuliešius, KLK Moterų Draugi
jos Montrealio skyrius, Vincas
Rutkauskas.
$43: Veronika Petruškevičie
nė; $35: Pranas Baltuonis; $30:
Liucija Skripkutė; $25: Antanas
Sprainaitis, Stasys Dalius, V. Bla
žys; $21: Teodora Trakymienė;
$20: Elena Namikienė, Elena
Paulionienė; $15: A.A. Tamošai
čiai, Veronika Kalendrienė, A.J.
Jurėnai; $13: Pranas Budvidis;
$12: Viktoras Gražulis; $10: Ka
zimieras Slavinskas, Pranas Bal
tuonis, Juozas Balsys, Adolfas Ru
binas.
$8: Juozas Jagėla, J. Paukštys,
Ona Vaišnoraitė. F. Pajarskas,
Marija Masiulis. Petras Drangi
nis, Juozas Pargauskas.
$7: B. Jurėnas; $6: Jonas Kir
vaitis.
$5: M. Milius, Vladas Bublys,
M. Žemaitis. Petras Kovelis, Moni
ka Jasionytė. J. Bartkus; $4: A.
Paulius.
$3: Vladas Vilčinas, A. Gailiušis, Jurgis Bauža. Elena Valiukonienė, Ignas Ramonas, Julius Gipas, Simas Gudaitis. Nelle Berkšys. S. K. Gečai, Elzbieta Giedra,
Antanas Padolskis, Valerija Valiūnienė. Izabelė Rūkas, Bronius
Mozūras, Petras Bagdonas, Vytau
tas Vaičiūnas, Anelė Vaičiūnienė,
Jokūbas Bartkus. Albina Buožienė, L. Rickevičienė, Leonas Galvosas, Juozas Žvirblis. Bronė Ka
selis. T. Varneckienė, Pranas Eidukaitis, Pranas Baltuonis, Jo
nas Šulcas, V. Buragas, Ona Tačiliauskienė, M. A. Elijošiai, Kle
mensas Liutkus. Elena Jaškus,
E. Kazlauskienė. N. Adams, L.
Krolis. A. Drazdauskas, J. Povilaitienė, Juozas Janeckas, Vytau
tas Trečiokas, Jonas Tatarūnas,
J. Paulėnas. Julija Mickienė, J.
Nausėdas, Antanas Musteikis, An
tanas Giniotis, Ignas Serapinas.
$2: Antanas Grinius; $1: V. Luko
ševičius, Simas Vyšniauskas.

**

Rėmėjo prenumeratą atsiuntė:
$100: Ona Skrebūnienė; $40:
Leonas Rudaitis; $30: Stasys Ja
kaitis, Pranas ir Ona Vėžauskai.
$25: Sauliuj ir Roma Kupriai,
Petras Jokšas, Simas Žulpa, Čes
lovas Žilionis, Juozas Kaškelis,
Liucija Skripkutė, Kazys Stun
džia, Mykolas Krivickas, Vikto
ras Skukauskas, Juozas Kozeris,
Kazys Jurkštas, Juozas Žiurinskas, Petras Ščepavičius, Vytas
Bilevičius, Juozas Mickus, Jonas
Riauba, Jonas Ranonis. M. Žemai
tis, Marija Gečienė, Delfiną Zulonienė, Birutė Znotinienė, Vytau
tas Šadreika, Petras Baronas. Ste
fa Meškauskienė, B. Tamošiūnie
nė, S. Vaičaitis, Vytautas Januš
ka, Jonas Čepukas, Vladas Geras,
Alfonsas Budnikas, Stasys Jaseliūnas, Viktoras Janulevičius, Pet
ras Kovelis, Stasys Paketuras,
Valentinas Bukota. Mikas Petru
lis, Eleonora Švėgždienė, Anta
nas Sala’džius, Kazys Gudinskas,
Elena Senkus, Juozas Bersėnas,
Kazys Majauskas. Vladas Eižinas,
Leonas Radzevičius, dr. Aleksas
Valadka, Kostas Lukošius, P. A.
Kaziliai, Apolinaras Čepaitis,
O. Juodišienė, Bronius Kišonas.
Ignas Petrauskas, Balys Arūnas,
K. Bubliauskas, Liudas Kulnys,
Juozas Vaškevičius, M. Vitartaitė. Jonas Nacevičius, Joana Valiukienė, E. Aleksienė, J.M. Zubrickas, Alfonsas Patamsis, M.
Adomavičius, J.
Barakauskas,
Pranas Krilavičius, Pranas Pra
naitis, Vacius Ivanauskas, Albi
nas Paškevičius. Aleksas Grigo
nis, A.G. Senkus, V. Bušmanas,
Kazys Gaputis. Petras Augaitis,
J. Mockaitis, Adolfas Rubinas,
Stasys Dalius, Ona Kavaliauskie
nė, J. V. Danys, Vaclovas Morkū
nas, P. Linkevičius, dr. J. Yčas,
M. Rev. V. Brizgys, VI. Kazlauskas,
Stasys Kabaila, Alf. Pilipavičius,
E. Mardosas, P. Prialgauskas,
Vladas Masiulis. John Baron.
Už dvejus metus po $25 rėmėjo
prenumeratą atsiuntė: Vincas Sin
kevičius.
Nuoširdus ačiū visiems mie
liems lietuviškos spaudos rėmė
jams.

Elektros reikmenys
Televizijos aparatai
Skalbiamosios mašinos
Vaikų baldai
įvairūs kilimai

★

Šaldytuvai
Valgomųjų kambarių
apstatymas ir k.t.
Siuvamos mašinos
Rašomos mašinėlės

Nemokamas pristatymas į namus.
KRAUTUVĖS:
Vakaruose —

Rytuose —

137 RONCESVALLES Avė.
Tel. 537-1442

2448 DANFORTH Ave.
Tel. 699-4444

Krautuvės atidarytos nuo 9 valandos ryto iki 9 vai. vakaro

Dovanos giminėms Lietuvoje
Puiki dovana 1982 metų Kalėdoms
Siuntinys nr. 1 — 1982.
1 pora geriausių "Levi” (denim) džinsų, 1 pora "Wrangler" velveto
džinsų; 3 metrai geriausio šilkinio aksomo suknelei; 3 metrai vilnonės
medžiagos eilutei su įrašu “All wool made in England”; 1 komplektas
vyriškų arba moteriškų žieminių apatinių drabužių; 1 svaras geriausių
"mohair” vilnonių siūlų; vilnonė arba šilkinė medžiaga suknelei.
Šio siuntinio kaina su muitu ir persiuntimu — $460.00
į šį siuntinį dar galima pridėti 7 svarus įvairių prekių: medžiagos
4 m. ir dirbtinio minko kailio apsiaustui 3 m.
Siūlome keletą kitų naudingų dalykų (kaina su muitu):
Avikailiai 3/4. vyriški arba moteriški, tikros odos viršus, dirbtinio kai
lio pamušalas, graži apikaklė. sveria 5 sv................................ $250.00
Dirbtinio minko kailis apsiaustui, De-lux, sveria 5 sv................. 115.00
Pigesnis minko kailis apsiaustui, sveria 5 sv............................. 100.00
Rumbuoto velveto džinsai........................................................... 48.00
Vyriškas arba moteriškas megztinis ........................................... 50.00
Vilnonė arba šilkinė skarelė ........................................................ 13.00
Sudedamas lietsargis .................................................................. 13.00
Vyriški arba moteriški pusbačiai ................................................. 50.00
Puiki medžiaga suknelei .............................................................. 46.00
Šilkinio velveto medžiaga suknelei. 3 m....................................... 75.00
Aksomo medžiaga eilutei, dvigubo pločio. 3 m............................ 92.00
Angliška vilnonė medžiaga eilutei, 3 m........................................ 75.00
Angliška vilnonė medžiaga eilutei, 3 m.................................... .’... 92.00
Angliška vilnonė medžiaga eilutei. 3 m...................................... 115.00
Galima siųsti su drabužiais: 1/2 sv arbatos —$4.50,1/2 sv "nescafe”
— 7.00, 1 sv. pupelių kavos — 7.50, 1 sv. šokolado — 7.50, 40 ciga
rečių— 5.50.
Sudarant siuntinį savo nuožiūra, reikia pridėti persiuntimui $58.00
Siunčiame pramogines ir kitokios muzikos plokšteles.
Sudarome testamentus, administruojame nuosavybes, tarpinin
kaujame išrūpinant Lietuvoje gyvenančiom žmonom pensijas, per
siunčiame palikimus į Lietuvą prekėmis arba valiuta.

BALTIC STORES & CO.
Z. Juras
11 London Lane, Bromley, Kent, BR1 4HB, England.

Tel. 01 460 2592

