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Išminčiai ir žvaigždė - 
tikėjimo šaukliai

Dickenso “Kalėdų bernelis”

KUN. PROF. ANTAN AS 
RUB.ŠYS.

Manhattan College
Dvi Evangelijos — Mato ir 

Luko prasideda pasakojimu 
apie Jėzaus pradėjimą ir gi
mimą įprasta jį vadinti pasa
kojimu apie Jėzaus kūdikystę. 
Kitos dvi Evangelijos — Mor
kaus ir Jono pasakojimo apie 
Jėzaus kūdikystę neturi Mor
kus netgi nieku neužsimena 
apie Juozapą, o Jonas nė sy
kio nevadina Jėzaus motinos 
vardu. Todėl Mato ir Luko pa
sakojimai apie Jėzaus kūdikys
tę duoda mums Kalėdų skaiti
nius — Jėzaus, Dievo Sūnaus ir 
Mesijo, Gimimo šventės apra
šą Naujajame Testamente (Mt 
12, Lk 1-2)

Jėzaus kūdikystes pasakojimo 
Istoriškumas

Popiežiškoji Šv. Rašto ko
misija 1964 m paskelbė direk
tyvas apie "Istorišką Evange
lijų tiesą" Mokoma, kad Evan
gelijos keturi pasakojimai 
apie Jėzaus viešąją veiklą tu
ri šaknis žodžiuose, kuriuos 
ištarė Jėzus, ir darbuose, ku
riuos jis atliko Be to. pabrė
žiama, kad Jėzaus žodžiai ir 
darbui otrpindi pradinė* 
kriklčiolnią Bendrijos tikė
jimą bei poreikius. įžiūrimi 
net trys tikėjimo kraičio per
davimo laikotarpiai istorine 
paties Jėzaus viešoji veikla 

maždaug 28 30 m po Kr . 
apaštalu veikla maždaug JO
GS m po Kr.. Evangeliją rašy
mas — maždaug 60-100 m. po 
Kr Evangelijos yra istoriškos, 
nes jos atspindi Jėzą jo gy
venimą ir veiklą, apaštalą dar 
bus, Evangelistu rašymą Ta
čiau Evangeliją istorija nė
ra pažodinė istorija
“Istoriška Evangelijų tie

sa" padeda suprasti pasakoji 
mą apie Jėzaus kūdikystę Jo 
istoriškoji tiesa buvo sąlygo
ta pirmojo kristinio amžiaus 
krikščioniu Bendrijos tikėji
mo ir jo poreikiu Todėl, no 
rint deramai suprasti pasakoji 
mo apie Jėzaus kūdikystę isto
rinę tiesą, reikia pažinti tike 
jimo kraičio perdavimą pir
mykštėje Bendrijoje

Pasakojimo apie Jėzaus kū
dikystę istorines tiesos supra 
time matyti raida su trim sta
dijom Dvi iš ju jau yra praei
ties dalykas, o trečioji dar tik 
prasideda Pirmoji stadija iš
ryškino. kad pasakojimas apie 
Jėzaus kūdikystę skiriasi savo 
kilme nuo pasakojimo apie vie
šąją Jėzaus veiklą Mat Jėzaus 
viešąją veiklą liudija apaš
talai

Kieno liudijimu remiasi pa
sakojimas apie išminčius ir 
žvaigždę" Kadaise buvo poliu 
kis remtis šeimos Juozapo ir 
Marijos liudijimu Polinkis 
rėmėsi spėliojimu Tačiau spė
liojimas išblėso antrosios sta
dijos metu Mat atpažinta, kad 
Matas ir Lukas skirtingai pa
sakoja apie Jėzaus kūdikystę 

pradėjimą iš Mergeles ir gi
mimą

Kaikur jiedu sutaria, o kai 
kur bemaž vienas kitam prieš 
tarauja Matas ir Lukas suta
ria apie gimimą Betlėjuje ir 
pradėjimą iš Mergeles. Matas 
žino apie bėgimą i Egiptą dėl 
Erodo žiaurumo, o Lukas paša 
koja apie ramą šv. Šeimos grį
žimą į Nazaretą be jokio truk 
dymo Atidus Mato pasakojimo 
skaitymas rodo, kad Marijos 
ir Juozapo namai buvo Betlė
juje (Mt 2,11). Todėl jis ir turi 
paaiškinti, kodėl šv. Šeima, 
grįžusi iš Egipto, apsigyveno 

Nazarete, o ne Betlejuje (Mt 
2.22-23).

Pagal Luko pasakojimą, šv. 
Šeima buvo atkeliavusi iš Na
zareto. Dvejopą pasakojimą 
apie Jėzaus gimimą padaro 
keblesnį nuostabūs įvykiai: 
neįprasta žvaigžde dangaus 
skliaute ir neįprasta išmin- 
čią kelione. Apie žvaigždę ty
li astronomija, o apie išmin
čius nėra daugiau užuominą. 
Pradėta abejoti ją istorišku
mu Kilusias abejones sunki
no atpažinimas, kad Mato pasa
kojimas apie žvaigždę ir išmin
čius labiau atspindi Senąjį 
Testamentą negu jo pasakoji
mai apie viešąją Jėzaus veik
lą Mato pasakojimo apie 
žvaigždę ir išminčius ištaka 
imta laikyti mąstymą apie Se
nąjį Testamentą. Šio mąstymo 
išdava buvo pavadinta "mid- 
raš” vardu, t.y. tikėjimo pa
stangomis suprasti Senojo Tes
tamento skaitinius Jėzaus — 
Gerosios išganymo naujienos 
šviesoje.

Būdinga, kad šio Jėzaus kū
dikystės pasakojimo suprati
mo stadijai rūpėjo atsakymai 
į klausimus: ar buvo išminčiai" 
(Mums įprasta juos vadinti 
Trimis KaraPais) Ar buvo 
žvaigždė

Nūdien esame trečioje ir. at
rodo. kur kas labiau savimi 
pasitikinčioje Jėzaus kūdikys
tės pasakojimo tyrinėjimo bei 
supratimo stadijoje Ir toliau 
stengiamasi išnarplioti atpa
žintas istorines problemas 
Tačiau dėmesio šerdimi yra 
Jėzaus kūdikystės pasakojimo 
reikšme tikėjimui Ką norėjo — 
ką nori pasakyti įkvėptasis 
autorius tikėjimo Bendrijai? 
Taigi klausimą apie pasakoji
mo kilmę pakeitė klausimas 
apie jo teologinę prasmę Evan
gelijoje. Kaip siejasi kūdikys
tės pasakojimas su visa Mato 
Evangelija? Kokiu būdu jis iš
reiškia ilgai lauktąją Žinią 
apie Išganymą, tikrai ir raidiš
kai tapdamas įtaigia Gerąja 
Naujiena?

Kodėl Matas rašo Jėzaus 
kūdikystes pasakojimą?

Šis klausimas yra įmanomas 
šiuolaikinio priėjimo prie 
Evangeliją tyrinėjimo švie
soje. Mat anksčiau Evangeli
jos buvo suprantamos kaip Jė
zaus gyvenimas — biografija 
A n kstyves n i a ja m Eva ngel i j ą 
tyrinėjimui buvo nuoseklu 
atpažinti Jėzaus kūdikystes 
pasakojime Jėzaus gyvenimo 
— biografijos pradžią Nūdien 
atpažinta, kad Evangelijos sa
vo kilme nėra Jėzaus biogra
fija. bet įkvėptas tikėjimo 
liudijimas, kurio šerdimi yra 
likiminis Jėzaus įnašas į iš
ganymo istoriją

Evangelijos turi esminį ry
šį su apaštalą veikla Pats pra
dinis evangelinis apaštalą 
skelbimas turi ištaką svarbiau 
šiame Jėzaus įnaše į išganymo 
istoriją, būtent. Jėzaus mir
tyje ir Prisikėlime Pasako 
jimas apie kančią buvo pati 
pirmutinė Evangeliją kraičio 
dalis Ilgainiui prie pasako 
jimo apie kančią, chronologi
niu požiūriu tai buvo grįžimas 
į laikotarpi prieš Jėzaus mir
tį ir Prisikėlimą buvo prijung 
ti Jėzaus žodžią ir darbą rin
kiniai. Prisikėlimo šviesoje 
išryškėjo šią atsiminimą iš Jė
zaus viešosios veiklos įnašas į 
išganymo istoriją Budinga, 
kad pats ankstyviausias evan
gelistas Morkus laiko Jėzaus 
krikštą “Jėzaus Kristaus, Die
vo Sūnaus, gerosios naujienos 
pradžia" (Mk 1.1). Aišku. Mor-

"Tyliau. tyliau giedokit. Serafinai, ir žvaigždės. jūs plazdenkite tyliau. — ir aš be atdūsio prie Jo. 
prie mano džiaugsmo rymau, kol rytmečio šviesi žara išauš " (Bernardas Brazdžionis)

Piešinys — dail Snaigės Valiūnaitės-Šileikienės
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ūkite pasveikinti, malonūs skaitytojai, bendradarbiai, rėmėjai.
duosnieji aukotojai ir visi tautiečiai pavergtoje Lietuvoje bei 

išeivijoje Kristaus gimimo šventės proga. Nauji metai tebūnie nauji 
žingsniai šviesesnėn mūsų tautos ateitim! Tėviškės žiburiai"

kaus domesys nėra biografi
nis. Jis nieko nesako apie Jė
zaus kilmę

Kodėl Matas ir Lukas nuke 
le Evangelijos pradžią nuo 
krikšto Jordano upėje i pra
dėjimą iš Mergeles" \tsaky 
mas slypi kristologineje pra 
dėjimo iš Mergeles ir gimimo 
reikšmėje Matui ir Lukui ne 
krikštas, bet pradėjimas tš 
Mergeles ir gimimas yra tas 
likiminis momentas, kuriame 
Dievas apreiškė kas yra Jė
zus. Telkti dėmėsi | viešąją 
Jėzaus veiklą ir karalystes 
skelbimą žodžiu ir darbu Pri
sikėlimo šviesoje pasirodė 
nepakankama Tikėjimas, gi 
Imdamasis i Jėzaus paslaptį, 
išryškino įžvalgą, kad Jėzus 
visame savo gyvenime buvo 
Viešpats ir Mesijas, o Prisi
kėlimas vispusiškai nuėmė už
dangą nuo jo dieviškumo

Morkus savo Evangelijoje 
perkėlė kristologinį momen
tą nuo Prisikėlimo į krikštą, 
kuriuo Jėzus buvo "atskleis 
tas" (Rom 1.4) dievišku apreiš
kimu kaip Dievo Sūnūs (Mk L 
9 11). Šventoji Dvasia, pir

mykštėje krikščioniu patirtyje 
susieta su .Prisikėlusiuoju, 
nužengia ant Jėzaus krikšto 
metu ir lieka su juo per visą 
viešąją veiklą. Kalbama apie 
gilesnę kristologinę įžvalgą, 
o ne Jėzaus tapimą Dievo Sū
numi

O visdelto ši pažanga kris 
tologinėje įžvalgoje paliko 
vietos nesusipratimui Ar 
krikštas buvo tas momentas, 
kuriame Jėzus tapo Dievo Sū
numi" Ar balsu iš dangaus Die
vas įsūnijo Jėzų? Šį kristolo- 
gini nesusipratimą pašalina 
Matas ir Lukas, pradedami 
Evangeliją pasakojimu, kuris 
raiškiai ir Įtaigiai liudija, 
kad Jėzus buvo Dievo Simus 
per visą savo gyvenimo kelio 
nę žemėje — nuo pat pradėji
mo iš Mergeles per Šventąją 
Dvasia Jėzaus dieviškumas 
susietas su Prisikėlimu ir 
krikštu, dabar “Viešpaties 
angelo" siejamas su Jėzaus 
pradėjimu Mergeles Marijos 
įsčiose Liudijama, kad Kū
dikis yra Mesijas, “žydu kara
lius" (Mt 2.2), “Išganytojas, 
kuris yra Mesijas ir Viešpats" 

(Lk 2.11). Pasakojimas apie 
Jėzaus pradėjimą nėra tik liau
dies atpasakojimas, bet Žinia 
apie Išganymą — Geroji Nau
jiena.

Jėzaus kūdikystes pasakojimas: 
Geroji Naujiena

Matui ir Lukui Jėzaus kū
dikystes pasakojimas yra Gero 
ji Naujiena Kodėl" Istorini 
žinios apie išganymą apreiški
mą lydėjo pasekmes Po Prisi
kėlimo apaštalai. Šventosios 
Dvasios lydimi, ėjo ir skelbė 
šią Žinią kaip Gerąją Naujie
ną pirmiau žydams, o po to ir 
pagonims Apaštalą skelbimą 
lydėjo dvejopas atsakas vie
ni įtikėjo ir garbino išaugštin 
tąjį Viešpati Jėzą. o kiti at
metė ir skelbimą, ir skelbėjus

Evangelistai. Prisikėlimo 
šviesoje žvelgdami į Jėzaus 
gyvenimą, atpažino panašią 
padėtį ir po Jėzaus krikšto 
Jėzus skelbė Gerąją karalys
tės Naujieną Galilėjoje Jė
zaus skelbimą lydėjo dvejo
pas atsakas: vieni artinosi 
prie jo. tapdami jo mokiniais,

(Nukelta j 2-rą psl.)

KAZYS MILERIS

Per kiekvienas Kalėdas mū
są televiziją ekranuose yra 
rodomas “A Christmas Carol" 
vaidinimas. Tai anglą rašyto
jo Charles Dickenso veikalas, 
parašytas apie 1843 metus, 
dar mūsą vysk M. Valančiaus 
laikais. Jis rašė ne vaidinimą, 
o novelę apie Kalėdas, ar tiks
liau — apie šykštą, užkietėju
sį žmogą, kuris nenorėjo pri
pažinti Kalėdą ir per vienas 
Kalėdas atsivertė. Šis veika
las tada tuoj pasidarė labai 
populiarus, nes prabilo tomis 
idėjomis ir idealais, kuriais 
žmonija visą laiką gėrisi ir 
siekia. Savo aktualumo tos 
idėjos nėra praradusios ir 
šiais moderniais laikais. Šian
dien “A Christmas Carol" vai
dinimą jau yra paruoštos ke
lios versijos. Tom pačiom min
tim ir kitą yra rašomi pana
šūs veikalai.

Anglą rašytojas C. Dicken- 
sas gyveno ir kūrė dar Didžio
sios Britanijos, karalienės 
Viktorijos laikais. Tada Ang
lijos valdomose žemėse nie
kad nenusileisdavo saulė. Tai 
gilią tradiciją ir konservatiz
mo kraštas. Neabejotinai tai 
dar ryškiau reiškėsi anais lai
kais. Ir šiais laikais dar yra 
Išlikęs neslepiamas luomą pa
siskirstymas Tą angliškąjį 
luomą skirtingumą dar turėjo 
progos pajusti ir po karo iš 
Vokietijos stovyklą tarnaitė
mis ten nuvykusios mūsą lie
tuvaitės. kai joms buvo pasa
kyta nevaikščioti pro tas pa
čias duris, pro kurias eina ją 
ponai

Nebuvo tais laikais juoką 
krečiama ir su skolininkais. 
Taip ir Dickenso tėvas su visa 
šeima už nemokamą skolą bu
vo uždarytas į kalėjimą. Ra
šytojas, nebūdamas tituluo
tas, bet žurnalistinio pasta
bumo ir talento žmogus, visa 
tai matė ir įamžino savo kū
ryboje.

Kasmet Kūčią vakarą pava
karieniavusios šeimos susėda 
prie televizijos ir stebi Di
ckenso pavaizduotas aną lai
ką Kalėdas ir ten vykstančią 
dramą O ekrane rodomi labai 
gražūs senosios Anglijos mies
telio žiemos ir Kalėdą vaiz
dai Vaikščioja ten apsnigti 
žmonės su ausinėm kepurėm 
ir per pečius persimetę pla
čias kutuotas skaras Būreliai 
vaiką vaikščioja po namus, 
giedodami kalėdines giesmes 
O tos giesmės tos pačios, ku
riomis mes dar ir šiandien 
tebesigėrime: “God rest ye 
merry, gentlemen, may no
thing ye dismay..." Sniego 
baltu patalu užklotu gatvės 
grindiniu nuskambaliuoja 
riestą pavažą rogutės, tem
piamos eiklaus žirgo. Visi na
mai ir nuo šalčio užtraukti 
namą langai papuošti šviesu 
liais ir Kalėdą žalumynais — 
amalais. bugieniais. gabe- 
nem Kalėdom jau ir tais lai
kais panašiai buvo puošiami 
namai, kaip ir dabar musą gra
žiąją priemiesčią gatvės. 
Mums, lietuviams, tie visi vaiz
dai sukelia ir kažkokią pra
eities nostalgiją.

Kalėdiniame fone vyksta ir 
bauginanti tragedija Firmos 
“Scrooge and Marley" jau mi
rusio dalininko Jacob Marley 
dvasia Kūčių naktį pasirodo 
savo dar gyvam buvusiam 
bendrininkui ir draugui Ebe- 
nezer Scrooge ir perspėja jį. 
kad tas keistą savo gyvenimo 
būdą O kad jam pavyktą savo 
užkietėjusį bičiulį pataisyti, 
jis pažada jam atsiąsti net 

tris dvasias, t.y. dvasią pra
eities Kalėdą, dabarties Kalė
dą ir ateities Kalėdą. Iš lovos 
prikeltą vienmarškinį Skru- 
džą tos dvasios nulekdina į 
jo praėjusį gyvenimą, dabar
tinį ir būsimą Jam leidžia 
nematomam stebėti kitus ir pa
siklausyti. ką kiti apie jį kal
ba O jis ligi šiol neturėjo lai
ko pagalvoti apie tai. ką jis čia 
dabar pamato bei išgirsta

Pirmoji, praeities dvasia, 
nusigabena jį į jo jaunystės 
dienas, kai jis dar jaunutis 
gizeliu dirbo pas savo poną 
Fezziwig. Rodoma, kaip tada 
jo viršininkas per Kalėdas 
savo kontoros tarnautojams 
iškelia didelį balią ir kviečia 
visus linksmintis ir pamiršti 
savo darbus.

Antroji dvasia atsiveda jį j 
dabartį ir parodo, kaip jis 
savo raštininkui Bob Cratchit 
gaili duoti anglią pasišildyti 
šalančiom rankom. Parodo, 
kaip jis nuveja jam užgiedo
jusį vaikutį ir kaip jis neno
ri duoti savo tarnautojui lais
vos dienos, sakydamas: “Čia 
labai jau nevykęs pasiteisi
nimas kasmet gruodžio 25 d. 
vogti pinigus iš mano kišenės". 
O jis buvo tikrai nedora ir ne
maloni žmogysta. Sako, nesvar
bu, kokia temperatūra lauke 
Jo buvimps artumoje tą temp* 
ratūrą dar kelia'is laipsniais 
atvėsino Atpažino jį net ir ak
lus žmones vedžiojantys šunys 
ir, pamatę jį ateinant, patrauk
davo savo šeimininką kur nors 
į tarpuvartj.

Trečioji, ateities Kalėdą 
dvasia, pavedžioja jį po mies
telį ir leidžia pasiklausyti, ką 
sako žmonės, sužinoję apie jo 
mirtį Duoda jam pasižiūrėti, 
kaip seną daiktą krautuvėje 
pigiai parduodami jo po mir
ties likusieji daikteliai. Ir 
pagaliau susivėlusį, išgąsdin
tą ir vienmarškinį Skrudžą 
dvasia nusiveda į kapines ir 
ten parodo jo paties antkapį. 
To jau užteko. Jis klausia dva
sią. ar begali ką nors, ką jis 
čia matė, pakeisti. Dvasia jam 
duoda teigiamą atsakymą.

Dvasiu paliktas Skrudžas pa
šoksią iš savo guolio ir džiaugs
mo pagautas šokinėja, krykš
tauja pasidaręs nauju žmo
gum Pajunta tikrąjį Kalėdą 
džiaugsmą ir prisijungia prie 
kitą ją švęsti. Anksčiau jo 
blogosios savybės neleido jam 
to padaryti

Dickensas savo novelės už
baigoj rašo “Taip, ta pati lo
va, tas pats jo kambarys ir 
svarbiausia — tas pats laikas, 
kurį teks jam gyventi ir pasi
taisyti, dar tebėra jo . . ." Ir 
mes kartu džiaugiamės su 
Skrudžu, kad jam dar yra likę 
gyvenimo dieną pradėti kitokį 
gyvenimą

Lietuvią raštijoje mes kar
tais užtinkame naujadarą būd
vardį “skrudžas", kurio kilmę 
gal reikia priskirti čia Dicken
so sukurtam ir išpopuliarin
tam veikėjui. Skrudžas buvo 
šykštus, savanaudis, negailes
tingas. nesocialus. Nemėgo jis 
žmonią, o žmones jo Kalėdą 
nakties pergyvenimai jį v iš
dėlio pakeitė, ir jis įsijungė 
į duosnią, užjaučiančią, gai
lestingą. savo artimą žmogą 
mylinčiąją eiles. Tada ir jis 
išgirdo Kalėdą varpą skambė
jimą, Kalėdą bernelią giedo
jimą. pamatė džiaugsmingus 
vaiką veidus, prisiminė savo 
senus draugus ir pajuto drau
gišką ranką paspaudimą. O vi
sa tai ir yra Kalėdos — Kris
taus. meilės skleidėjo, šventė.
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skelbiami ramybę geros valios žmonėms, 
teprimena mums, kad pavergtoje Lietuvoje 
tebevyksta kova už tikėjimo ir tautos laisvę. 
Tesustiprina ši šventė ir laisvųjų tautiečių 
ryžtą dalyvauti toje kovoje, kad 1984-ji 
metai būtų laisvės pergalės ir tikrosios 
taikos atėjimo melai. Visus telydi šventės 
džiaugsmas ir viltis.

KANADOS LIETUVIŲ 
KATALIKŲ CENTRAS

Išminčiai ir žvaigždė - tikėjimo šaukliai
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1983 m. gruodis
V u didžiausiu malonumu siunčiu nuoširdžiausius 

kJ kalėdinius sveikinimus jūsų skaitytojams Onta
rio vyriausybės vardu.

Tai specialus bei džiugus metu laikas, kai viso 
pasaulio žmonės įvairių rasių, kultūrų bei kalbų yra 
jungiami globos, dovanos, savitarpio meilės ir iš 
naujo pažadintos broliškumo bei geros valios dva
sios.

Ryžkimės, kad toji duosnumo bei medės dvasia 
niekad neišblėstų mūsų širdyse bei mintyse ir kad 
visa žmonija pagaliau pasiektų taip trokštamą 
pastovią taiką.

Šia proga reiškiu savo dėkingumą visiems, ku
rie taip uoliai savo rankomis ir širdimis prisidėjo 
prie šips provincijos bei šalies augimo. Linkiu Jums 
visiemš'lafnrės kupinų Kalėdų ir naujų metų " " '

KLB Toronto 
apylinkės valdyba 

nuoširdžiai

sveikina

Lietuvių Bendruomenės narius ir nares .- 
linkėdama giedrių Kalėdų švenčių ir

$ viltingų 1984 metų Lietuvos laisvinimo 'į

Z- veikloje — **
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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

(Atkelta iš 1-mo psl.) 
o kiti atmetė jį, jo nekęsdami. 
Ir pasakodami apie Jėzaus kū
dikystę, evangelistai atpaži
no tą pačią Žinią apie išgany
mą ir dvejopą atsaką.

Išminčiai ir žvaigždė 
Mato pasakojime

Matas antrajame savo Evan
gelijos skyriuje pasakoja, kaip 
Geroji Naujiena buvo paskelb
ta ir kaip paskelbimą lydėjo 
dvejopas atsakas. Pasakojime 
išminčiai ir žvaigždė apipa
vidalinami Šv. Rašto užuomi
nomis. Tai yra ryšku apreiški
me Juozapui, paties Juozapo 
apraše ir Jėzaus pabėgime nuo 
Erodo.

Pasakodamas apie apreiški
mą Juozapui, Matas panaudoja 
tipišką Senojo Testamento pa
sakojimą apie gimimo apreiš
kimą: apie Izaoko gimimą (Pr 
17,15-21), apie Samsono gimi
mą (Ts 13).

Pasakodamas apie patį Juo
zapą, Matas jį aprašo gaunan
tį apreiškimą per sapnus (Mt 
1,20; 2,13-19), bėgantį į Egip
tą. Mato aprašas yra panašus 
Senojo Testamento Juozapo 
aprašui. Ir tikėjimo protėvis 
Juozapas yra garsus sapnais 
(Pr 37,19), pardavimu paten
ka į Egiptą ir išvengia mirties 
(Pr 37,28). ‘

Mato pasakojimas apie Jė
zaus pabėgimą nuo Erodo yra 
labai panašus žydu liaudies 
pasakojimui apie Mozės pabė
gimą nuo Faraono. Mozė, kaip 
ir Jėzus, grįžo iš Egipto, į 
kurį buvo nuvežtas Juozapas.

Šventraštinis pasakojimas 
apie Mozės gimimą buvo liau
dies pasakorių išgražintas 
pirmojo kristinio amžiaus bū
vyje. Tai liudija žydą rašyto
jai Filonas Aleksandrietis 
ir Juozapas Flavijus.

Liaudies pasakojime Farao
nas buvo savo žinovų įspėtas 
(žr. Mt 2,4!), kad tuojau pat 
gims kūdikis, kuris bus grės
mė jo sostui. Todėl Faraonas 
ir jo patarėjai nutaria išžu
dyti visus hebrajų vyriškos 
lyties kūdikius. Tuo pačiu 
metu Mozės tėvas gauna per 
sapną dievišką apreiškimą, 
kad jo nėščia žmona pagimdys 
kūdikį, kuris išvengs Farao
no užmačių ir išgelbės Izrae
lį. įspėti Mozės tėvai, kūdi
kiui gimus, stengiasi jį apsau
goti. Vėliau savo gyvenime Mo
zė pabėga į Sinajų ir grįžta į 
Egiptą tik tada, kai jam Vieš
paties apreiškiama: “Tie, ku
rie norėjo tave nužudyti, jau 
mirė” (Iš 4,19-; plg. Mt 2.20).

Ir Mato pasakojimas apie iš
minčius bei žvaigždę atspindi 
Penkiaknygę — Senąjį Testa
mentą. Jis praturtintas Mesi
jo, kilusio iš Dovydo šeimos, 
bruožais. Matas paruošia sa
vo skaitytoją “Jėzaus Kris
taus (Mesijo) kilmės knyga 
(genealogija)” (Mt 1,1) pačio
je Jėzaus kūdikystės pasako
jimo pradžioje. Penkiaknygės 
skaitinys yra Skaičių knygoje 
(Sk 22-24). Mozė, vesdamas iz
raeliečius per Transjordaniją, 
susiduria su dar kitu nedoru 
karaliumi.

Jis, kaip ir Faraonas, nori 
sunaikinti Izraelį. Tai Bala- 
kas, Moabo karalius. Balakas 
parsikviečia iš rytų garsų žy
nį Balaamą prakeikti Mozę ir 
Izraelį (Sk 23,7). Balaamas nė
ra izraelietis. Jis — burtinin
kas ir kerėtojas, — žmogus, ku
rį Jėzaus amžiuje buvo įprasta 
vadinti žyniu. Balaamas at
vyksta kartu su dviem tarnais 
(Sk 22,22). Tačiau, užuot pra

keikęs Mozę ir Izraelį, jis pra
našauja jam iškilią ateitį: 
“Gims vyras iš Izraelio pali
kuonių; jis valdys daug tau
tų. .. Matau jį, bet ne dabar
tyje; stebiu jį, bet ne iš arti: 
žvaigždė patekės iš Jokūbo (Iz
raelio); vyras (skeptras) gims 
iš Izraelio” (Sk 24,4-7).

Šis skaitinys kalba apie ka
raliaus Dovydo iškilimą. Dovy
das yra ta žvaigždė, kurią re
gėjo Balaamas; Dovydas buvo 
vyras, kuriam duota izraelie
čių karalystės skeptras. Vė
lesniame judaizme skaitinys 
imtas suprasti kaip nuoroda į 
Mesiją — Pateptąjį ir laukia
mą karalių iš Dovydo šeimos.

Skaitinys turėjo didelį vaid
menį net antrajame pokristi- 
niame amžiuje. Rabinas Aqiba 
vadino mesiju sukilėlį prieš 
Romą — Simoną ben Kosibą, 
kurį liaudis pavadino Bar 
Kochba — Žvaigždės sūnumi.

Mato kūdikystės pasakojime 
Erodas turi ne tik bruožus 
Faraono, mėginusio nužudyti 
kūdikį Mozę, bet ir bruožus 
Balako, norėjusio sunaikinti 
Mozę žynio iš rytų pagalba. 
Pasakojimu apie išminčius ir 
žvaigždę Matas'sugretina Se
nojo Testamento Balaamą su 
Betlėjaus išminčiais iš rytų. 
Kaip Balaamas regėjo tekan
čią Dovydo žvaigždę, taip Bet
lėjaus išminčiai regėjo Mesi
jo— Žydų Karaliaus žvaigždę.

Atpažinimas, kad Senojo 
Testamento pasakojimai duo
da rėmus Mato Jėzaus kūdikys
tės pasakojimui apie išmin
čius ir žvaigždę, yra labai 
svarbi įžvalga. Jos padedami, 
bandykime telkti dėmesį į Ma
to Jėzaus kūdikystės pasako
jimo teologinę reikšmę. Juo 
Matas išreiškia kas yra Jėzus. 
Matas sieja žinią apie išgany
mą — Gerąją Naujieną su Jė
zaus pradėjimo iš Mergelės 
apreiškimu. Juo Matas išreiš
kia kokios yra žinios apie iš
ganymą — Gerosios Naujienos 
pasekmės, būtent, priėmimas 
ir atmetimas. Pasakojimu apie 
išminčius ir žvaigždę Matas 
iš anksto kalba apie Gerosios 
Naujienos dalią — sėkmę ir ne
sėkmę, kuri bus pažinta po Jė
zaus Prisikėlimo.

Iš Mato Jėzaus kūdikystės pa
sakojimo aišku, kad kristine 
Geroji Naujiena patraukia 
tuos, kurie tiki. Pasakojimo 
tikintieji — išminčiai yra pa
gonys. Nenuostabu, nes Matas 
rašė Evangeliją krikščionių 
bendrijai, kurioje vyravo ti
kintieji iš pagonijos.

Tačiau Matas lieka perdėm 
žydiškas, nes teigia, kad pa
gonys neturėjo apreiškimo, ku
riuo didžiavosi žydai. Dievas 
apreiškia save per gamtą 
(Rom 1,19-20; 2,14-15). Matas 
rašo, kad išminčiai gavo ap
reiškimą per astrologiją: nau
ja žvaigždė atneša jiems žinią 
apie išganymą. Ši žinia yra 
tik netobulas apreiškimas. 
Apreiškiamas tik gimimas, bet 
neapreiškiama vieta, kur ga
lima rasti Žydų Karalių. Gi
mimo vieta yra paslaptis, pa
tikėta ypatingajam Dievo ap
reiškimui. duotam Raštuose 
(Mt 2,2-6). Pagonys veržiasi 
pagarbinti Gimusioje, bet turi 
mokytis iš žydų išganymo isto
rijos.

Čia Matas išryškina paradok
są: tie. kurie pažįsta Raštus 
ir žino tai, ką pranašai skelbė 
apie Mesiją, atsisako ateiti jo 
pagarbinti. Dar daugiau! Kara
lius, augštieji tautos kunigai 
ir Raštų aiškintojai rengia są

mokslą prieš Mesiją. Karalius 
Erodas pasmerkia Dievo Mesi
ją mirčiai! Tačiau Dievas ap
saugo savo Mesiją — Jėzų ir 
ilgainiui parveda savo Sūnų 
iš svetimo krašto (Mt 2,15).

Išminčiai ir žvaigždė: 
tikėjimo šaukliai

Mato Jėzaus kūdikystės pa
sakojimas atspindi Senojo Tes
tamento atsiminimus apie Juo
zapą, Mozę, Balaamą, Dovydą. 
Juo Matas paruošia savo skai
tytoją iš anksto kančios ir Pri
sikėlimo pasakojimui. Ir kūdi
kystės, ir kančios pasakojime 
dalyvauja tie patys veikėjai. 
Karalius, augštieji tautos ku
nigai ir Rašto aiškintojai ri
kiuojasi prieš Jėzų. Vienas 
Dievas tegina Jėzų! Tačiau 
Dievas įgalina Jėzų laimėti, 
grąžindamas jį į savo kraštą. 
Žydai, nors, ir turėdami Raš
tus, atmeta Jėzų. O pagonys. 
Raštų padedami, suranda Jė
zų ir jį pagarbina.

Mato Evangelijos kūdikys
tės pasakojimas nėra vien tik 
žinia apie išganymą. Ji savo 
esme yra pati Geroji Naujiena 
miniatiūroje.

Nehuostabu, kad žvelgdami 
atgal į krikščionijos' istoriją, 
matome įdomų faktą. Pasakoji
mas apie Jėzaus gimimą ir kū
dikystę buvo labai puoselėja
mas ir branginamas. Tiesa, jis 
yra patrauklus pasakojimas ir 
vaizduotei, ir širdžiai. Tačiau 
pasakojimo puoselėjimas at
spindi kur kas daugiau. Pasa
kojimo puoselėjimas švyti nuo
voka, kad čia slypi pati Gero
sios Naujienos esmė: Dievas 
padarė savo Artimu gyvenime 
to, kuris gimė Žemės Kūdikiu. 
Pranašų lauktas Emanuelis 
— “Dievas su mumis” yra Jė
zus, Mesijas ir Dievo Sūnus. 
Šis apreiškimas vienus pikti
no, nes atrodė negalimas, o ki
tus išganė, nes drįso tikėti, 
kad “Dievui nėra negalimų da
lykų”.

Išminčiai yra tikėjimo drą
suoliai. Jėzaus kūdikystės pa
sakojime jie tampa tikėjimo 
šaukliais ir tarnauja įvaizdžiu 
visiems, kurie ateis pagarbin
ti apaštalų skelbiamo prisikė
lusiojo Jėzaus.

Skaičių knyga kalba apie Ba
laamą kaip žynį iš rytų (Sk 22- 
24). Jis tegalėjo sakyti “matau 
jį, bet ne dabartyje”, nes 
žvaigždė nepatekėjo iš Jokūbo 
(Izraelio) iki Dovydo amžiaus. 
Taip ir išminčiai kūdikystės 
pasakojime, matydami tekan
čią Žydų Karaliaus žvaigždę, 
atpažįsta (tačiau ne dabarty
je) tą, kurio karaliavimas taps 
istorine tikrove, kai bus pri
kaltas prie kryžiaus po titu
lu Žydų Karalius ir reikšis is
torijoje, kai bus išaugštintas 
Tėvo dešinėje per Prisikėli
mą.
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ristaus 
gimimo 
švenčiu
proga 
siunčiame nuoširdžius sveikinimus 
broliams kunigams ir visiems tautiečiams 
pavergtoje Lietuvoje, ypač tiems, kurie 
kenčia priespaudą kalėjimuose, lageriuose 
ir kitur. Meldžiame jiems ištvermės ir lais
vės, o išeivijai - naujo ryžto kelyje į Tėvy
nės laisvę. Tebūnie naujieji Šv. Kazimiero 
Metai žingsnis į tautos pergalę!

Kanados Lietuvių Katalikų 
Kunigų Vienybė
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Pianino technikas 
A. BRIČKUS 

gali sutvarkyti jūsų turimus 
pianinus, pagelbėti juos perkant 

arba parduodant.
Skambinti 255-9924 I ’oronte.
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SVEIKINAME

Bookbinding Studio
“SAMOGITIA”
meniškai įriša knygas bei 

žurnalus. Savininkas - lietuvis.
Telefonas 625-2412

P.O. Box 1343, Postal Station "B" 
Mississauga, Ontario L4Y 4B6
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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.

Tautos Fondo atstovybė Kanadoje
Torontas, 1983 metų Kalėdos



Vakarai, krikščionybė ir lietuviai
FELIKSAS JUCEVIČIUS

Savo didmiesčiais ir greit
keliais, įmonėmis, fabrikais ir 
universitetais, gyvenimo dina
mizmu apskritai Vakarai išdi
džiai byloja keleiviui, kad jie 
išpažįsta tik vieną vienintelį 
credo — tai faustiškąjį tikėji
mą savo veikla. Jų neišsisemia- 
mas gaivališkumas ir civiliza
cinė energija primena amžinai 
nerimstantį vulkaną. Mokslas 
nuostabiais savo šuoliais liu
dija vakarietiškosios minties 
gyvastingumą. Jų praktinius 
sugebėjimus bei veržlumą 
skelbia technikos laimėjimai. 
Vakarai užsitikrino tokį augš- 
tą gyvenimo lygį, kokio žmoni
ja neturėjo niekada anksčiau. 
Šiandien čia eilinis darbinin
kas naudojasi patogumais, ku
rių pavydėtų pereitų amžių 
didikai ir karaliai.

Nemažiau krinta į akis Vaka
rų ekspansyvumas — juk jie 
baigia užkariauti visas rases 
ir kontinentus. Iš tikro, va
karietiškoji civilizacija yra 
jau globalinė — ji viešpatauja 
visoje žemėje. Kad Vakarai 
ekstravagantiškai gyvena ir 
kad jie turtingi nuotabiais 
laimėjimais, negali to paneig
ti net jų pats aršiausias kri
tikas. Ar tai nereiškia, kad 
pereitojo amžiaus nuogąstavi
mai bei mūsų laikų pranašys
tės apie jų žlugimą yra be pa
grindo?

Bet šalia konvulsiško gai
vališkumo, keliautojas paste
bi taip pat didelį Vakarų ne
rimą. Ir tai nėra laikinis, bet 
giliai įsišaknijęs reiškinys 
vakariečių sąmonėje. Tai buvo 
ryšku jau po II D. karo, kaip 
tai rodė egzistencialistinė 
mintis. Aišku, egzistencializ
mas, kurio mąstymą dominavo 
nerimas, priklauso jau praei
čiai. Bet su egzistencializmo 
pasitraukimu iš minties pasau
lio nepasitraukė nerimas iš 
Vakarų gyvenimo. Priešingai, 
vakarietiškasis nerimas pra
deda kartais rodyti nusivyli
mo ir beviltiškumo ženklus. 
Kad tai yra Vakarų dvasinio 
negalavimo tikri ženklai, su 
tuo turi sutikti kiekvienas 
objektyvus stebėtojas.

Kaip visa tai aiškinti? Kas 
yra jų tamsiųjų nuotaikų prie
žastis? Aišku, tai yra sudėtin
gas ir sunkus klausimas. Bet 
atrodo, kad kiekvienas atsaky
mas negali išleisti iš akių Va
karų pasaulio pagrindų susvy
ravimo ir netikrumo ateitimi.

* * ♦
Maždaug nuo VII ir VIII š., 

t.y. nuo Vakarų formavimosi 
pradžios, jų pagrindas buvo 
krikščionybė. Jų galvojimą 
apsprendė krikščioniškoji 
mintis, jų etinį kodeksą sais
tė krikščioniškosios moralės 
principai, krikščioniškasis 
tikėjimas persunkė jų gyveni
mą. Per kelis amžius krikščio
nybės įtaka buvo tikrai stipri 
Vakarams, bet negalime saky
ti, kad jie buvo tikrai krikš
čioniški. Net ir viduramžiais 
jiems nepavyko būti tokiais, 
nors tai ir mėgino. Nuo naujų
jų amžių pradžios krikščiony
bės įtaka jau silpnėjo Vaka
rams. XVIII š. pastebimas jau 
vakariečių atšalimas, o vėliau 
net atkritimas ir atvira kova 
prieš ją.

Mūsų amžiuje krinta į akis 
ištisų masių indiferentizmas 
krikščionybei. O tai bloges
nis ženklas už atvirą kovą 
prieš ją. Kas kovoja prieš ją, 
tam ji dar egzistuoja, o kam 
ji visai nerūpi, tai ženklas, 
kad jam tai jau miręs dalykas. 
Kadaise Vakarų katedros ir 
bazilikos buvo maldos namai,

o šiandien milijonams bėra 
jos tik muzėjai ir turistinės 
įdomybės. Romos bazilikos nė
ra išimtis. Tiesa, čia ponti- 
fikalinės Mišios sutraukia dar 
tūkstančius romėnų ir kitatau
čių, bet stebint juos kažkaip 
savaime kyla klausimas, kiek 
iš jų atvyksta melstis, o kiek 
tik pasižiūrėti barokinių apei
gų. Tačiau niekas taip akivaiz
džiai nerodo vakariečių atkri
timą nuo krikščionybės, kaip 
jų moralinis pasimetimas ir 
nuklydimas. Kai milijonai va
kariečių nebemato skirtumo 
tarp dorybės ir nuodėmės, pa
reigos ir nusikaltimo, ar kar
tais tai nereiškia, kad Vaka
rai jau atsidūrė Nietzsches 
pranašautame pasaulyje, kuris 
yra jau anapus gėrio ir blogio?

Nemažiau liūdnas reiškinys 
yra krikščioniškosios įtakos 
susilpnėjimas intelektuali
niam elitui. Mūsų amžiaus sce
ną dominavo filosofinėje plot
mėje agnostikai ar ateistai, 
o juk kadaise Augustinas ir 
Ambrozijus, Tomas Akvinietis, 
Bonaventūra ir Duns Skotas 
neturėjo sau lygių mąstytojų. 
Meno pasaulyje krikščioniš
kieji menininkai, kaip Rou
ault ir Denis, yra tik vieni
ši medžiai nekrikščioniškai 
nusiteikusių menininkų gi
rioje.

Kaip visa tai aiškinti? Kad 
jau prasidėjo pokrikščioniš- 
koji era, kaip tai drąsiai tvir
tina vakarietiškosios civiliza
cijos kaikurie analistai? Bet 
tai neatsako į klausimą, kodėl 
Vakarai taip nukrikščionėjo. 
Kaikas kaltina už tai Romos 
konservativizmą, nepajėgusį 
skaityti naujųjų laikų ženklų. 
Aišku, išlaikyti betkokia kai
na “status quo” yra visų insti
tucijų didžiausias noras ir jų 
nelaimių pirmoji priežastis. 
Kiekvienu atveju su Vakarų 
krikščionimis yra kažkas tik
rai netvarkoje. Juk kadaise 
saujelė Kristaus sekėjų pa
jėgė užkariauti ano meto ži
nomąjį pasaulį, o mūsų am
žiuje milijonai krikščionių 
palieka kovos lauką ar net 
pereina į priešų pusę. Ar tai 
ne ženklas, kad šiuolaikiniai 
krikščionys išsisėmę? Jie turi 
rimtai pagalvoti, ar su jais 
neatsitiko kaip su ta druska, 
apie kurią Kalba Jėzus: “Jei 
druska nustotų sūrumo, kam 
ji verta? Ji niekam netinka, 
ir lieka ją išmesti žmonėms 
sumindžioti” (Mt 5,13).

Kad su Vakarų nukrikščio- 
nėjimu turi ryšio jų nerimas, 
tai nėra abejonės. Juk pagrin
dams svyruojant, niekas nesi
jaučia ramus. Pasaulis be pa
grindų yra prarajos pasaulis. 
O žengti prarajon net absur
do teatro didvyriams yra klai
ku.

Taipogi Vakarams kelia ne
rimą neaiški ateitis. Kodėl 
ateitis jiems netikra? Dėl 
įvairių dalykų. Visų pirma, 
virš žmonijos kabanti, lyg Da
moklo kardas, atominio karo 
galimybė. Jis baisus ne tik 
todėl, kad didžią dalį žmoni
jos pasmerks mirčiai, bet ir 
dėlto, jog paliks milijonus 
žmonių metų metams baisiose 
kančiose. Be to, žemės pavir
šiaus apnuodijimas kenksmin
giausiais chemikalais, kaip 
ir žmonių nuodijamasis įvai
riausiais svaigalais, neužtik
rina taip pat šviesaus rytojaus. 
Iš viso, sveikatos plotmėje 
Vakarams būdingi aštrūs 
prieštaravimai. Iš vienos pu
sės milžino žingsniu progre
suojanti. medicina išgelbsti 
milijonų žmonių gyvybę ir pra
ilgina jų amžių, o iš kitos pu
sės milijonus sveikiausių ir 
jauniausių žmonių pakerta ne
laiko apnuodyta aplinka, al
koholis ir narkotikai.

Žodžiu, Vakarų pasaulis — 
tai sudėtinga ir įvairiaspal
vė mozaika. Kiek jo išorinė 
pusė stebina savo blizgesiu, 
tiek jo vidinė pusė pribloškia 
žiūrovą savo tamsiomis spal
vomis. Ir vakarietiškasis di
namizmas panašus į sieninio 
laikrodžio švytuoklės jude
sį: jis svyruoja tarp ' dviejų 
kraštutinybių — milžiniškos 
materialinės pažangos ir susi
rūpinimą keliančios dvasinės 
atžangos.

* * *
Šiame sąryšyje savaime iš

kyla krikščioniškosios lietu
vių tautos klausimas. Būdami 
Vakarų ir krikščionybės dalis, 
lietuviai nėra izoliuota sala. 
Kaip krašte, taip ir išeivijo
je veikia juos ir geros, ir blo
gos įtakos. Tačiau juo arčiau 

susipažįsti su kitomis Vakarų 
tautomis, juo labiau pajunti 
jų religinio bei moralinio gy
venimo pulsą, juo stipriau įsi
tikini nuostabiu lietuvių dva
siniu stiprumu. Tiesa, ir mes 
turime dezertyrų religinėje 
plotmėje. Indiferentizmas yra 
jau užliejęs platokus sluogs- 
nius. Taipogi netrūksta mora
linių nuklydimų ir pas mus. 
Visdėlto šiandien iš lietuvių 
tautos gali tikrai daug ko pa
simokyti vakariečiai, neišsky
rus ir Romos krikščionių. Kiti 
vakariečiai gali pasigirti di
dingomis katedromis, romėnai 
— grandioziškomis pamaldo
mis, o mes, lietuviai, galime 
tikrai didžiuotis savo religin
gumu, moraline disciplina bei 
krikščioniška dvasia apskritai.

Šis teigimas nėra kitų dis
kreditavimas, o paprastas nu
silenkimas tiesai. Mes esame 
dar moraliai tauri ir dvasiš
kai turtinga tauta. Štai kele
tas mūsų tautai būdingų bruo
žų. Lietuviai pasižymi orumu 
kalboje. Juk mes neturime be
veik savo keiksmažodžių. Kai 
lietuvis keikiasi, tai jis grie
biasi svetimos kalbos. Tai pa
stebėjo jau Adomas Mickevi
čius, kalbėdamas prancūzams 
apie lietuvius College de 
France. Mes išsiskiriame taip 
pat iš kitų humanizmo sampra
ta. Nuo renesanso laikų ki
tiems humanizmas reiškia ant
ropocentrizmą: visa ko cent
ras ir visa ko matas yra žmo
gus. Antropocentrinis huma
nizmas turi prometėjinį pobū
dį, o tai reiškia kad jis serga 
išdidumu. Lietuviškasis huma
nizmas pabrėžia ne antropo
centrizmą, o žmoniškumą. 
“Žmoniškumas” yra tipiškai 
lietuviškas žodis, neturįs, 
kiek man žinoma, atitikmens 
jokioje kitoje kalboje. Žmo
niškumas nėra tas pats, kas 
žmogiškumas. Žmogiškumas 
pažymi žmogaus prigimties 
savitumą bei pranašumą kitų 
būtybių atžvilgiu, o žmoniš
kumas reiškia širdies gerumą 
bei būdo taurumą. Todėl būti 
žmonišku yra žymiai daugiau, 
negu būti tik žmogišku. Ir nė
ra abejonės, žmoniškumu pa
grįstas humanizmas viršija 
tikrai antropocentrinį huma
nizmą. Šventumo gilus išgy
venimas yra kita savybė, 
reikšminga lietuvių būdui. 
Nusilenkti tam, kas šventa, 
išlaikyti orumą šventoje vie
toje, matyti ir daryti skirtu
mą tarp švento dalyko ir ne
švento — tai principai, kurie 
saisto lietuvio galvoseną ir 
jo laikyseną. Atrodo, kad mes 
paveldėjome gilų šventumo pa
jautimą iš savo pagonių pro
senelių, kuriems ugnis, girios 
ir kaikurie gamtos reiškiniai 
buvo šventi dalykai.

Šventumo išgyvenimas, žmo
niškumo pabrėžimas ir oru
mas kalboje rodo lietuvių 
tautos dvasinį brandumą. Rea
lizuodamas šias dvasines ver
tybes, lietuvis priartėja prie 
žmogiškosios būties pilnatvės. 
Ir juo augščiau pakyla to idea
lo link, juo jis žmoniškesnis 
žmogus. Vakarai nėra nieko ki
to taip reikalingi, kaip šiomis 
dvasinėmis vertybėmis turtin
gų žmonių. Nestebindami jų 
savo materialiniais turtais 
ir technikos laimėjimais, mes 
tikrai praturtiname juos savo 
dvasinėmis vertybėmis. Moks
las, technika ir gerovė neuž
tikrina tautoms šviesaus ryto
jaus, kaip tai liudija Egipto 
ir Mezopotamijos civilizacijos. 
Tik dvasiškai turtingos tautos 
atlaiko didžiausias istorines 
audras. Tai skelbia Kinija, 
Indija ir žydų tautos istorija.

Baigiant keletas klausimų, 
liečiančių lietuvių jaunąją 
kartą. Ar mūsų jaunimas, au
gęs už Lietuvos ribų, turi bent 
kokį supratimą apie savo tau
tos dvasinius turtus? Ar jis 
skiria žmoniškumu pagrįstą 
humanizmą nuo antropocent
rinio humanizmo? Ar jis žino 
taip pat, kad būti tauriu žmo
gumi yra žymiai daugiau negu 
būti tik elegantišku, t.y. iš
moktų manierų džentelmenu? 
Jeigu jaunoji lietuvių karta 
tai yra įsisąmoninusi, tai kaip 
suprasti, kad josios tiek daug 
narių yra visai abejingi lietu
vybei bei lietuviškiems reika
lams apskritai? Šiuos klausi
mus dėl jų sudėtingumo ir opu
mo palieku šį kartą be atsaky
mo. Kad reikia juos kelti vie
na ar kita forma ir jieškoti į 
tai atsakymų, nėra abejonės. 
Juk tai liečia lietuviškosios 
išeivijos ateitį!

Dail. Pranas Domšaitis, APREIŠKIMAS. Aliejinis paveikslas, tapytas
1959 m. Iš Trakiu rinkinio. Jo reprodukciją išleido “Galerija” Čikagoje
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Kalėdos ir gimtoji žemė
Vyniojas praeitis motulės verptu siūlu 
Ir veda vėl atgal per amžinuosius tiltus. 
Anų dienų svajonės moja, drąsiai žiūri, 
Polėkiais vilioja, augina naują viltį.
Vynioja lino siūlą, skubu, namo einu — 
Tenai kietai įšalus žemė. Bus Kalėdos, 
Vėl suskambės varpeliai skambėjimu šventu 
Ir melsis broliai-seserys drauge susėdę.
Surasiu vietą, kur tada abu sėdėjom. 
Kur Aukso Altoriaus knygą tada varlėm. 
Atsimenu, o Viešpatie, maldoj žadėjom 
Iškelt žibintą ir budėt prie laisvės vartų.
Kai užsidegs šventovėj šventos vaško žvakės. 
O susirinkę mels laisvėjimo malonės.
Matysiu ko kelionėje esu nematęs — 
Pravirks užgimęs Kristus ir suklaupę žmonės.
Jie verks išniekintų ir sugriautų šventovių,
Jie verks, kad kryžių žemėj kryžių skausmas liejas. 
Kad kraujo ašarų prikritęs Vilniaus klonis 
ir rieda akmenys į šventąjį Betlėjų.
Ir tada suprasim: — Plačiau duris į saulę!
Nurinkti akmenis, uždegti naują šviesą! 
Užkąst į gilią duobę kruviną apgaulę! — 
Kalėdos ir gimtoji žemė vėl mus kviečia.
PJ83

i........ ® JF f
® 4Aalonių A ristaus gimimo g
b švenčių ir Dievo palaima gausių K

/ 984 metų visiems tautiečiams
h pavergtoje Lietuvoje ir laisvoje b
1 fe

išeivijoje nuoširdžiai linki - fe
I 1QQQ Vyskupas V BRIZGYS fe
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Sveikinu Hamiltono 

lietuviu Aušros Vartų 

parapija bei jos 
vadovybę, linkėdamas 
gaivaus kalėdinio 
džiaugsmo ir sėkmingų — 

naujų metų. .r'
Į- Telydi visus Viešpaties palaima!
S Putnam, Conn. Prelatas dr. Juozas Tadarauskas
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draugus, pažįstamus ir geradarius, fe 
linkėdamas malonių fe 

Kalėdų. | 
švenčių ir laimingų fe

"r
Londonas, Ontario Kun. Ignas Mikalauskas, OFM B

įveikiI1U visus parapijiečius Kristaus 

gimimo šventėje. Dieviškasis Kūdikėlis 

tesuteikia dangaus ramybę, džiaugsmų, 

palaima mums ir mūsų sanbroliams 

visame pasaulyje -
Tėvas Juvenalis Liauba, OFM,
Aušros Vartų parapijos Hamiltone klebonas
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“Kalėdos pasaulyje ”
Š. m. gruodžio 3 ir 4 d.d. 

North York miesto (Toronto 
šiaurinė dalis) pastate buvo 
suruoštas įvairių tautų pasi
rodymas “Kalėdos pasaulyje”. 
Ten dalyvavo įvairių tautų 
apie 30 grupių su įvairiais 
tautiniais drabužiais, valgiais 
ir puošmenimis, kurie yra sie
jami su Kalėdomis. Kaikurių 
tautybių buvo net po dvi gru
pes, nes rengė skirtingos pa
rapijos ar skirtingos tos tau
tos grupės.

Gausiai ir gražiai buvo pa
puošti stalai tautoje gamina
mais kalėdiniais valgiais bei 
nešiojamais drabužiais, pa
puoštomis eglutėmis: armėnų, 
serbų, kroatų, makedoniečių, 
graikų, lenkų, slovėnų. Kaiku
rių tautų stalai buvo su mažu 
tautiniu atspalviu, o daugiau 
prekybiniai (pardavimas!). 
Mažiausiai įvairumo parodė 
“Toronto Historical Board” 
— turėjo ant stalo tik keletą 
reklaminių lapelių, o greti
mai stovėjo du scenose britų 
uniformose kariai su trimitu 
ir būgnu.

Paroda buvo išdėstyta tri
juose augštuose. Programos 
paįvairinimui grojo dūdų or
kestras, vadovaujamas moters.

Man atrodė, kad gražiausiai 
buvo papuošta lietuvių paro
dėlė, kuri užėmė apie 30 pėdų 
ilgio grindų ir buvo apšvies
ta saulės šviesos per didžiulį 
priekinį langą. Be to, buvo dar 
daug stiprių elektrinių lempų.

Labai originaliai atrodė lie
tuvių eglutė su šiaudinukų tau
tiškų motyvų ornamentais bei 
įvairiomis šiaudinukų žvaigž
dutėmis. Visi stalai buvo už
dengti lietuviškomis raštuoto
mis staltiesėmis. Ant stalų bu
vo sudėtos tautinės juostos, 
medžio skulptūrinė (Dagio) 
prakartėlė, dvylika didelių ir 
mažesnių tautiniais drabu
žiais aprengtų lėlių, kurias 
paruošė A. Vaitonienė, L. Nak- 
rošienė ir G. Baltaduonienė. 
Gretimai buvo išdėstyti G. La- 

II. LASIENĖ ir O. TASECKIENĖ tautybių parodoje Toronte “Kalėdos 
pasaulyje”, kur buvo įrengtas ir lietuvių skyrius Nuotr. St. Dabkaus

I SU KALĖDŲŠVENTĖM/S | 
/R NAUJA/S/A/S META/S 

nuoširdžiai
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SVEIKINA g
VISUS S A VO RĖMĖJUS.

DRAUGUS, TALKININKUS .fe
/R LINKI fe

.gausiu Dievo dovanu bei 
jo nuolatinės globos —

Nekaltai Pradėtosios Marijos fe
|į seserys Toronte SES MARGAR|TA jįjį

sienės mezginiai ir pagalvėlės. 
Stalo vidurį puošė eglių šako
se žvakės, kepti pyragaičiai 
“grybai” bei sausainiai. Už
pakalinę sieną — uždangą su
darė įvairūs gobelenai, ku
riuos išaudė L. Nakrošienė, 
A. Zanderienė, A. Vaitonienė, 
G. Baltaduonienė, G. Lasienė, 
O. Taseckienė ir Irena Nor- 
mantaitė. Gobelenuose vyravo 
gėlytės su paukščiukais, mer
gaitė grybautoja, šeima, pajū
ris, koplytstulpis prie sody
bos su apsnigtais medžiais, 
merginos ir vyrai. G. Baltaduo
nienė narstė naujas šiaudinu
kų žvaigždeles bei kitokius 
ornamentus, kurie labai domi
no praeinančius žiūrovus.

L. Nakrošienė paruošė lie
tuviškų Kūčių papročių apra
šymą su Lietuvos žemėlapiu 
bei svarbiausiomis lietuviš
komis žiniomis, kuris buvo 
dalinamas žiūrovams.

Šioje parodoje dalyvavo ir 
tautinių šokių grupė “Ginta
ras”, kuris gausiems lankyto
jams atliko keletą tautinių 
šokių.

Šią prodėlę suorganizavo 
Lietuvių Tautodailės Institu
to Toronto skyrius, kuriam 
vadovauja A. Vaitonienė. 
Ypač daug darbo ir laiko pa
aukojo L. Nakrošienė, A. Zan
derienė, G. Baltaduonienė, 
G. Lasienė. Be jau minėtų šio
je parodoje, buvo įvairių ro- 
dinių, paruoštų O. Taseckie- 
nės, Ir. Normantaitės, K. Poš
kienės, Jz. Žulienės, L. Sen- 
džikienės. Parodą surengti pa
gelbėjo V. Nakrošius ir J. La
sys.

Lietuvių Tautodailės Institu
to Toronto skyriaus narės kar
tą į savaitę susirenka pas A. 
Vaitonienę pasimokyti naujų 
tautodailės darbų. Tokiu bū
du A. Vaitonienės pastangos 
ir narių darbas sukelia susi
domėjimą ne tik lietuvių, bet 
ir plačioje svetimtaučių ma
sėje.

V. Matulaitis

$
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® PAVERGTOJE TEVfflfJE
PARTOTYRA

Dienraštis “Tiesa” turi skyriy 
“Kraštotyros baruose”, vis la
biau tarnaujantį partotyrai. 
1983 m. gruodžio 3 d. laidoje Juo
zas Vyšniauskas rašo apie Skuo
de surengtą kraštotyros vakaro
nę, kuri buvo skirta . . . kovoms 
už sovietinę valdžią ir socialis
tinį darbą. Mokytoja J. Baltie- 
jienė dalijosi atsiminimais apie 
komunistinį jaunimo auklėjimą 
pokario metais. Milicijos dar
buotojas J. Jonaitis kalbėjo apie 
stribus, juos vadindamas liau
dies gynėjais, “saugojusiais vals
tiečius nuo buržuazinių nacio
nalistų piktadarybių”. Tais na
cionalistais vadinami Lietuvai 
laisvės siekę pokario partiza
nai. Kompartijos kovų ir darbo 
veteranas Z. Ramanauskas pasa
kojo, kaip skuodiškiai 1940 m. 
atkūrė sovietinę valdžią. Su 
tikrąja kraštotyra galėjo būti 
susietas tik Ylakių liaudies an
samblio koncertas. Centrinia
me “Žinijos” draugijos Kauno 
skyriuje šio miesto ir rajono 
kraštotyrininkams, lektoriams 
bei jauniesiems komunistams 
buvo skirta teorinė konferen
cija. Pranešimus skaitė kom
partijos propagandai tarnau
jantys veikėjai — LKP centro 
komiteto direktoriaus pavaduo
tojas prof. K. Surblys ir Kau
no politechnikos instituto do
centas P. Freidhaimas. Apie ko
munistinės organizacijos veiklą 
Kauno universitete įspūdžiais 
dalijosi docentas V. Kuzmins- 
kis. Konferenciją papildė paro
da, kurion buvo įjungtos krašto
tyrininkų paruoštos įmonių, 
įstaigų, kolchozų bei sovchozų 
pirminių partinių ir komjauni
mo organizacijų istorijos. Sta
nislovo Bilskio pranešimu, Kau
no politechnikumo kraštotyri
ninkai baigia rašyti savo mokyk
los komjaunimo istoriją. Nijolė 
Adomaitienė informuoja apie 
Jurbarko kraštotyrininkų ruo
šiamą rajono metraštį. Medžia
gą jie renka pas kompartijos ve
teranus, buvusius pogrindinin
kus, karo veteranus, pokario me
tų aktyvistus. Esą daug atsimini
mų gauta iš seniausio komparti
jos veterano F. Černovo, sovieti
nių partizanų būrio “Keršyto
jas” ryšininko J. Jovarausko, 
specialią asmeninę pensiją gau
nančio A. Šrnotavičiaus.

RASELĖS TRAGEDIJA
Spaudoje plačiai nuskambė

jo trejų su puse metukų amžiaus 
Raselės Prascevičiūtės trage
dija 1983 m. birželio 17 d. va
karą. Jos tėvas Vytautas Prasce- 
vičius, Radviliškio rajono Va
daktų kolchozo mechanizato
rius, netoli namų šienpjove pjo
vė žolę. Šenpjovė prie jo pribė
gusiai Raselei nupjovė abi kojy
tes. Pirmąją pagalbą suteikė fel
čerė Elena Krivickienė, centri
nėje Radviliškio ligoninėje bu
dėjęs chirurgas Raimondas Aga- 
nauskas. Pastarasis telefonu 
kreipėsi į Vilniaus eksperimen
tinės ir klinikinės medicinos 
mikrochirurgijos skyrių, galin
tį prisiūti nupjautas kojytes. 
Ten betgi tuo metu jau buvo pra
dėtos dvi panašios operacijos. 
Skyriaus iniciatorius ir organi
zatorius Kęstutis Vitkus pa
tarė kreiptis į mikrochirurgijos

KELIONĖS Į LIETUVĄ 1984 
DVIEJŲ SAVAIČIŲ

Pasirenkant: 10 dienų Lietuvoje, arba Vilnius-Ryga, Vilnius- 
Leningradas, Vilnius-Yalta, bei kiti Europos miestai.

Gegužės 15
Gegužės 22
Gegužės 29
Birželio 26 

Liepos 3
Liepos 10
Liepos 17
Rugpjūčio 14

VIENOS SAVAITĖS Q> Gegužės 22
Liepos 10

Rugsėjo 11
Spalio 2

Visos kelionės lydimos patyrusių palydovų

Mūsų ištaigoje:
■ Nuperkami automobiliai, bei kiti daiktai giminėms Lietuvoje
a Sutvarkomi dokumentai iškvietimams
> Tarpininkaujama tvarkant palikimus bei suteikiant finansinę 

paramą artimiesiems giminėms.
Visais atvejais garantuojamas sąžiningas ir konfidencialus patarnavimas.

Smulkesnių žinių teiraukitės adresu:
2385 Dundas St.W. Toronto, Ont. Canada, M6P 1X2 

Tel. (416) 532-8772 arba (416) 537-3060
Telex 06-986766 TOR

(Kelionių įstaigos registracijos numeris — 1835961)
Savininkė — Audronė Našlėnaitė-Simon

The Marlatt ir koplyčia
The J. B. MARLATT eis Main Street East Telefonas: 528-6303
Funeral Home, Ltd. (East of Sanford) HAMILTON, Ontario

centrą Maskvoje, kur mažoji pa
cientė turėjo būti pristatyta per 
šešias valandas. Specialus lėk
tuvas buvo gautas iš Rygos. Sėk
mingą operaciją ten atliko mik- 
rochirurgas R. Datiašvilis. Ma
žoji Raselė vėl grįžo Lietuvon, 
buvo gydoma respublikinėje vai
kų ligoninėje Nemenčinėje. Ten 
ji 1983 m. spalio 23 d. sulaukė 
ketverių metukų amžiaus. Koje
lės yra prigijusios, mergytė pra
deda vaikščioti, bet jai tą vaikš
čiojimą vėl teks išmokti iš nau
jo. Neseniai ji vėl buvo išsiųsta 
Maskvon pas mikrochirurgą R. 
Datiašvilį. Vilniuje tokias ope
racijas sėkmingai atlieka mikro- 
chirurgai Kęstutis Vitkus, 
Juozas Oleka, Mindaugas Minde- 
ris, Saulius Špokevičius, Vytas 
Klimas. Jie prisiuva nupjautas 
kojų pėdas, nupjautus pirštus 
bei kitas galūnes. Pasikalbė
jime su “Tiesos” atstove Vanda 
Bogušiene skyriaus vedėjas Kęs
tutis Vitkus, medicinos mokslų 
kandidatas, apgailestavo, kad 
tą naktį mažajai Raselei jo sky
riaus operacinėje nebuvo vie
tos, nes vyko dvi operacijos, bu
vo užimti visi mikroskopai. Be
liko viena išeitis — skubus mer
gytės pervežimas Maskvon.

TVENKINYS ŠAKIUOSE
Šakių centre prieš daugelį 

metų sutyvuliavo namažas tven
kinys. Jo krantuose pasodintos 
liepaitės ir gluosneliai dabar 
jau virto gražiais medžiais. Ša
kiečiai čia įsirengė neblogą pa
plūdimį, bokštelį šuoliams į van
denį. Tvenkinyje suvešėjo van
dens augalai, atsirado gulbių, 
kasmet vaikus peri antelės, o 
šiemet apsigyveno porelė balta
kakčių laukių, keletas vandens 
vištelių šeimų. Lig šiol buvo 
apleistas prie tvenkinio esan
tis parkas. Dabar jis pertvarko
mas. Jau pašalinti išdžiūvę me
džiai, menkaverčiai krūmai, iš
lyginta žemė. Bus įrengtas van
dens baseinas, žaidimų aikšte
lės vaikams, nutiesti asfaltuo
ti takai, pasodinta daug gėlių.

VIEŠNIOS IŠ VILNIAUS
R. Daškevičienė “Komjauni

mo Tiesos” 1983 m. 167 nr. skai
tytojus supažindina su Varėnon 
atvykusiomis viešniomis iš Vil
niaus. Tos viešnios — devynio
likmetė siuvėja Valentina Poš- 
kaitė ir jos draugės šiltai buvo 
priimtos Prochoiovų šeimoje. 
Ant stalo netrūko nei užkandžių, 
nei degtinės. Kai pagaliau mie
gas ir svaigalai įveikė jaunuo
lius, nerimstanti V. Poškaitė 
pasikvietė nepilnametį Romą 
Prochorovą pasivaikščioti po 
Varėną. Kai jiedu atėjo prie 
autobusų stotelės, nuo alkoho
lio apsvaigusiai V. Poškaitei ne
patiko stiklas. Nusiavusi vieną 
basutę, ėmė daužyti stotelės 
langus. Kitą basutę atidavė Ro
mui, kad ir jis galėtų įsijungti. 
Vaikinukas pakluso, bet jiedu 
negalėjo pasiekti viršutinių lan
gų, kol nesusirado ilgų lazdų. 
R. Daškevičienės pranešimu, ka
ringoji Valentina su nepilname
čiu Romu sunaikino 22 kv. met
rus stiklo, kainuojančio 105,17 
rb. Tai tik oficialūs nuostoliai. 
R. Daškevičienė klausia: “Bet 
kas paskaičiuos žalą, kurią jie 
padarė patys sau?” V. Kst.

Simon
Travel
Sveikina visus klientus 
su šventėm, linkėdama 
geros sveikatos, laimės 
bei pasisekimo ir kviečia 

keliauti kartu!

Rugsėjo 4
Rugsėjo 11
Spalio 2
Gruodžio 19

KALĖDINIS ATEITININKU BA- 
ZARAS įvyko gruodžio 11 d. Di
džiojoje loterijoje dar neatsiimti: 
gintarinis smeigtukas nr. 2104. 
arbatinukas nr. 2299, gėlės nr. 
2543, pagalvė nr. 2729, lėkštė nr. 
2541. Laimikius galima atsiimti iš 
Danguolės Juozapavičiūtės (tel. 
544-5015). Nuoširdi padėka tiems, 
kurie paaukojo laimikius, ir vi
siems atsilankiusiems. Tai įverti
nimas ateitininkų pastangų. Dar 
kartą ačiū. O. S.

f HAMILTON
LIETUVIŲ PENSININKU NA

MAI “Rambynas” (1880 Main St. 
West) jau pastatyti, baigiamas vi
daus įrengimas. Pavyzdinis bu
tas ir raštinė jau anksčiau įreng
ti, o šiuo metu ir kelis kitus gali
ma apžiūrėti darbo metu, susira
dus darbų prižiūrėtoją Joe Nagy. 
Sekmadieniais nuo 12 iki 2 v.p.p. 
bus atidaryta raštinė prie apt. 206, 
tel. 523-5005, kur budės kas nors 
iš valdybos narių ar G. Kairienė. 
Kitu metu informacijų prašom tei
rautis pas A. Jankūną tel. 648-3428 
arba pas G. Kairienę tel. 637-2411. 
Galutinai pastatas numatytas baig
ti sausio gale, bet nuomos sutar
tys jau dabar sudaromos.

Per septynerius metus tiek dar
bo įdėję, kol sumanymą realiza- 
vom, norime, kad kuo daugiau tau
tiečių tuose namuose apsigyven
tų. Kitataučių hamiltoniečių su
sidomėjimas šiuo pastatu labai 
didelis; kaikurie jau užsirašė, 
nors dar nebuvo skelbimų angliš
koje spaudoje. Pagal valdžios 
įstaigų reikalavimą, reikia visus 
butus išnuomoti dar prieš pastato 
užbaigimą.

Vieno miegamojo butai 500-674 
kv. pėdų ploto patogiai išplanuo
ti, visi turi verandas; grindys iš
klotos kilimais, virtuvėje yra šal
dytuvas ir virimo plyta. Apšildy
mas ir elektra įskaityti į buto nuo
mą. Pačiam apsimokėti reikia tik 
telefoną ir, jei kas norės televi
zijos kabelį. Nuoma pagal dabarti
nes kainas irgi nedidelė: už vieno 
miegamojo butą $330-$350 į mėne
sį. Turintiems mažesnes pajamas 
valdžia atitinkamai sumažina nuo
mą; turintieji tik minimalias pa
jamas mokės tik $143 nuomos į 
mėnesį. Bet su tokiom nuolaidom 
tegalėsim tik pusę pastato išnuo- 
mot, kiti turės mokėti normalią 
kainą.

Jei kas norėtų arba būtų pri
verstas apsigyventi “Rambyne" 
anksčiau, negu bus galutinai už
baigti įrengimai, rangovas žada 
vieną kitą butą įrengti tuojau, o 
dėl nepatogumų, dar tebeeinant 
darbams pastate, padarytume ati
tinkamą nuomos nuolaidą.

Dar tebejieškom tam pastatui 
lietuvio vedėjo-superintenden- 
to, kad ir ne pensininko; gaus dvie
jų miegamųjų butą ir atitinkamą 
atlyginimą. Besidominčius šiuo 
darbu prašom kreiptis į valdybos 
narius.

Hamiltono Lietuvių Pensininkų 
Klubas jau persikraustė į “Ram- 
byną”, kur vyks valdybos posė
džiai, mėnesiniai susirinkimai, 
šachmatų, kortų lošimai ir kita 
veikla.

Burkimės visi į savo namus.
“Rambyno" valdyba

įvedu šildymo ir vėsinimo 
sistemą, atlieku visus 

taisymo ir skardos 
darbus.

(Esu "Union Gas" 
atstovas)

Jurgis Jurgutis 
Te . 383-9026

15 I Darlington Dr.
Hamilton, Ont. L9C 2M3

KREDITO KOOPERATYVAS 
“TALKA" užbaigė spalio mėn. su 
$18.262.595 balansu, padidėdamas 
per tą mėnesį ketvirčiu mil. dole
rių. Dabar “Talka” turi 2048 na
rius, kurie turi šėrų $10.235, tau
pomose sąskaitose $5.275.939, ter
minuotų indėlių $3.602.000, trum
po termino 90 d. indėlių $3.591.000. 
kasdien prirašomų palūkanų są
skaitose $497.009, registruotų pen
sijų taupymo plane $3.576.980. Na
riams išskolinta asmeninių pasko

lų $658.952 ir nekilnojamo turto 
$9.130.716. Paskolomis naudoja
si 455 nariai ir išduotos paskolos 
sudaro 53,6% turimo kapitalo, o 
41,7% neišskolintų pinigų padėti 
trumpam terminui lygoje ir ban
kuose. Pinigų išskolinimas suda
ro problemą, nes nėra didesnio 
pareikalavimo, o bankai ir kitos 
skolinimo institucijos lenktyniau
ja tarp savęs, skelbdamos įvai
rius palengvinimus, kad tik pri
trauktų daugiau norinčių skolin
tis. “Talkos” valdyba, norėdama, 
kad nariai daugiau pasinaudotų 
paskolomis, ypač nekilnojamo tur
to, nuo lapkričio 25 d. sumažino 
palūkanas už 1 m. nekilnojamo tur
to nuo 10,5% iki 10,25% ir 3 m. nuo 
12,75% iki 12%.

Nors palūkanos už paskolas su
mažintos, bet už nariams moka
mus įvairius indėlius palūkanos 
nesumažintos ir mokama daugiau 
negu bankuose. “Talka” už taupo
mąsias sąskaitas moka 7,5%, ban
kai — 6%; už terminuotus 1 m. in
dėlius “Talka” moka 9,5%, bankai 
— 8%-, už trumpo termino 90 d. in
dėlius “Talka” moka 9%, o bankai 
6,5—7,5%.

Kredito komisija per spalio mė
nesį leido išduoti naujų pasko
lų už $288.700.

NAUJOJO “TALKOS” RAŠTI
NĖS PRIESTATO statyba baigta, 
ir raštinė pradėjo darbą naujose 
patalpose lapkričio 19 d. Valdy
ba nusprendė surengti oficialų, 
patalpų atidarymą gruodžio 16, 
penktadienį, 2 v.p.p., ir pakvietė 
Hamiltono miesto burmistrą. Pa
šventinimą atliks Aušros Vartų 
parapijos klebonas kun. J. Liau- 
ba, OFM. Taipgi pakviesti lietu
vių bankelių ir kaimyninių kana
diečių kredito unijų atstovai. 
Kviečiami visi “Talkos” nariai at
silankyti bei apžiūrėti naujas pa
talpas.

“TALKOS” VALDYBA paskyrė 
paramą mokykloms ir lietuviškom P. LUBYS. Tel. 638-3171,663-9096

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje, 
įsikūręs nuosavuose namuose -

HAMILTONO LIETUVIŲ “T A T IZ A ” 
KREDITO KOOPERATYVAS I ALKA
830 Main Street East, Hamilton, Ontario L8M 1L6 

Tel. 544-7125
Darbo valandos: pirmadieniais, antradieniais ir ketvirtadieniais
- nuo 10 v. ryto iki 5 v.p.p., trečiadieniais - nuo 10 v. ryto iki 
1 v.p.p., penktadieniais — nuo 10 v. ryto iki 7 valandos vakaro, 
šeštadieniais — nuo 9 v. ryto iki 12 v. ryto.
Liepos-rugpjūčio mėn. uždaryta.

AKTYVAI PER 17 MILIJONŲ DOLERIŲ

MOKAME UŽ: IMAME UŽ:
indėlius (P.C.A.) ................ 6%
santaupas........................ 7'6%
kasdienines palūkanas 
už santaupas...................... 7%
term, indėlius 1 m............. 9'/2%
term, indėlius 3 m............. 10%
reg. pensijų fondo........... 9’/«%
90 dienų indėlius................ 9%
(minimum $5.000) 

organizacijom: Vysk. M. Valan
čiaus mokyklai Hamiltone $3.000, 
Vasario 16 gimnazijai Vokietijoje 
$1.500, sporto klubui “Kovas” 
$1.500, Kanados Lietuvių Fondui 
$200, KLB krašto valdybai $250. 
Kanados Lietuvių Jaunimo Są
jungai $250, “T. Žiburiams” $250, 
“N. Lietuvai” $250. radijo progra
mai “Gintariniai aidai" $100. Iš 
viso paskirta $7.300. Su anksčiau 
išduotais $2.050 iš viso 1983 m. 
išdalinta $9.350.

Nutarta šaukti metinį "Talkos" 
narių susirinkimą 1984 m. vasario 
26, sekmadienį, 4 v.p.p.. Jaunimo 
Centro salėje, 58 Dundurn St. N., 
Hamiltone.

Ir šiemet yra spausdinamas 
lietuviškas sieninis kalendorius 
1984 m., kurį nariai gali atsiimti 
“Talkos” raštinėje darbo valan
domis. Paštu kalendorius nebus 
siuntinėjamas. J. Dalius

RAMONA - JULIJA JURAITYTĖ. 
baigusi anglų kalbą ir biologiją 
Guelpho universitete bakalaurės 
laipsniu. Diplomas jai buvo įteik
tas 1983 m. spalio 7 <1. specialioje 
universiteto iškilmėje. Ramona ke
tina studijuoti teisę

Lietuviška baldų 
dirbtuvė Toronte
Daromi nauji minkšti baldai ir 
aptraukiami seni PIGIA KAINA.

nekiln. turto pask.............  11%
asmenines paskolas.... 12’/2%
Nemokamas pilnas čekių 
patarnavimas. Nemokama 
narių gyvybės drauda 
pagal santaupų dydi 
iki $2.000. Nemokama 
asmeninių paskolų drauda 
iki $10.000.

e LIETUVIAI PASAULYJE
JA Valstybės

Tradicinės Klevelando Lietu
vių Dienos buvo surengtos 1983 
m. lapkričio 26-27. Jos pradėtos 
koncertu, kuriame dainų ir ope
rų arijų programą atliko sol. 
M. Bizinkauskaitė, sopranas iš 
Filadelfijos, su pianiste R. Čy- 
vaite-Klioriene. Tautiniais šo
kiais įsijungė “Lazdyno” grupė 
iš Ročesterio. Programos atli
kėjams padėkojo LB apylinkės 
pirm. Vladas Čyvas. Vakarienės 
metu pagerbtas buvęs ilgametis 
pirm. Jurgis Malskis, valdybai 
vadovavęs 12 metų. Menišką žy
menį su prasmingu įrašu jam 
įteikė valdybos vadovas kultū
riniams reikalams Viktoras Ma- 
riūnas. Lapkričio 27, sekmadie
nį, po pamaldų Dievo Motinos 
parapijos šventovėje buvo ati
daryta šešių jaunųjų meninin
kų įvairių darbų paroda. Ati
daryme kalbėjo koordinatorė 
dail. Nijolė Palubinskienė. 
Parodos dalyviai — Daiva Bly- 
naitė, Juris Čiurlionis, Sofija 
Gruzdytė, Kęstutis Kizevičius, 
Dalia Miškinytė ir Lina Palu
binskaitė.

Kompoz. Aloyzas Jurgutis, va
dovavęs “Dainavos” ansambliui 
Čikagoje, sukūręs kelis muziki
nius veikalus, buvo persikėlęs 
į Los Angeles. Ten jis pakeitė 
ilgametį Šv. Kazimiero parapi
jos vargonininką ir choro vado
vą kompoz. Bronių Budriūną. 
Praleidęs nepilnus vienerius 
metus naujose pareigose, A. 
Jurgutis 1983 m. lapkričio 28 
d. grįžo Čikagon, kur jo muzi
kinei veiklai yra platesnė dir
va. Pasitraukusį vargonininką 
bei choro vadovą laikinai pa
keitė Br. Budriūnas. Tikimasi, 
kad šią problemą galės išspręs
ti jaunasis muz. Aleksandras 
Stankevičius, iš Montrealio 
planuojantis persikelti Holly- 
woodan. Jis jau yra sutikęs įsi
jungti prel. J. Kučingio vado- 
vaujamon Šv. Kazimiero parapi- 
jon vargonininku ir choro va
dovu, jeigu pavyks gauti darbą 
Hollywoode.

A.a. kun. Antanas Petrauskas, 
ilgametis Šv. Jurgio ir Angelų 
Karalienės parapijų klebonas 
Brooklyne, mirė vėžiu 1983 m. 
lapkričio 18 d. Velionis gimė 
1909 m. lapkričio 2 d. Brooklyne, 
kunigu įšventintas 1934 m. gegu
žės 26 d. Pirmąsias Mišias lai
kė Angelų Karalienės parapijos 
šventovėje. Čia jis atšventė ir 
savo kunigystės 40 metų sukaktį 
1974 m., sulaukė tos parapijos 
90 metų sukakties. Dėl prasidė
jusios vėžio ligos 1980 m. pasi
traukė pensijon, apsigyveno sa
vo nameliuose Shirley, L.I. Lie
tuviškoji Angelų Karalienės pa
rapija buvo panaikinta, kai 1980 
m. pensijon išėjo ir jos ilgame
tis vikaras kun. Vytautas Pik
turna. Velionis kun. A. Petraus
kas iš Apreiškimo parapijos 
šventovės palaidotas lapkričio 
22 d. Šv. Jono kapinėse. Gedu
linėms Mišioms vadovavo Brook- 
lyno vysk. F. Mugavero. Pamoks
lą pasakė kun. V. Pikturna, at
vykęs iš Floridos.

Brazilija
Savaitraštis “Mūsų Lietuva” 

rašo apie “tvaną”, su kuriuo 
teko susipažinti per 1983 m. Vėli
nes. Dėl didelės liūties tada nu
kentėjo redakcijos ir adminis
tracijos patalpos. Sušlapo daug 
knygų, užrašų sąsiuvinių, nuo
traukų vokų. Visą šią medžiagą 
teko džiovinti, o kai ji buvo su
lipusi, vėl mirkyti vandenyje 
ir vėl džiovinti. Viskas buvo iš
sklaidyta ant stalų, ant lovos 
ir grindų.

Australija
Australijos Lietuvių Fondas 

skiria metines $500 premijas 
lietuviškoje veikloje pasižymė
jusiems jaunuoliams iki 30 metų 
amžiaus. 1983 m. premijai pa
skirti vertintojų komisiją su
darė ALB krašto valdyba. Joje 
Lietuvių Fondui atstovaus Bro
nius Stašionis, krašto valdybai 
— Juozas Maksvytis ir Benius 
Vingilis, du jos nariai. ALB 
apylinkių valdybos kandidatus 
prašomos siūlyti iki 1984 m. va
sario 1 d. Premijos įteikimas 
paprastai būna susietas su Vasa
rio 16 minėjimu.

Geelongo Lietuvių Sąjungos 
klubas savo veiklą aptarė meti
niame narių susirinkime Lietu
vių Namuose. Pagrindinius pra
nešimus padarė pirm. J. Gailius 
ir ižd. V. Adomaitis, revizijos 
aktą perskaitė J. Renkauskas. 
Naujon klubo valdybon išrinkti: 
pirm. J. Gailius, vicepirm. J. Me
delis, vicepirmininke moterų 
reikalams I. Gailiuvienė, sekr. 
Č. Valodka, ižd. L. Bungarda. 
Kandidatais liko A. Jančiaus
kienė ir V. Adomaitis, surinkę 

daugiau balsų, bet pasitraukę 
“pensijon”, kad turėtų pakan
kamai laiko kelionėms.

Lietuvis verslininkas Gedimi
nas Patupis, gavęs V. Australi
jos valdžios sutikimą, atnaujino 
Nullan’ooro dykumoje visiškai 
apleistą Euclos miestelį, kuris 
pasiekiamas važiuojant plentu 
iš vakarinės Australijos į ryti
nę. Ši vietovė yra toli nuo Aust
ralijos miestų gražioje pietinės 
Australijos pakrantėje. Joje bu
vo likę tik seni užeigos namai 
ir benzino stotis. G. Patupis pa
statė du naujus motelius ir du 
restoranus keleiviams, įrengė 
Karavano parką. Pagrindinis 
motelis gavo anglišką “Ginta
ro” pavadinimą — “Amber”. Yra 
pastatytas ir didelis kryžius 
su anglišku įrašu, kaip padėka 
Dievui už Euclos atnaujinimą. 
Paminklinę lentą puošia du Ge
dimino kryžiai. Euclos atnauji
nimas pareikalavo didelių pa
stangų, nes statybines medžia
gas teko atsivežti iš tolimų vie
tovių, taip pat ir kitus reikme
nis. Eucla dabar jau turi poli
cijos nuovadą ir ambulatoriją. 
Vanduo yra atvestas 12 km vamz
džiais iš požeminio sūraus eže
rėlio. Gėrimui renkamas lietaus 
vanduo nuo pastatų stogų. Kai jo 
nepakanka, panaudojama nu- 
druskinimo stotis, sujungta šu 
sūriu požeminio ežerėlio vande
niu. Prieš 35 metus į Fermantle 
uostą prie Pertho atplaukė lie
tuvių vyrų grupė iš V. Vokieti
jos, kurių eilėse buvo ir pane
vėžietis G. Patupis. Vėliau jie 
išsisklaidė po visą Australiją, 
bet G. Patupis liko V. Australi
joje. Prisimindami šią sukaktį, 
G. Patupi Eucloje 1983 m. spalio 
3 d. aplankė to transporto kai
kurie dalyviai ir pažįstami. Pir
mąsias lietuviškas Mišias Euclo
je laikė kun. dr. A. Savickas pa
šventinęs ir kryžių, kuris yra 
apšviečiamas ir iš toli matomas 
nakties metus.

Britanija
Lietuvės moterys Wolverhamp- 

tone 1983 m. lapkričio 20 d. įstei
gė Šiluvos Marijos Moterų Drau
giją išjudinti savo veiklai. Drau
gija rūpinsis kultūriniais ir so
cialiniais reikalais. Oficialus 
jos atidarymas numatomas vė
liau. bet dar šiais metais1 bus 
surengtos Kūčios G. Kaminskie
nės namuose. Į jūs kviečiami vi
si vieniši lietuviai, įskaitant 
našles, našlius ir pensininkus. 
Po Kūčių vakarienės numatomas 
trumpas vaidinimėlis “Aušros” 
metams užbaigti,, papildytas 
poezija ir dainomis.

Mančesterio ramovėnai, pa
kviesti Britų Lygos, jau 25 metai 
dalyvauja žuvusiems kariams 
pagerbti skirtoje eisenoje, pa
deda gėlių vainiką prie pamink
lo. 1983 m. lapkričio 13 d. eise- 
non įsijungė 18 lietuvių, dvi mo
terys dėvėjo tautinius drabužius. 
Savo dalyvavimu ramovėnai pri
mena anglams dabartinę sovie
tinę Lietuvos okupaciją. Kartu 
pagerbiami ir už Lietuvos lais
vę žuvę jos kariai. Tą pačią die
ną kan. V. Kamaitis laikė jiems 
skirtas Mišias. Į pamaldas įsi
jungė visi eisenoje dalyvavę lie
tuviai.

Vokietija
Marija Kylaitė-Grosmantienė, 

ilgametė Luebecko gyventoja, 
gimusi 1888 m. lapkričio 8 d. 
Trumpininkų kaime, Tauragės 
aps., senelių namuose sulaukė 
95 metų amžiaus. Šia proga ją 
pasveikino Luebecko lietuvių 
bažnytinio komiteto atstovai, 
įteikdami specialų raštą, gėlių 
ir piniginę do\aną, sugiedoda
mi seną lietuvišką giesmę. M. 
Grosmantienės vyras žuvo I D. 
kare. Po II D. karo ji gyveno Lue
becko lietuvių stovykloje, be
veik 20 metų rūpestingai pri
žiūrėjo lietuvių paminklą Vor- 
werkerio kapinėse, išvalyda
ma aikštelę, pasodindama kuk
liomis savo lėšomis nupirktų 
gėlių.

A. a. Valerija Grinkevičiūtė- 
Funkienė-Čekauskienė, sulau
kusi 84 metų amžiaus, mirė vė
žiu 1983 m. lapkričio 1 d. Pinne- 
berge. Palaidota Pinnebergo ka
pinėse, kur ilsisi abu jos vyrai. 
Laidotuvėse dalyvavo Pinneber
go bei Hamburgo lietuviai ir vo
kiečiai, apeigas atliko kun. V. 
Šarka. Velionė buvo gimusi Ru
sijoje, žurnalistiką studijavu
si Šveicarijoje, Zuericho uni
versitete, kur ji susipažino su 
ten studijavusiu pirmuoju savo 
vyru. Antrą kartą ištekėjo po jo 
mirties Pinneberge. Velionė pa
laikė artimus ryšius su Hambur
go lietuviais, priklausė Ham
burgo lietuvių moterų klubo 
steigėjų gretoms. Ji taip pat 
bendradarbiaudavo “Europos 
Lietuvyje”, yra vadovavusi šio 
laikraščio moterų skyriui.



Olandu Kalėdų senelis — Šv. Nikaiojus su savo palydovu juoduku, kuris baudžia nepaklusnius vaikus. Salia ju 
— Toronto gintarietės U. BURZDŽIŪTĖ ir N. BACEVIČIŪTĖ. Nuotrauka daryta Toronto tautybių parodoje 
“Kalėdos pasaulyje", kurioje dalyvavo ir Lietuvių Tautodailės Institutas Nuotr. O. Burzdžiaus

Kokie uždaviniai laukia musų?

Ko siekia studentų klubas?

RASA LUKOŠEVIČIŪTĖ

Paskaita, skaityta V PLJ Kon
grese Čikagoje. Spausdiname su
trumpinę Įžanginę dalį. RED.

Galėtų būti pateiktas spau
dai toks skelbimas: “Jieško- 
mas jaunas lietuvių kilmės 
asmuo, sugebantis dirbti lie
tuvių išeivijos veikloje bei 
rūpintis lietuvių tautos lais
vinimu. Amžius: 16-35 metų. 
Mokantis rašyti, skaityti ir 
kalbętį,, lietuviškai, sugeban
tis vatjovaųti susirinkimams, 
skaityti paskaitas, vadovauti 
organizuotiems vienetams, sto
vykloms, kursams, studijų die
noms. Darbo sąlygos: neribo
tas valandų skaičius, atlygi
nimas — retkarčiais finansi
nis, kartais pripažinimas bei 
pagerbimas, mokėjimas pasi
aukoti’.

Iki šiol tokio skelbimo ne
radome mūsų spaudoje, tačiau 
jis išreiškia mūsų dabartinę 
ir ateities būklę. Mūsų atsi
liepimas į tokį skelbimą yra 
mūsų atsakymas kovojančiai 
tautai. Nekeliu klausimo, ar 
esame tautos dalis, nes anot 
dr. J. Girniaus, tauta yra “pri
gimtinė”. Tad klauskime save: 
ar aš galiu dalyvauti tautos 
rūpesčiuose bei dalintis at
sakomybe, ar esu tinkamai pa
siruošęs? Su kokiomis sąlygo
mis reikia man susidoroti, kad 
pilnai dalyvaučiau savo tau
toje? Ko iš manęs konkrečiai 
reikalaujama?

Į šiuos klausimus svarbu ras
ti atsakymus, nes anot prancū
zų sociologo Gurvitch, “tauta 
yra daugiau negu dalinis susi
telkimas arba grupė. Ji yra 
globalinio pobūdžio santalka, 
telkianti savo narius visu gy
venimu”. Tad mūsų tautinis 
užsiangažavimas negali likti 
pripuolamu ar retkartiniu da
lyvavimu. Gyvenimas tautoje 
turi būti nuolatinis, pastovus. 
Mes, lietuvių išeivijos jauni
mas, turime skirtingą suprati
mą tautinio įsipareigojimo. 
Mes jį sunkiai įgyvendiname, 
nes mūsų dalyvavimas tautos 
gyvenime yra sąlyginis. Todėl 
šiandien mes skiriamės į dvi 
dalis: “elitą” ir “masę”, veik
liuosius ir neveikliuosius. 
Mes skaičiais ir statusu ma
tuojame tautinį gyvenimą: tas, 
kuris įstengia jame dalyvauti 
daugiau kaip 50%, yra laiko
mas visuomenininku, o tas, ku
ris neįstengia tai padaryti 
laisvu apsisprendimu ar kitų 
priverstas, atsiskiria nuo va
dinamos “veiklos” ir pasidaro 
tos nieko neveikiančios ma
sės dalimi.

Bet ar iš tikrųjų problema 
yra veiklieji ir neveiklieji, eli
tas ir masė, veikėjas ir nieko 
neveikiantis?

Šis kongresas kelia daug 
esmingesnę problemą, būtent, 
ar lietuvių išeivijos jaunimas 
žino, kas yra lietuvis — lietuvy

bė? Ar lietuvių išeivijos jauni
mas žino, koks yra jo tikslas, 
idealas? Ar jis žino, kaip jis 
rikiuos savo gyvenimo gaires? 
Kitaip sakant, aš turiu žinoti, 
kas esu, kad galėčiau nuspręs
ti kur eiti. Iš to susidaro trys 
pagrindinės gairės, būtent: 
tapatybė, idealas, veikla.

Šias temas mes gvildensime 
stovykloje ir studijų dienose, 
stengdamiesi kongreso metu 
išryškinti visus joms būdin
gus bruožus ir prieiti prie 
konkrečių nusistatymų. Mes 
žvelgsime į save ne statuso 
ar nuošimčių požiūriu, bet 
jieškosime savęs kaip lietu
vių, savo lietuviškų idealų, 
savo veiklos būdų.

Mes, suvažiavusieji į kon
gresą, gal jau ilgesnį laiką 
kreipiame dėmesį į tuos klau
simus. Mums gal buvo prieina
mesnės sąlygos (šeima, aplin
ka, draugai) rasti atsakymus 
į savo tapatybės, idealo ir veik
los problemas. Gal todėl ir esa
me šio kongreso atstovai, kad 
suaugę su savo tauta, nusista
tę sau tikslus jaučiame parei
gą ta linkme veikti. Tai mūsų 
gyvenimo dalis. Tačiau esame 
120 atstovų. O tokių kaip mes, 
jaunesnių ar vyresnių, yra 
tūkstančiai. Po keturių jau
nimo kongresų mes dar ne
įstengėme praplėsti jaunimo 
sąjungos ribų ir jungti visą

Dirbkite sėkmingai ir toliau!
Kanados Lietuvių Jaunimo Sąjungos tarybos 

suvažiavimas Toronte
Šeštadienis, lapkričio 19 

diena.
Graži rudens diena, bet ne

pasiduodami vilionėms pabūti 
lauke, KLB tarybos nariai ren
kasi Toronto Prisikėlimo para
pijos salėje Kanados Lietuvių 
Jaunimo Sąjungos tarybos su
važiavimui.

Pirmininkauja buvęs KLJS 
valdybos vicepirmininkas Mor
kus Sungaila. Pasveikinęs da
lyvaujančius, paprašo juos 
pasisakyti kas jie yra, kokia 
jų patirtis lietuviškoje veik
loje ir ko tikisi per trejus 
kadencijos metus. Tiesiog nu
stebusi klausiausi . . . visi no
ri išjudinti lietuvių kilmės 
jaunimą, įtraukti jį KLJS veik- 
lon ir iškelti KLJS vardą vi
suomenėje. Tai būrys jaunimo 
(maždaug 18 metų amžiaus), ku
riam tikrai rūpi lietuvybės 
išlaikymas. Džiaugiuosi ir lin
kiu sėkmės bei ištvermės.

Sigutės Lenkauskaitės pa
sveikinimas ir pranešimas Pa
saulio Lietuvių Jaunimo Są
jungos vardu. Sigutė trumpai 
apibūdina PUS valdybos (bu
vo išrinkta V Pasaulio Lietu
vių Jaunimo Kongrese) lig šiol 
atliktus darbus ir ateities 
veiklos planus. Ji primena mū
sų pasižadėjimą, padarytą kon
grese, įvykdyti kongreso nuta
rimus ir ragina visus dirbti vie

lietuvišką jaunimą. Yra šimtų 
šimtai jaunų lietuvių, kuriems 
jų tauta, tautiniai tikslai ir 
veikla nėra žinomi. Kaip gali 
mylėti tai. ko nepažįsta?

Žvelgdama į darbą, kuris 
mūsų laukia, suprasdama jo 
sudėtingumą, aš siūlau kon
gresui bei jo atstovams rimtai 
apgalvoti ir ištirti lietuvių 
jaunimo savotiško “TRUST” 
steigimą išeivijoje, kad galė
tume užtikrinti mūsų visų jė
gų telkimą bendram darbui. 
Jis turi apimti idėjas, konkre
čius uždavinius, lėšas, asme
nis, visas veiklos sritis ir pri
sitaikyti prie skirtingų są
lygų visuose kraštuose. Jo in
formacijos tiekimas turi būti 
taip paruoštas, kad pasiektų 
ne tik besidominčius lietuvy
be, bet ir tuos, kurie jos ne
pažįsta, tačiau yra šios tautos 
vaikai. Tik tokiu būdu mes at
liksime savo užduotį.

Norėčiau baigti filosofo J. 
Girniaus žodžiais, savotišku 
“credo”, kuris turėtų tapti mū
sų išeivijos jaunimo, esančio 
vienybėje su kovojančia tauta, 
kelrodžiu: “Tikiu Lietuvos 
istorinį amžinumą. Tikiu lie
tuviškosios dvasios kūrybinį 
nemirtingumą. Tikiu lietuviš
kosios išeivijos pašaukimą, iš 
naujo įžiebti pasaulyje drą
są kovai už laisvę” (iš “Tauta 
ir tautinė ištikimybė”).

ningai, ištvermingai.
Buvusios KLJS valdybos var

du aš kalbėjau apie KLJS veik
lą per praėjusius metus. Be
veik visi mūsų darbai buvo vie
naip ar kitaip surišti su jau
nimo kongresu. Didžiuojuos 
Kanados jaunimo pasirodymu 
visose kongreso dalyse. Jų 
energingumas ir entuziazmas 
buvo stebinantis. Apgailes
tauju, kad mums nepasisekė 
įtraukti daugiau jaunimo lie- 
tuviškon veiklon. Gal trūko 
pastangų. Tikiuosi, artimoje 
ateityje pasiseks.

Joanos Kuraitės-Lasienės 
paskaita. Tema: “Kodėl veikti 
lietuvių tarpe?” Joana išvar
dina visą eilę priežasčių, ko
dėl yra svarbu ir naudinga pri
sidėti prie lietuvių veiklos, 
iliustruodama konkrečiais pa
vyzdžiais.

Po pietų ir įdomių diskusi
jų tęsiame suvažiavimą.

Atsižvelgdama į tarybos na
rių pareikštą norą aktyviai 
prisidėti prie KLJS darbų, 
pateikiau naują KLJS struk
tūrą, kuri yra mažiau centra
lizuota. Naujoje struktūroje 
visi tarybos nariai apsiima 
vykdyti konkrečius projektus, 
o valdybai reikia visą veiklą 
koordinuoti.

Pagaliau ateina momentas 
išrinkti naują KLJS valdybą.

Kas yra TULSK ir kokia yra 
šios organizacijos paskirtis? 
Pagal konstituciją, Toronto 
Universiteto Lietuvių Studen
tų Klubas buvo įsteigtas jung
ti organizuotu būdu lietuviams 
studentams, kuriuos sieja lie
tuvių kalba, kultūra ir istori
ja. Konstitucija sako, kad 
TULSK veikia kaip visuomeni
nė organizacija, jungianti nau
jus narius per pramoginius 
renginius, padedančius siekti 
pagrindinio tikslo, būtent su
jungti visus lietuvius studen
tus. Tačiau konstitucijoje irgi 
yra aiškiai pabrėžta, kad pra
moginiai renginiai sudaro ge
rą progą, bet neužtenka tokios 
veiklos, kuri ribojasi šokiais, 
baliais ir susipažinimo vaka
rais. Organizacijai reikia ko 
nors prasmingesnio ir reikš
mingesnio, kad ji pasidarytų 
stipresnė ir veiklesnė. Šio 
klubo konstitucija apima ir 
kultūrinę veiklą, per kurią ga
lima sužinoti daugiau apie 
lietuvišką savo kilmę, kalbą, 
istoriją, literatūrą.

Ši organizacija turėtų pri
imti betkurį asmenį, kuris no
rėtų priklausyti arba prisidė
ti prie veiklos. Pagal dabar
tinę konstituciją, šis klubas 
veikia kaip kultūrinė ir socia
linė visuomeninė organizacija.

Daugeliui studentų vistiek 
neaišku, koks yra šios organi- 
zacjos tikslas. Vieni sako, 
kad TULSK tik duoda progą su
eiti, pasilinksminti, o kiti ma
no, kad TULSK turi ir kultū
rinę paskirtį. Mes galime pra
leisti daug valandų diskutuo
dami šio klubo paskritį. Daug 
skirtingų nuomonių iškiltų per 
tokias diskusijas.

Nors konstitucija aptaria 
šio klubo tikslus, kartais yra 
labai sunku juos įgyvendinti. 
Vienais metais TULSK veikia 
daugiau kaip pramoginė or
ganizacija, o kitais metais ga
li daugiau pabrėžti kultūri
nius reikalus. Valdybos keičia
si, ir todėl atsiranda skirtin
gos nuomonės apie organizaci
jos reikšmę bei paskirtį.

Man atrodo, kad Toronto 
Universiteto Lietuvių Studen
tų Klubo veikla yra pramogi
nio ir kultūrinio pobūdžio. 
Jei viena sritis pabrėžiama 
be kitos, atsiranda tuštuma 
organizacijoje. Pirmieji klu
bo žingsniai turėtų būti pra
moginiai — iškylos, šokiai, 
vyno ir sūrio vakarai, susi
pažinimo vakarai ir t.t., nes 
šiais atvejais yra lengviau
sia pritraukti naujus narius 
ir atgaivinti senų narių en
tuziazmą. Studentai po kiek 
laiko tikisi ko nors gilesnio 
iš organizacijos. Pvz. studen
tams gal būtų įdomu pasiklau
syti paskaitininko, neseniai 
imigravusio iš Lietuvos. To
kios paskaitos duoda lietuvių 
studentams progą įsigilinti į 

Nepriklausomos Lietuvos diena V Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongreso 
stovykloje. Parade žygiuoja grupė stovyklautojų, vaizduojanti iš Latvijos 
atvykusius sportininkus Nuotr. S. Žutautaitės

nes buvusios valdybos dvejų 
metų kadencija jau pasibai
gus. Naujon KLJS valdybon 
įėjo: pirm. Sigita Bersėnaitė, 
vicepirm. Jūratė Uleckaitė, 
sekretorius Darius Čuplins- 
kas, iždininkė Danutė Čepai
tė, ryšininkė Nijolė Vytaitė. 
Nauja tarybos pirmininkė yra 
Rūta Kuraitė.

Žinodami kas toliau koor
dinuos KLJS veiklą, einame 
prie veiklos planavimo ir dar
bų pasiskirstymo. Didysis 
šios KLJS valdybos darbas bus 
sudarymas lietuvių kilmės 
jaunimo sąrašų. Turėdama są
rašus, KLJS galės skleisti in
formaciją jaunimui apie KLJS 
veiklą, lietuviškus renginius, 
lietuviams svarbius įvykius 
ir dabartinę Lietuvos padėtį. 
Kviečiu visus lietuvių kilmės 
jaunuolius 16-35 metų amžiaus 
registruotis šiuo adresu: KL
JS, c/o Sigita Bersėnaitė, 
1133 1/2 Richmond St. N., Lon
don, Ontario N6A 3K6. Telefo
nas: (519)434-5003. 

savo kilmę, pagilina jų supra
timą ir plečia jų žinojimą apie 
lietuvišką kultūrą, istoriją ir 
dabartinį gyvenimą.

Šiais metais naujoji klubo 
valdyba stengsis išlaikyti pu
siausvyrą tarp pramoginių ir 
kultūrinių renginių, nes tuo 
būdu klubas galės sėkmingai 
veiKti ir bus reikšmingas sa
vo nariams.

Mes norime pritraukti nau
jus asmenis ir glaudžiau su
jungti esamus narius, kurie 
yra gal praradę entuziazmą ar
ba yra pasitraukę.

Pramoginė programa turi di
delę įtaką organizacijos su
jungimui, sukelia naują entu
ziazmą ir gali sudominti tiek 
naujus, tiek senus narius. 
Šiuo metu lietuviai studentai 
yra labai išsisklaidę visame 
universitete, ir todėl mes no
rime juos sujungti. Kaikurie 
lietuviai studentai gal neži
no apie šį klubą. Pasistengsi
me juos supažindinti su savo 
veikla ir po kiek laiko įjung
ti bendron veiklon.

Stiprūs komunikacijos ryšiai 
su visais nariais irgi padeda 
suvienyti organizaciją ir pa
daro ją veiklesne. Mes norime 
išlaikyti tą komunikaciją, kad 
studentai žinotų kas vyksta 
organizacijoje. Kartais asme
nys jaučiasi atstumti, jeigu 
niekas jiems nepraneša apie 
renginius. Taip jie ir praran
da norą veikti.

Dabartiniu metu entuziaz
mas yra labai nukritęs. Stu
dentai mažai teturi noro veik
ti. Tad svarbu atgaivinti en
tuziazmą. Be užsidegimo yra 
labai sunku įvykdyti didesnius 
planus, plėsti veiklą. Žinoma, 
neplanuojame padaryti ste
buklų. Įgyvendinti pakeiti
mams reikia daug laiko. Jeigu 
mums pasiseks truputį dau
giau studentų įjungti į šį klu
bą — bent keturis arba penkis 
naujus narius, tai bus žings
nis pirmyn. Valdybos gali pa
bandyti naujas idėjas, bet se
nosios irgi yra svarbios, ypač 
tie renginiai, kurie gal labai 
sėkmingai pavyko praeityje ir 
sukėlė daug entuziazmo.

Mes taip pat stengsimės įves
ti rimtesnius dalykus, kai pa
siseks sujungti studentus per 
pramoginę veiklą. Rimtesnė 
veikla, pvz. įdomūs paskaiti
ninkai, filmai, kultūriniai 
vakarai ir projektai gali su
stiprinti klubą ir pasiekti gi
lesnę prasmę. Mes tikimės, 
kad po kiek laiko studentai 
jieškos gilesnio turinio.

TULSK išjudinimas nėra 
lengvas, bet jei galėsime pa
siekti nors dalį minėtų tiks
lų, sudarysime pagrindą atei
čiai. Tada lietuvių studentams 
pasidarys aiškiau, kas yra To
ronto Universiteto Lietuvių 
Studentų Klubas ir ko jis sie
kia. Natalija Slivinskaitė

Taip pat raginkite savo drau
gus ir pažįstamus registruo
tis, ypatingai tuos, kurie yra 
atitolę nuo lietuvių veiklos.

Po diskusijų apie KLJS dar
bus baigėsi suvažiavimas.

Vakare visi suvažiavimo da
lyviai ir būrys Toronto bei Ha
miltono jaunimo susirinko pa
silinksminti “Kalvelio subatė
lėje”. Smagiai prisišokę, susi
tikę su draugais ir pasišnekė
ję, visi išsiskirstė

Sekmadienį KLJS tarybos 
nariai dalyvavo šv. Mišiose 
Prisikėlimo šventovėje.

Linkiu naujai KLJS valdy
bai daug sėkmės ir ištvermės 
jos darbuose. Baigdama dėko
ju buvusios valdybos nariams, 
Morkui Sungailai, Nijolei Vy- 
taitei, Rimui Trumpickui, Da
nutei Petkevičiūtei ir Laimai 
Karosaitei už dvejus, pilnus 
įvairių nuotykių metus. Dirb
kite ir toliau!

Zita Bersėnaitė, 
buvusi KLJS valdybos 

pirmininkė
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DAIVA GRYBAITĖ prie šiaudinukais papuoštos kalėdinės eglutės Toron
to tautybių parodoje “Kalėdos pasaulyje” Nuotr. St. Dabkaus

Ad meliora! Vis pirmyn!
Akademikų skautų sąjūdžio tikslai ir veikla

1982 m. Toronto akademi- 
kių skaučių skyrius pradėjo 
po ilgoko poilsio atnaujinti 
savo veiklą. Draugovės pirm, 
filisterė vyr. sk. Vilija Punk- 
rienė ir kandidačių globėja 
filisterė vyr. sk. Indrė Paš- 
kauskienė sutiko vadovauti 
šiai atnaujintai draugovei. 
ASS (Akademikų Skautų Sąjū
dis) yra atskira lietuvių skau
tų sąjungos šaka, susidedanti 
iš trijų padalinių — ASD (aka- 
demikių skaučių draugovių), 
Korp! Vytis ir FSS (Filiste
rių Skautų Sąjunga).

ASS jungia augštųjų mokslų 
siekiančius skautus bei skau
tes ir vadovaujasi skautiškais 
idealais. Pagrindiniai ASS 
tikslai — ugdyti visapusišką, 
tvirtą asmenybę, paremtą re
liginiu, tautiniu ir humanis
tiniu principu, remti akade
minę bei visuomeninę veiklą.

Dabartinė Akademikų Skau
tų Sąjūdžio centro valdyba 
yra Čikagoje. Centro valdyba 
ruošia vasaros ir žiemos sto
vyklas, metinius suvažiavimus 
ir palaiko ryšius tarp skyrių. 
1983 m. suvažiavimas įvyko 
Čikagoje spalio 9-10 d.d. Šis 
suvažiavimas paminėjo ASS 
įsteigimą 1924 m. spalio 16 d. 
Kaune, Lietuvos universitete.

Į suvažiavimus kviečiami 
visi skyriai, veikiantys įvai
riose vietovėse. 1983 m. su
važiavime dalyvavo ir Toronto 
skyrius. Penktadienio vakarą, 
iškilmingos sueigos metu, bu
vo atlikti pakėlimai į laips
nius. Visi kandidatai ir kandi
datės buvo pristatyti ir davė 
įžodį. Kandidačių priėmimas 
į tikrąsias nares priklauso 
nuo sėkmingo atlikimo tam tik
rų uždavinių. Reikalaujama, 
kad kiekviena kandidatė pa
ruoštų ir apgintų savo pasi
rinktą temą. Tema gali būti 
betkurios srities, tik ne po
litinė. Apklausinėjimus at
lieka centro valdyba.

Tikros narės pakeliamos į 
filisteres, kai baigia augštuo- 
sius mokslus.

Tame suvažiavime penkios 
kandidatės buvo pakeltos į 
tikrąsias nares — visos čika- 

v A ristaus gimimo 
švenčių proga

g sveikiname
■P. Kanados Lietuvių

f® Jaunimo Sąjungos 
narius, visa

$ jaunimų, Kanados Lietuvių
Bendruomenę, linkėdami sėkmingų bei

■ff. darbingų 1984-jų metų -
Kanados Lietuvių Jaunimo Sąjungos valdyba

gietės. išskyrus torontietę 
vyr. sk. Aldoną Biretaitę. 
Joms buvo įteiktos tradicinės 
pilnateisių narių spalvos ir 
ženkliukai. Taip pat į filis
terius buvo pakelti keturi na
riai ir trys narės. Visi iš Či
kagos, išskyrus vyr. sk. Aldo
ną Biretaitę. Sueiga baigta 
tradicinėmis dainomis, ku
rioms vadovavo filisteriai. 
Nepasidavė akademikai ir jau
nieji filisteriai, sudainuoda
mi kelias juokingas lietuviš
kas dainas.

Šeštadienį buvo įvairios pa
skaitos, o vakare — pokylis. 
Susirinko maždaug 150 daly
vių. Meninę programą atliko 
Korp! Vytis narys Edvardas 
Punkris. Jis, sau pritardamas 
gitara, padainavo keletą gra
žių, savo sukurtų lietuviškų 
estradinių dainų. Visiems la
bai patiko.

Po meninės programos buvo 
įteiktos dovanos naujiems 
nariams ir filisteriams.

Suvažiavimas baigėsi Mi- 
šiomis sekmadienio rytą. Po 
Mišių Toronto akademikai, 
pilni entuziazmo, ruošėsi ke
liauti į namus ir tęsti veik
lą savo vietovėje.

Akademikų veikla yra plati 
ir įvairi. Veikia Vydūno jau
nimo fondas, kuris šelpia ne
pasiturinčius studentus ir re
mia lituanistinę visuomeninę 
veiklą. Lietuviškai spaudai 
plėsti įsteigta Akademinės 
Skautijos Leidykla.

Šalia bendros veiklos, kiek
vienas skyrius turi atskirą 
veiklą, savo tradicijas. Ruo
šiamos rimtos sueigos ir pa
silinksminimai. Iš linksmes
nio pobūdžio renginių — tai 
tradiciniai blynų baliai. 
Kandidatai ir kandidatės su
kviečia narius bei filiste
rius, prikepa skanių blynų ir 
patarnauja nariams ir filis
teriams.

Toronto ASD narės (visos fi- 
listerės) džiaugiasi atnaujin
ta veikla, planuoja blynų ba
lių, kitus įvairius renginius 
ir laukia naujų narių. “Ad me
liora”!

Aldona Biretaitė
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Dabarties kovotoją Lietuvoje palydint
A. a. Ona Lukauskaitė-Poškienė mirė Šiauliuose 

1983 metų gruodžio 4 dienų
Negaila pavasario žalio.
Jaunystės negaila, o ne!
Tik noris bent menka dalelę 
J tėviškės laimę įnešt . . .

Taip rašė jinai pokario me
tais. Šiuo metu pasiekė Vaka
rus žinia’, kad Ona Lukauskai- 
tė-Poškienė, ilgesnį laiką ne
galavusi, mirė 1984 m. gruo
džio 4 d. Šiauliuose. O. Poškie
nė buvo lietuviu Helsinkio 
grupės (dabar jau pairusios) 
aktyvi narė. Viktorą Petką nu- 
teisus, esą ji rodžiusi inicia
tyvos vadovavime. Po karo bu
vo teista ir ištremta į darbo 
stovyklas.

Kai pažįstamas žmogus bai
gia žemiškojo gyvenimo var
gus, mintys nukyla į praeitį 
bei drauge praleistas atsitik
tines valandas. Pastaruoju me
tu neturėjau jokio kontakto 
su Ona Poškiene. Tačiau šią 
laiką pasaulis nėra toks dide
lis. Musą nedaug, ir mes pažįs
tame ar pažinome vienas kitą. 
Pasekdavau žinias apie ją 
spaudoje. Kartais pasitaiky
davo sutikti bendrą pažįsta
mą, besilankantį Kanadoje. 
Paskutinį kartą buvau sutiku
si Oną Poškienę 1940 m. vėly
vą rudenį Kaune, Konrado ka
vinėje. Prisėdau. Buvome ne
simačiusios keletą metą. Su
pažindino su čia pat sėdėju
siu savo vyru. Nepažinau jo 
ir buvau atsargi pokalbyje. 
Mėginau linksmai atsakinėti 
į įprastinius klausimus — ką 
veiki, kur dirbi ir panašiai. 
O ji man sako: “Žinai, o aš 
kasdien tautiškėju. Kai skai
tau kur savo poeziją, pasipuo
štu tautiniais drabužiais ir 
sakau, kad forma eilėraščią 
socialistinė, o turinys tau
tinis".

O. Lukauskaitė buvo Šiau
liuose žinomo advokato Sta
sio Bukausko duktė, gimusi 
1906 m. Šiaulią gimnaziją bai
gė 1922 m. Mokėjo kelias sve
timas kalbas. Studijavo gam
tos mokslus Vienos ir Kauno 
universitetuose, bet buvo poe
tė. Buvo išleistos dvi jos poe
zijos knygelės: "Brangiausias 
pėdas" (1933) ir “Eilėraščią 
kraitis" (1938). Mokytojavo 
Joniškio gimnazijoje ir Aukš
tadvario vidurinėje mokyklo
je. Vėliau dirbo Radviliškio 
ir Šiaulią bibliotekose.

O Lukauskaitė-Poškienė bu
vo principą žmogus iš pat jau
nystės. Drąsi ir tiesi. Visad 
pasiryžusi ginti silpnesniuo
sius ir kovoti už teisybę. Maiš
tinga kone iš prigimties. Jau
nystėje priklausė eserą gru
pei. Bendravo su lietuviais 
eserais ir būdama Vienoje. 
Savo laiku, rodos, Kazys Bo
ruta turėjo jai įtakos. Šiaip 
neprimesdavo savo pažiūrą 
kitiems ir nemėgindavo kitą 
įtikinėti. Kaune ištekėjo už 
Poškaus. Turėjo du sūnus — 
Erdvilį ir Vytenį. Vėliau iš
siskyrė su vyru. Vaikai liko 
su motina.

Kilusi iš pasiturinčios šei
mos. nemokėjo prilaikyti pini
go. Jis jai kažkaip išslysdavo 
pro pirštus. Buvo geros širdies, 
užjausdavo kitus. Kartą bū
nant pas ją pasibeldė elgeta. 
Ji pasirausė piniginėje ir da
vė litą. Jai pačiai taip pat li
ko tik litas. Anais laikais mes 
neturėdavome sąskaitą ban
kuose. Sunkiose gyvenimo va
landose ji grįždavo į tėvą na
mus (tėvas buvo miręs 1925 m.) 
pas vyresniąją seserį Sofiją 
Jasaitienę. Ten jai ir vaikams 

visad būdavo pastogė, maistas 
ir užjaučianti širdis.

Hania (taip ją vadino namiš
kiai ir draugai) religiniu po
žiūriu buvo netikinti, tačiau 
samprotavo, kad nesant civili
nės metrikacijos reikia vedy
bas įteisinti tikybiniu keliu, 
o vaikus pakrikštyti. Kai vy
resnysis sūnus pradėjo lankyti 
pradžios mokyklą ir ėmė skąs- 
tis, kad tikybos pamokose nie
ko nežinąs, paėmė katekizmą 
ir pati išmokė jį pagrindinių 
tikėjimo tiesą. Esą bus nau
dinga bendram išsilavinimui. 
Vėliau pradžios mokyklos ka
pelionas sugebėjo patraukti 
vaikus, ir jie augo religiškai 
nusiteikę.

O. Poškienės gyvenimas ne
buvo rožėmis klotas — dažnai 
teko žengti per dyglius ir bū
ti pažeistai. Skyrybos, rūpes
čiai auginant vaikus, darbų 
keitimas, sūnų mirtis, ištrė
mimas į darbo stovyklas buvo 
jos gyvenimo palydovai. Vai
kai buvo jos gyvenimo džiaugs
mas.

Apie pokario laikus žinių 
maža. Vyresnysis sūnus, kaž
kokiu būdu patekęs kariuome
nėn, buvęs sužeistas ir miręs 
besibaigiant karui Vakaruose. 
Jaunesnysis žuvęs po karo nuo 
sprogusio sviedinio Lietuvo
je.

Sovietams antru kartu už
ėmus Lietuvą (1944), O. Poš
kienė priklausė pogrindžiui 
drauge su kitais kairiojo 
sparno intelektualais. Buvo 
nepatikrintų žinią, kad ji 
turėjusi ryšį su partizanais. 
Buvo teista ir išsiąsta dar
bams į Archangelsko ir Vorku
tos stovyklas. J Šiaulius grį
žo 1955 m. Ištrėmime išbuvo 
aštuonetą metą. Ten ji rašė:

Kur dingt, kur priglausti galvelę, 
Kur skausmą į džiaugsmą iškeist?

Kartą “Draugo” šeštadie
niniam priede buvo nuotru
pų iš jos užrašų, kur ji kalba 
apie badą. Dieną kitą badauti 
esą niekai. Sužinai kas yra ba
das, kai tenka badauti diena 
iš dienos metus It kitus.
Sapnuos sugrįžtu mylimon tėvynėn, 
Sapnuose vaikštau Nemuno 

krantais...
Sunku įsivaizduoti, kaip ji, 

būdama fiziškai nestipri, galė
jo atlaikyti sielvartą ir darbo 
stovykos gyvenimo sąlygas:

O širdį vis gelia ir gelia 
{sopus žaizda nerami.

Numanu, kad tik dvasinė 
stiprybė ir josios kovingumas 
padėjo išlikti. Iš Sibiro grįžo 
į Šiaulius ir vertėsi privačio
mis pamokomis, rodos, rusą 
kalbos. Jos sveikata buvo gero
kai pašlijusi, bet ramybės ji 
neturėjo — nekartą buvo tardo
ma. Jei kviečiama nenuvykda
vo dėl nesveikatos, tardyto
jai atvykdavo pas ją.

Mūsų spaudos žiniomis ir 
kaikurių pasakojimais. O. Poš
kienė buvo iškviesta liudinin
ke teisiant Viktorą Petkų. 
Vienminčiai pasitiko ją sto
tyje su gražia gėlių puokšte. 
Tą puokštę teisme ji padėju
si V. Petkui. Jos įsijungimas 
j lietuvių Helsinkio komite
tą rodo, kad ir senstant jo
sios kovingumas nemažėjo. 
Galbūt toje grupėje Hania 
iš dalies rado

Kur darbu užgrūdintą valią
Kaip auką tėvynei įteikt.

A.II.G.

lietuv'Q

flauju

Toronto "Gintaro"ansamblis, 
vadovai ir tėvų komitetas

Gražus tėvelių tavo kraštas. 
Didvyriu žemė Lietuva 
jau.sk širdin jos kalbą, raštą 
Kovok, kad brau  ji laisva!

Skamba varpeliai garsu sidabro. 
Skelbia rytoju ramybės, vilties — 
Kas supras skausmą širdies benamio, 
bėcisj} priglaudęs ranką paguodos išties

^'oias, meninius lietuvių v.enetu , |
^'ems rslyermės, jaunatvtsko dz'°

proga sveikiname 
visus lietuvius plačiame 
pasaulyje, linkėdami daug 
džiaugsmo ir laimės —

jociQI^ 
ateities

proga sveikiname plačiame pasaulyje 
išblaškytus lietuvius, šokėjų tėvelius 
bei rėmėjus, kitus meno vienetus ir jų 

vadovus, linkėdami 
laimingų 1984 metu.

’^en^UDl/s
ę' P°^fftuOs/',S y,sus 

Us tautiečius

Kristaus gimimo šventė tejungia mus 
visus, skleisdama taiką bei ramybę 
mūsų širdyse! GYVATARAS--

Hamilton. Ont.



A. ZANDERIENĖ prie šiaudinukais papuoštos Kalėdų eglutės Toronto tautybių parodoje “Kalėdos pasaulyje”, 
kuri buvo surengta 1983 m. gruodžio 10 ir 11 dienomis Nuotr. St. Dabkaus

Gaidžiūno “Piemenėlių Mišios”

Nevisi raktai rakina . . .
Apie kun. prof. Antano Rubšio knygą "Raktas į Senąjį Testamentą”

SESUO ONA MIKAILAITĖ

(Tęsinys iš praėjusio nr.)

V
Pagrindinis biblinių studijų 

metodas yra kritiškai istori
nis nagrinėjimas. Jis vyksta 
trimis šuoliais. Kiekvienas 
iš jų palaipsniui mus priarti
na prie teksto prasmės.

1. Šuolis į praeitį mus nuke
lia į tuos laikus, kai Šv. Raš
to knyga buvo parašyta. Tiks
las yra suprasti autoriaus ap
linkų, jo galvosenų, įžvelgti 
kam jis rašė, kodėl ir ką norė
jo pasakyti. Tam panaudojami 
įvairūs mokslai: archeologi
ja, senovinių kalbų bei rašti
jos tyrinėjimai, senovės isto
rija ir t.t.

Pirmiausia stengiamasi nu
statyti knygos datų, paskui su
rišti jų su žinomais istoriniais 
įvykiais ir tuo būdu vis pilniau 
atskleisti anuometinį kultūri
nį bei istorinį laikotarpį. Ban
doma susekti ir kiekvienos 
šventraštinės knygos autorių, 
nors tai dažnai labai sunku, 
ypač su Senojo Testamento 
knygomis. Mat Šv. Rašto au
toriai nepasirašinėdavo savo 
pavardžių. Tais laikais būta 
visai kitokios knygos autoriaus 
sampratos. Kun. A. Rubšys tai 
aiškina plačiau ir išsamiau.

Įstačius kiekvienų Šv. Raš
to knygų į kiek galima tiks
lesnius jos istorinius rėmus, 
nušviečiama jos pirminė 
prasmė. Tik tada galima eiti 
tolyn prie literatūrinio nagri
nėjimo, teksto interpretavimo 
bei religinės jo prasmės iš- 
lukštenimo.

Visa reikalų išryškins pavyz
dys, kaip pasinaudojama 
dviem kritiško istorinio nagri
nėjimo šakom — formų istori
jos ir redakcijų istorijos ty
rinėjimu.

Labai įdomi S. Testamento 
dalis yra pranašo Jonos knyga. 
Jos aiškinimų būta įvairiau
sių! Didžiausia problema — tai 
Jonos viešnagė žuvies pilve. 
Kaip tai suprasti? Jei skaity
tume ta knygų raidiškai, atsi
durtume kryžkelėje: tikėti ar 
netikėti stebuklu?! Sveikas 
protas kažkaip purtosi tokio 
stebuklo. Tad kaip tų knygų iš 
viso suprasti? Išstudijavę to 
meto literatūrines formas, su
prantame, kad ši knyga yra sa
tyrinė apysaka, ne istorinis 
veikalas. Visas klausimas atsi
duria kitoje šviesoje. Tai svar

Knygos “Raktus į Senąjį Testamentą” autorius kun. ANTANAS RUBŠYS 
Egipte, parašęs knygą apie savo keliones po Šv. Rašto kraštus

bu ne todėl, kad norima pa
neigti stebuklus, bet todėl, 
kad turime naudotis ir savo 
sveiku protu. Prasilenkus su 
autoriaus pasirinktu literatū
riniu žanru bei jo rašymo tiks
lu, iškreipiama pirminė kny
gos prasmė. Jonos knyga yra 
sųmojingas žydų patraukimas 
per dantį dėl jų religinio 
siaurumo. Jie buvo linkę ma
nyti, kad Dievo gailestingu
mas yra ribotas, o čia štai 
parodoma, kad Dievas įvykdo 
savo planų, nežiūrint neklus
naus pranašo. Pranašas Joną 
jaučiasi įžeistas, kai ninivie- 
čiai, didžiausi žydų priešai, 
jo žodžių paklauso ir atsiver
čia! Dievas pats pamoko Jonų, 
kad Jo gailestingumui nėra 
ribų.

2. Antras šuolis — į prasmės 
gelmę. Kaip jau buvo nurody
ta, tekstas yra kritiškai įver
tinamas, t.y. stengiamasi at
skirti tai, kas priklauso tam 
laikui, kada buvo rašoma, nuo 
to, kas tinka* visiems laikams. 
Apysakos apie pranašų Jonų vi
suotinė prasmė yra ta, kad Die
vas yra gailestingas kiekvie
nam žmogui, kuris nuoširdžiai 
Jo jieško ir stengiasi išgirsti 
Jo balsų. Pats pranašas bėgo 
nuo Dievo balso, nes nenorėjo 
vykdyti jam Dievo skirtos mi
sijos. Tuo tarpu pagonys nini- 
viečiai pakluso Dievo ragini
mui, perduotam Jonos žo
džiais, ir atgailojo.

Šis įvykis nebūtinai visu 
100% yra istorinis. Greičiau 
jis yra tautosakinio pobū
džio, tačiau jo religinė pras
mė dėl to nemažiau svari. 
Suprantame, kad autorius 
panaudojo tam tikra litera
tūrinę formų išreikšti svar
biai tiesai. Jonos buvimas 
žuvies viduriuose ir jo nu
gabenimas į Asirijos imperi
jos sostinę Ninivę tokiu 
neįprastu būdu nurodo, kaip 
gamta vykdo Dievo valių. Tuo 
tarpu neklusnus žmogus ban
do Dievui priešintis. Juk Jo
ną buvo įsėdęs į laivų, ku
ris plaukė į Taršą, t.y. į prie
šingų pusę nuo tos, į kurių 
Dievas jam nurodė keliauti! 
Joną nenorėjo skelbti Dievo 
žodžio žydų priešams, o Die
vas buvo pasiruošęs jų pasi
gailėti ir duoti jiems pro
gos atsiversti. Ir toliau Die
vas Jonų pamoko, kad Jis rū
pinasi kiekvienu žmogumi, o 
ypač silpnais ir nekaltais. 
Tokia yra autoriaus pamoka 

savo tautiečiams IV š. prieš 
Kristų, kai potremtinė žydi- 
ja buvo linkusi manyti, jog 
Dievas vien tik jais tesirū
pina.

3. Trečias šuolis yra atgal į 
dabartinę mūsų kasdienybę. 
Stengiamasi tekstą išaiškin
ti bei nušviesti taip, kad jis 
būtų suprantamas mums dabar 
ir kad mes jame išgirstume 
Dievo žodį, kalbamą mums 
šiandien. Ar ir mes kartais 
nesame tokie, kaip anuometi
niai žydai, kai nustatome ri
bas Dievo veikimui ir jo ma
lonei? Neretai ir mes apspren- 
džiame, kas gali būti išgany
tas ir kas ne. Religinis siau
rumas ir širdies kietumas nėra 
tik senovinių laikų nuodėmė!

VI
Tokiu metodu naudojasi 

“Rakto į Senąjį Testamentų” 
autorius. Jo tikslas nėra vien 
tik mus supažindinti su nau
jomis biblinėmis studijomis, 
bet su jų pagalba mums pa
dėti suprasti Dievo žodį, ku
ris išliko ir išliks visiems 
laikams. Tad pasinaudokime 
mums duotu raktu atrakinti 
Dievo žodžio turtus savo gi
lesniam dvasiniam brendimui. 
Tikėjimas Dievo žodžiu pra
plečia mūsų akiratį ir mus 
išveda iš siauro tikrovės 
lopelio (panaudojant kun. A. 
Rubšio mėgstamą išsireiš
kimą). Dievas nereikalauja 
iš mūsų, kad atsižadėtume 
savo žmogiško proto, bet 
kad jį panaudotume kaip Jo 
duotą dovaną Jo žodžiui ge
riau suprasti, širdin įsidėti 
ir juo gyventi. Galop Dievo 
žodis mus atveda prie žmo
giškąjį protą ir logiką vir
šijančio Jo meilės stebuklo, 
būtent, “Žodis tapo kūnu ir 
gyveno tarp mūsų” (Jn 1,14). 
Šis yra galutinis visokių švent
raštinių studijų tikslas.

Antanas Rubšys, RAKTAS 
I SENA.JJ TESTAMENTA. 
Pirmoji dalis — sandora ir 
Mesijas. “Krikščionis Gy
venime” leidinys 22 nr. Brook
lyn, N.Y. 1982 m., 518 psl. 
Kaina —$7.50 JAV.

Atsiųsta paminėti
AIDAI, kultūros žurnalas, 1983 

m. 4 nr. Straipsniai: Vytautas Vo- 
lertas, Du žvilgsniai Lietuvių Die
noms praėjus; Algis Norvilas, 
Kaip pasirenkama vartoti viena 
kalba vietoj kitos; Jurgis Jankus, 
Kaip uola vidury upės (kun. Sta
sys Yla); Aušra Sluckaitė-Jura- 
šienė, Didysis dykvietės žaidi
mas. Kazio Bradūno poezija — 
Prierašai prie Genezės. Skyriai
— Iš minties ir gyvenimo, Knygos. 
Numeris iliustruotas dail. Regi
nos Matuzonytės-Ingelevičienės 
tapybos nuotraukomis. Vyr. red.
— dr. Leonardas Andriekus, OFM, 
administratorius — T. B. Rama
nauskas, OFM, 361 Highland Blvd., 
Brooklyn. NY 11207, USA. Metinė 
prenumerata $15 JAV.

TĖVYNĖS SARGAS. 1983 m. 2 
(55) nr. Redaktorius — Petras Mal- 
deikis (117 Sunset Dr., Hot Springs, 
Arkansas 71901, USA). Adminis
tratorius — Antanas Balčytis, 
(6819 S. Washtenaw Ave., Chica
go IL 60629, USA). Numerio kai
na—$4.

Jonas Rūtenis, ŠVENTIEJI DŪ
MAI. Eilėraščiai. Išleido LSST 
Simo Kudirkos šaulių kuopa. Kny
ga gaunama pas platintojus ir K. 
Bačauską, 84-55 86th Ave., Wood
haven, NY 11421, USA. New York, 
1983 m., 110 psl. Kaina —$6.00JAV 
(plius $1,00 persiuntimui).

PR. NAUJOKAITIS

Balys Gaidžiūnas yra poe
tas, kuris sugeba pro asmeni
nius jautrius ir subtilius iš
gyvenimus pažvelgti į lietuvių 
tautos kančias, nelaimes bei 
ateities ir prisikėlimo viltį 
gilesniu nuoširdžiu žvilgsniu. 
Religinė nuotaika apgaubia jo 
lūkesčius. 1980 m. B. Gaidžiū
nas parašė ir išleisdino du 
rinkinius — poemėles: “Sep
tyni paskutiniai Kristaus žo
džiai lietuvio maldose”, kur 
gavėninės maldos nuotaikoje 
atskleidžiami lietuvio vargai, 
kentėjimai, viltys ir pasitikė
jimas Dangaus pagalba, ir “Ma
no kartos likiminiai metai”, 
kur penkiuose eilėraščių cik
luose poetas pareiškia daug 
šilto jausmo paliktai tėviškei, 
senam lietuviškam kaimui, jo 
žmonėms. Tėvynės kančios, ne
laimės, rūpesčiai ir prisikė
limo viltys, išreiškiamos poe
to vidaus šiluma, yra susie
tos su jautriais asmeniniais 
išgyvenimais.

Naujas 1983 metų B. Gai
džiūno poezijos leidinys yra 
24-ių puslapių knygelė “Pie
menėlių Mišios”. Įžangos žo
dyje autorius pasisako, kad 
tai yra pirmųjų piemenėlių 
Mišių prisiminimas, kai vai
kystėje visi maži broliai ir se
serys šaltą Kalėdų naktį ro
gėmis važiavo į piemenėlių 
Mišias savo parapijos šven
tovėje. Daugelis tų pirmųjų 
piemenėlių Mišių dalyvių yra 
mirę Sibiro sniegynuose.

Toliau trylikoje atskirų ei
lėraščių poetas žvelgia į 
“krauju pagirdytą svajonių 
kraštą, į bažnytkaimius skaus
me įmigusius, kur trumpai žy
dėjo laisvė, už pasaką gražes
nė”. Bet laisvės pasaka iš pe
lenų įsižiebia ir šauks tautie
čius prikelti tai, kas tautos 
žydėjime buvo sukurta. Ir iš 
bernelių Mišių tuojau sklinda 
religinė nuotaika, atodūsis 
kyla į pasaulio Atpirkėją. Net 
“Aukso altoriaus” maldų kny
gos ten liko atverstos ant bal
to stalo. Poetas jaučia, kad 
namų šviesa yra šviesesnė net 
už saulę.

Toliau su poetu keliaujame 

Betlėjaus prakartėlės detale Lietuvos Kankiniu šventovėje Mississaugoje.
Jos autorius — dail. J. BAKIS Nuotr. V. Maco

Nuoširdus sveikinimai
bei linkėjimai nariams, 
bičiuliams ir pažįstamiems
Sv. Kalėdų ir
Naujų Metų 
proga -

PASAULIO LIETUVIŲ 
INŽINIERIŲ IR ARCHITEKTŲ 
SĄJUNGOS VALDYBA

į Vilnių, kalbamės su iš kated
ros išmestu šventuoju Kazi
mieru. Mažai dabar šventaja
me Vilniuje varpų skambėji
mo, atimta iš tikinčiųjų ir Šv. 
Kazimiero šventovė. Tačiau 
Kalėdų žvaigždė netrukus už
degs žvaigždžių šviesas ir 
“gaus per žemę varpo dūžiai”.

Piemenėlių Mišiose liejasi 
vaiko malda, o šeima susėda 
prie Kūčių stalo, laužo plot- 
kelę brolis su sese, prisime
na ir tvarto gyvulėlius, kurie 
kalbasi šventąją naktį. Užda
ryta Vilniaus katedra, nugriau
ti trys kryžiai ant kalno. Lie
tuva — kryžių žemė, ten tėvy
nę paliekančiųjų išbučiuota 
žemė. Užšalusius tėvynės lan
gus reikia lūpomis atšildyti. 
Čia suskamba lietuvio malda į 
šventąjį Asyžietį — gamtos 
mylėtoją, mylėjusį paukšte
lius ir žmones. Kartu su šv. 
Kazimieru poetas žengia žu
vusių kapų skaičiuoti, iš lau
ko akmenų statyti bokšto ir 
ten surašyti visų nekaltų au
kų vardų, atverst Lietuvai 
šviesiausią lapą.

Keliaujame Lietuvos lau
kais su Luko Evangelijoje ap
rašytais Marija bei Juozapu ir 
mažu asilėliu. Įdegama Vilties 
ugnelė Aušros Vartuose, Šilu
vos pušynuose, kur vargo naš
tą neša piemenėliai. Poetas 
ryžtasi net žingsniais keliau
ti į mylimą tėvų žemę, kur kiek
viena pėda, kiekvienas akme
nėlis amžių raštais išrašytas. 
Lietuvis nori gerti iš savų šal
tinių. sėsti prie savo Kūčių 
stalo.

Daugelis knygos įvaizdžių 
yra bendriniai, visiems žino
mi ir jaučiami, bet jie įgyja 
įtaigios jėgos, kai juos nu
spalvina poeto vidinė šiluma, 
jo nemeluoti jausmai, glaudus 
santykis ir tikri paties išgy
venimai. Tai mūsų išeivijos 
patriotinę-religinę poeziją 
gražiai praturtina ir ši nau
ja B. Gaidžiūno knygelė.

Balys Gaidžiūnas. PIEMENĖ
LIŲ MIŠIOS. Viršelis — dail. 
Jono Račilos. Mecenatai — 
Dalia ir dr. Jonas Maurukas, 
24 psl. Kaina $2.00. BNG & Co. 
leidinys, gaunamas: 9038 Char
don Rd., Kirtland, Ohio 44094.
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GI KULTŪRINEJE VEIKLOJE
Čelistas Dovydas Geringas 

garsėja savo koncertais V. Vo
kietijoje. “Luebecker Nachrich- 
ten" 1983.XI.16-17 kultūriniame 
skyriuje išspausdino recenziją 
koncerto, kuriame žymią dalį pro
gramos atliko Dovydas Geringas 
su orkestru. Esą j i s žavėte ža
vėjo klausytojus Haydno C-Dur 
kūrinio išlyginta interpretacija, 
lengvai įveikdamas visus sunku
mus. Priedo jis pagrojo “Saraban- 
de" iš Bacho 6 siuitos.

Niujorko Lietuvių Atletų Klu
bas 1983 m. spalio 23-24 d.d. su
rengė jo veikloje dalyvaujančios 
dail. Marijos Žukauskienės tapy
bos darbų parodą Brooklyne, ma
žojoje Kultūros Židinio salėje. 
Apie jos kūrybą kalbėjo Paulius 
Jurkus. Parodai dail. M. Žukaus
kienė buvo sutelkusi 29 naujau
sius savo kūrinius. Ji mėgsta ta
pyti gėles, medžius, mišką, sody
bas, miesto scenas, lietuviškus 
kryžius, jūrą su žuvėdromis. Sod
rius dažus, išgaunančius pavir
šiaus virpėjimą, dažniausiai už
deda tapybiniu peiliu. Jos paveiks
lams yra būtingas jų padalinimas 
į dvi dalis, centre įjungiant me
dį, kryžių ar kurį kitą skyrybos 
vaidmenį atliekantį elementą. 
Dail. M. Žukauskienė — impre
sioniste, siekianti bendro įspū
džio, vengianti detalių. Ši jos pa
roda Kultūros Židinyje buvo jau 
trečioji. Parduota 13 paveikslų.

Kan. Juozo Tumo-Vaižganto 
50 metų mirties sukakčiai buvo 
skirtas kultūrinis subatvakaris 
Bostone 1983 m. lapkričio 12 d. 
Paskaitą “Kan. J. Tumas-Vaižgan
tas iš 50 metų perspektyvos“ skai
tė Antanas Gustaitis, paliesda
mas ir kitus veikėjus carinėje ver
gijoje, kurių eilėse buvo daug ku
nigų. Kan. J. Tumas-Vaižgantas 
visą savo gyvenimą dirbo Lietu
vai. Sulenkėję tų laikų klebonai 
nemėgo jauno vikaro. Jis dažnai 
buvo kilnojamas iš parapijos į pa
rapiją, rašė į slaptą spaudą ir ją 
platino. Nepriklausomoje Lietu
voje jam teko būti kelių laikraš
čių redaktoriumi, knygų auto
riumi, tautinės srovės veikėju, 
daugelio organizacijų pirminin
ku ar bentyaldybų nariu, Kauno 
universiteto docentu, populiariu 
Vytauto šventovės rektoriumi. 
Paskaitininkas vaizdžiai atkūrė 
judraus Vaižganto paveikslą.

Pianistas Manigirdas Motekai- 
tis, turintis savo fortepijono stu
diją Čikagoje, koncertą Čikagos 
lietuviams surengė 1983 m. spalio 
23 d. popietę didžiojoje Jaunimo 
Centro salėje. Pagrindinis dėme
sys teko Bachui, Beethovenui, 
Tcherepinui, Leconai. Lietuviams 
kompozitoriams teko tik du VI. Ja- 
kubėno šokiai iš baleto "Gintaro 
pily” ir V. Jančio “Vizija”. Muz. 
A. Kučiūnas kultūriniame “Drau
go” priede M. Motekaičiui paže
ria pageidavimų dėl programos 
pasirinkimo. Esą būtų geriau ne- 
sigalynėti su tarptautiniais kom
pozitoriais, bet įjungti į koncer
tus daugiau lietuvių kompozito
rių stiprių kūrinių, nes jie labai 
retai tegirdimi.

Lietuvių Istorijos Draugija Či
kagoje, “Aušros” šimtmečio su
kakčiai fotografiniu būdu išleidu
si du jos tomus, savo narius ir sve
čius 1983 m. lapkričio 19 d. pakvie
tė į mažąją Jaunimo Centro salę 
susipažinti su Il-ju tomu. Įvadi
nį žodį tarė draugijos reikalų ve
dėja ir ižd. Alicija Rūgytė, kurios 
pastangų dėka du “Aušros" tomai 
pasiekė skaitytojus. Po jos kalbė
jo šio leidinio red. Jonas Damaus
kas, primindamas, kad per 22 
nepriklausomo gyvenimo metus 
“Aušros" neįstengė perspausdin
ti Lietuvos švietimo ministerija. 
Mat buvo sunku surasti visus “Auš
ros” numerius, taip išsilaikiusius, 
kad juos būtų galima perfotogra
fuoti. Į II-jį tomą, be pačios "Auš
ros”, yra įjungtas ir apžvalginis 
straipsnis "Aušra' ir jos gadynė". 
Jos puslapiuose yra ne tik raši
nių. eilėraščių, bet ir nemažai anų 
laikų gyvenimą atskleidžiančių 
skelbimų. Pasak J. Damausko, 
pradines romantines “Aušros" 
nuotaikas pakeitė posūkis į rea
lius gyvenimo reikalus. Apolina
ras Bagdonas, vadovavęs meninei 
daliai, ją pradėjo politinio ka
linio Juliaus Sasnausko laiško iš
trauka apie Lietuvą, kuri maža tė
ra politiniame žemėlapyje, bet 
didelė dvasiniame pasaulyje. Jis 
taipgi skaitė “Aušroje" paskelb
tą Ksavero Vanagėlio eilėraštį 
“Abejojantiems”. Kitus skaity
mus atliko Pedagoginio Lituanis
tikos Instituto studentai — Vy
tenis Kirvelaitis, Aleksandra Gra
žytė, Alida Vitaitė ir Aušra Ja- 
saitytė.

Respublikinėje Vilniaus biblio
tekoje 1983 m. lapkričio 21 d. pri
simintas ir pagerbtas prieš 90 me
tų gimęs poetas bei dramaturgas 
Kazys Binkis. Apie jo vaikystę, 
jaunystę, pirmuosius žingsnius 
literatūron kalbėjo rašytoja H. 
Korsakienė. Mozaikinį gražaus, 
energingo, visada kūrybinių su
manymų kupino K. Binkio pa
veikslą atskleidė dramos teatro 
veteranė K. Kymantaitė, jo kū
rybos savitumą, įtaką lietuvių 
poezijai — literatūros kritikas 
V. Kubilius, meilę Augštaitijos 
žemei — Biržuose gyvenantis ra
šytojas P. Skodžius. Vakare da
lyvavo velionies dukros Eleono
ra ir Lilija, kalbėjo jaunas poetas 
V. Daunys. K. Binkio eilėraščių 
posmus, garsiąsias jo “Ū t a s” 
skaitė aktoriai L. Žadeikytė ir V. 
Širka.

Meno darbuotojų rūmuose Vil
niuje buvo surengtas įdomus po
kalbis "Muzika ir archeologija”, 
priklausantis ciklui "Senasis mu
zikinis Vilnius”. Apie archeomu- 
zikologiją, jauniausią muzikos 
istorijos šaką, tyrinėjančią prieš
istorinių laikų muzikinės kultū
ros apraiškas, kalbėjo muzikos 
kritikas V. P. Jurkštas. Jis pabrė
žė, kad Lietuvoje pavyko rasti 
įdomių archainių muzikos instru
mentų. įminti kaikurias pačios 
seniausios muzikos mįsles. Pokal
byje apie muzikinę Vilniaus pra
eitį dalyvavo istorikai, senosios 
muzikos atlikėjai.

Trečiasis respublikinis etno
grafinių mėgėjiškų filmų festiva
lis įvyko Vilniuje. Pagrindinį jo 
prizą ir I laipsnio diplomą laimė
jo Kauno radijo gamyklos “Ban
gos“ kino studijos režisoriaus ir 
operatoriaus Leonardo Vencevi- 
čiaus 18 minučių filmas “Taikos 
kalnas”, pasakojantis apie archi
tektūrinį Pažaislio ansamblį.

Simono Daukanto kūrybai skir
tas literatūros vakaras buvo su
rengtas jo vardo kolchozo kul
tūros namuose Papilėje, Akme
nės rajone. Programon įsijungė 
poetas Justinas Marcinkevičius, 
aktorius Laimonas Noreika, prof. 
Juozas Girdzijauskas, filologi
jos mokslų kandidatas Antanas 
Mockus. Papilės vidurinės mokyk
los direktorius Stasys Aukselis.

Sol. Vincentas Kuprys, Vilniaus 
operos bosas, savo šimtąjį reči
talį surengė Vilniaus filharmoni
jos salėje. Jis yra lietuvių trem
tinių sūnus, gimęs 1937 m. kovo 
25 d. Lietuvoje, baigęs Uralo kon
servatoriją 1961 m., dainavęs 
Sverdlovsko operoje 1959-68 m. 
Lietuvon grįžo ir Vilniaus operon 
įsijungė 1968 m. Pirmoji sukak
tuvinio rečitalio dalis buvo skir
ta M. Musorgskio kūriniams — ke
turių dalių vokaliniams ciklui 
"Mirties dainos ir šokiai”, roman
sui "Užmirštasis”, ištraukomis iš 
operos “Borisas Godunovas”. 
Antrojoje dalyje skambėjo arija 
iš G. Verdi operos “Sicilijos miš
parai”. L. Beethoveno “Adelai
dė“. H. Wolfo "Kai plūsta sielon 
nuostabi šviesa”, E. Griego “My
liu tave". R. Žigaičio ir V. Jurgu- 
čio harmonizuotos lietuvių liau
dies dainos, populiarioji J. Mas- 
seneto "Elegija”, boso arijos iš W. 
A. Mozarto "Don Žuano”, Ch. 
Gounod “Fausto”, G. Rossinio 
‘■Sevilijos kirpėjo”. Akompana
vo pianistė M. Diamandidi.

Lietuvos televizija savo žiūro
vams sukūrė koncertinį filmą "Šo
ka Leokadija Aškelovičiūtė”, su
sietą su Lietuvos baletu. Jo ve
teranė Marija Juozapaitytė-Kel- 
bauskienė džiaugiasi, kad tokiais 
filmais dabar bus galima įamžin
ti baleto meistrų trumpesnio am
žiaus kūrybą, kuri įeina į žiūrovų 
širdis bei atmintį ir paskui negrįž
tamai išnyksta. Balerina L. Aške
lovičiūtė- Razmicnė yra gimusi 
1939 m. balandžio 30 d. Naujasė- 
džiuose. Vilniaus rajone, 1959 m. 
baigusi A. Vaganovos choreografi
jos mokyklą Leningrade, tų metų 
rudenį įsijungusi į Vilniaus ope
ros ir baleto teatrą. Filmą reži
savo V. Pauliukaitis, panaudoda
mas specialiai sukurtus baleto nu
merius: leningradiečio baletmeis
terio A. Polubcncevo šokį dviem 
pagal A. Thomas muziką, choreo
grafinį modernaus šokio vaizde
lį "Ofelijos mirtis” pagal D. Šos- 
takovičiaus muziką, kijeviečio 
baletmeisterio V. Fedotovo va
riacijas F. Chopino muziką, “Gin
tarinių bangų legendą”, susietą 
su J. Gruodžio “Jūrate ir Kasty
čiu". Užbaigai buvo pasirinkta iš
trauka iš P. Čaikovskio baleto 
"Miegančioji gražuolė”. Koncer
tiniame filme L. Aškelovičiūtei 
talkino keli partneriai, bet labiau
siai savo talentu išsiskyrė P. Skir
mantas. V. Kst.



Tumas-Vaižgantas tautos gyvenime
A. RINKŪNAS

Jo mirties 50 metų sukakčiai (1869-1933)

Būtų netikslu kalbėti apie 
žinomą kunigą, visuomenės 
veikėją ir rašytoją, paimtą 
atskirai nuo visos aplinkos ir 
tų nuotaikų, kuriose jis gyve
no ir dirbo. Kaip kunigas, jis 
priklausė ano meto kunigijai. 
Tad nuo jos nuotaikų tenka ir 
pradėti. ’

Sulenkėjusi kunigija
Nelaimingas Lietuvos bajo

rų sulenkėjimas nuo pat Jogai- 
laičių laikų paveikė ir ano 
meto katalikų kunigus dar 
prieš XIX š. pradžią. Tą su- 
lenkėjimą dar daugiau sustip
rino lenkų dominuojamas Vil
niaus universitetas, kurio 
įtakoje susidarė netgi keista 
sąvoka, kad ano meto inteli
gentas gali būti lietuvių kil
mės, bet lenkų tautos, tuo bū
du prisiėmęs ir lenkų kultūrą 
bei kalbą (gente lituanus, na- 
tione polonus).

Tokio keisto tautybės supra
timo pavyzdžiu gali būti garsu
sis rašytojas Adomas Mickevi
čius, lenkiškai rašęs “Litwa 
— oiczyzna moja”, "Lietuva, 
mano tėvyne”. Kunigijoje ir 
tokia “lietuvybė" nebuvo po
puliari. Daugelis ano meto 
mūsų kunigų laikė save len
kais, kaip ir jų giminės ba
jorai.

Tame tamsiame danguje vis 
dėlto jau netgi XIX š. pirmo
je pusėje buvo prošvaisčių. 
Žemaitiškosios prošvaistės 
buvo realistinės, siekiančios 
atgaivinti lietuvybę kunigi
joje ramiu evoliucijos būdu. 
Tokios prošvaistės pavyzdžiu 
yra vysk. Motiejus Valančius. 
Augštaitiškos prošvaistės bu
vo emocinės, savotiškai revo
liucinės. Tokiu pavyzdžiu gali 
būti giesmės “Pulkim ant ke
lių” autorius kun. A. Strazde
lis, apie kurio revoliucinį el
gesį yra pripasakota daug ga
na keistų, tikrų ar netikrų at
vejų.

Juozukas Tumas
Tokioms kunigijos nuotai

koms vyraujant. 1869 m. rug
sėjo 8, Marijos šventės dieną. 
Rokiškio aps., Svėdasų vis., 
Malaišių k.. į pasaulį atėjo 
Juozukas Tumas, dešimtasis ir 
paskutinis ūkininkų Tumų vai
kas. Didelio tikėjimo jo mo
tina iš karto naujagimį pašven
tė Dievo tarnybai — jis būsiąs 
kunigu.

Juozukas buvo tikras savo 
motinos vaikas: fizine išvaiz
da, ūgiu ir, svarbiausia, cha
rakteriu. Verta tad prie jos 
sustoti. Žurnalistas ir mono
grafijos apie Tumą autorius A. 
Merkelis taip rašo apie jo mo
tiną: “Jos pamaldumas reiškė
si gyva, kartais tiesiog im
provizuota (t.y. pačios sukur

S proga sveikinu visus Londono, West Lome, jS 
v Rodney bei apylinkių parapijiečius ir visus tau- .U 

tiečius, linkėdamas gausios Jėzaus Kūdikėlio 
palaimos — $

klebonas kun. I. B. Mikalauskas, OFM

ta) malda, kuri lydėjo kiekvie
ną jos darbą. Pats Tumas rašo, 
kad jo mama buvo gyva nervų 
pynė, virpanti styga, šneku
tis iki bekraščio atvirumo. 
Ji buvo visuomet greita, sku
banti. Mažas ūgis teikė jai vik
rumo, o tamsus veidas ir juodi 
plaukai rodė jos karštą tempe
ramentą”. Toks buvo ir maža
sis Juozukas.

Išsimokslinimas
Pradžios mokykloje J. Tumas 

jau atkreipė ruso mokytojo dė
mesį savo gabumu ir ypatingai 
greita orientacija. Po to, kiek 
pasiruošęs, įstojo į artimiau
sią Daugpilio (Latvijoje) gim
naziją. Ji buvo realistinė, su 
susilpnintu humanitarinių da
lykų mokymu, be to, jos rusų 
mokytojų tarpe vyravo libera
linės nuotaikos. Visa tai hu
manitariškai nusiteikusiam ir 
giliai tikinčiam Juozukui ne
tiko. bet nebuvo kitos išeities. 
Tai tik stiprino jo nusiteiki
mą kaip galint greičiau iš čia 
ištrūkti ir stoti į kunigų semi
nariją. Tą jis ir padarė — 1888 
m. įstojo Kauno kunigų semi
narijom

Čia tada jau vyko lietuviš
kosios kunigijos persilauži
mas. Tebebuvo dar lenkiškos 
orientacijos profesorių ir 
klierikų. bet lietuviškasis 
atgimimas buvo jau prasidė
jęs. Lietuvišką dvasią čia 
ypač gaivino prof. kun. K. 
Jaunius, kalbininkas. Pats 
seminarijos rektorius (vėliau 
vyskupas) Girtautas lietuviš
kajam judėjimui simpatizavo, 
nedrausdamas seminarijoje 
lankytis knygnešiams su drau
džiamąja lietuviška spauda.

Visuomeninėje veikloje
Daliai dvasinės hierarchi

jos esant sulenkėjusiai, kuni
go J. Tumo veiklą sekė viršinin
kų akis. Pastebėjusi lietuviš
ką jo veiklą, tuoj kėlė jį į 
kitą vietą, mėtydama po mažus 
miestelius, po pasienius ar 
sunkiai pasiekiamas vietas. 
Bet jaunojo kun. Tumo tai ne
palaužė.

Neradęs daug lietuviškosios 
idėjos draugų kunigijoje, kun. 
J. Tumas pradėjo krypti į di
desnį bendravimą su pasaulie
čiais, kurie įtraukė jį į pla
tesnę visuomeninę veiklą. Ne
trukus jį matome visur, kur tik 
sprendžiami didesni lietuvy
bės ir Lietuvos reikalai, pra
dedant Didžiuoju Vilniaus sei
mu 1905 m. Anot jo paties žo
džių: “Nė vienas triukšmas 
neapsieina be manęs”.

Pradžioje jis buvo krikščio
nių demokratų partijos eilėse. 
Kartu su kunigais — Pr. Būčių 
(vėliau vyskupu), A. Dambraus
ku ir Maironiu surašė pirmąją 

kr. demokratų partijos progra
mą, bet noras tarnauti savo tau
tai jį sujungė su tautine sro
ve, jų tarpe su A. Smetona (vė
liau Lietuvos prezidentu). Sa
vo ano meto nuotaiką jis gra
žiai apibūdino savo paties po
sakiu: “Kone nuo pat kūdikys
tės lopšio ir iki pat pasenusio 
lazdos aš nieko taip konkre
čiai nemylėjau, deja, nei pa
ties Pono Dievo, prisipažįstu, 
kiek slieko širdžia tą velėną, 
po kuria aš jau septintą dešim
tį metų landžioju”.

Nepriklausomoje Lietuvoje, 
net ir tautininkų valdymo lai
kais, kai santykiai tarp tauti
ninkų valdžios ir kunigijos bu
vo gerokai įsitempę, kun. J. 
Tumas buvo vienas iš nedauge
lio kunigų, pasilikęs su tau
tininkais. Man pačiam teko ma
tyti kun. Tumą neolituanų stu
dentų korporacijos sueigose 
sėdintį už garbės prezidiumo 
stalo, kartais greta preziden
to A. Smetonos, ir dėvintį ant 
savo visai baltų plaukų žalią 
neolituanų studentų kepurai
tę.

Vaižgantas
Vaižganto slapyvardę pats 

Tumas pasirinko. Jis reiškia 
senosios mūsų mitologijos li
nų deivę.

Tumas-Vaižgantas buvo ži
nomas ne tiek kaip rašytojas, 
kiek kaip publicistas ir visuo
menės veikėjas. Visdėlto jo, 
kaip rašytojo, negalima men
kinti. Ir juo daugiau tolstame 
nuo kun. Tumo mirties datos, 
juo daugiau Vaižganto kaip 
rašytojo svoris didėja.

Dar vis minime rašytoją Krė
vę-Mickevičių. Nežiūrint ideo
loginių skirtumų, Krėvė ir 
Vaižgantas turi nemažai ir 
bendro. Pirmasis, būdamas 
šiaurės rytų, o antrasis pietų 
augštaitis — dzūkas, savo kū
ryboje panašiai jaučia Lietu
vos žemės mistiką, iš Lietu
vos miškų, kalnelių ir ežerė
lių kalbančią Lietuvos dva
sią.

Kitas panašumas yra domėji
masis Lietuvos žmonėmis — ne 
tais ponais, didikais, pra
radusiais lietuviškąjį veidą, 
bet paprastais kaimo žmonė
mis. Krėvė ir Vaižgantas ban
dė pakelti Lietuvos kaimo 
šiaudinius stogus ir pažiūrė
ti, kas po tais stogais darosi. 
Krėvė darė tai savo trumpais 
realistiniais ir dažnai komiš
kais vaizdeliais. Vaižgantas 
ėmė rašyti didesnius kūrinius 
— “Pragiedrulius”, “Dėdes ir 
dėdienes”, “Rimus ir Neri
mus” bei kitus.

Mūsų literatūros istorikas 
Pr. Naujokaitis “Lietuvių li
teratūros istorijoje” taip ap
taria Vaižganto kūrybą:

“Vaižganto kūryba yra labai 
plačios apimties. Gili tėvynės 
meilė, romantinis praeities 
branginimas, gamtos jėgų su
siejimas su žmogaus pastango
mis ir tautine kova, etniško
sios lietuvio charakterio sa
vybės, knygų gabenimas, švie
timas, ekonominis įsistiprini- 
mas, kultūros kėlimas, ūki
ninkavimo būdo kėlimas ir t.t. 
Žodžiu, visas netrumpas Lie
tuvos gyvenimo laikotarpis 
nuo baudžiavos panaikinimo 
1864 metais iki nepriklauso
mos Lietuvos susikūrimo 1918 
metais Vaižganto raštuose pul
suoja gyvais gyvenimo vaizdais 
su daugybe visokių žmonių: 
kaimiečių, susipratusių inte
ligentų, kunigų, darbininkų, 
bajorų, žydų, rusų valdininkų, 
vaikų, jaunimo, senų žmonių, 
moterų ir vyrų”.

Mėtytas po visą Lietuvą, 
Vaižgantas yra gana ilgai gy
venęs ir Žemaitijoje. Iš viso 
to jam susidarė įspūdis, kad 
žemaičiai savo charakteriu 
labai skiriasi nuo rytų augš- 
taičių. Pirmieji esą šalti rea
listai, viską apskaičiuojantie
ji praktiškojo gyvenimo žmo
nės, tuo tarpu augštaičiai 
esą svajotojai romantikai, 
gamtos žmonės, jaučiantieji 
iš jos gelmių ateinančią gy
venimo mistiką. Žemaitis ūki
ninkas daugiausia rūpinasi 
kaip pagerinti ūkininkavimo 
būdą, kad žemė duotų didesnį 
derlių, o “Pragiedrulių” augš
taitis Sauliukas keliasi labai 
anksti, kad užlipęs ant pir
kios stogo pirmas galėtų pa
matyti tekančią saulę.

Savotiškai laikydamas že
maičius ir augštaičius cha
rakterio atžvilgiu kone atski
romis tautomis (įsidėmėtina, 
kad viduramžių kronikose ir 

žemėlapiuose Lietuvos vaka
rai žymimi Žemaičių vardu, o 
rytai Lietuvių vardu), Vaiž
gantas ir savo “Pragiedrulius” 
skelia į dvi dalis: pirmoji 
dalis “Gondingos kraštas” ski
riama žemaičiams, o antroji 
dalis “Vaduvų kraštas” — 
augštaičiams.

Į žemaitiškąjį Gondingos 
kraštą atsikelia jaunas gydy
tojas Gintautas, atsisakęs siū
lytos geros karjeros Rusijo
je. Jo tipą kurdamas, Vaižgan
tas neabejotinai turėjo gal
voje dr. V. Kudirką, suvalkie
tį. (Jeigu skirstytumės rajo
nais, tai savo praktiškumu 
suvalkiečiai yra žymiai arti
mesni žemaičiams, negu augš
taičiams). Gintauto darbas 
šioje apylinkėje yra ne tik 
gydymas. Jis imasi gerinti vie
tos žmonių gyvenimą, pasi
kviesdamas čia atsikelti ke
lias pavyzdingas ūkininkų šei
mas, jų tarpe vieną iš Prūsi
jos pasienio, pasimokiusią 
ūkininkauti iš vokiečių.

Kitas Gintauto darbas yra 
lietuviškoji veikla — draudžia
mųjų knygų gabenimas. Pasi
telkęs čia atsikėlusį jauną 
kunigą (paties Vaižganto por
tretas), savo tarnaitę, jos 
tėvą ūkininką ir netgi mies
telio žydus, dr. Gintautas 
suorganizuoja tokį draudžia
mųjų knygų platinimą, kad jos 
kartais buvo gabenamos veži
mais.

“Vaduvų kraštas” nukelia 
skaitytoją į Augštaitiją, pil
ną kalnelių, slėnių, ežerų, 
liūnų, piliakalnių, senų pa
davimais apipintų medžių. 
Vieningo literatūrinio siuže
to šioje “Pragiedrulių” dalyje 
nėra — vaizduojami paskiri 
žmonės.

Jau minėjome Sauliuką. Ki
tas gamtos vaikas yra Valeras 
Kukulys, anot Vaižganto, “tik
ras gamtos padaras ir auginti
nis. Žmogus (suprask civiliza
cija) jo nebuvo palietęs nė per 
nago juodumą”. Nemokėjo jis 
poterių, bet dievybę matė gam
toje (kaip arti Krėvės). Gyve
no jis miške, tarp medžių. Tie 
medžiai jam atrodė ne tik gyvi, 
bet ir šventi. Ir tautinė kova 
Vaduvų krašte kitokia, besire
mianti slaptažodžiais ir slap
tais būreliais. Kerštas išdavi
kams romantiškai žiaurus: ne
kenčiamą rusų žandarą Kuku
lys įmeta į liūno akį. Veik
dami ne tiek šaltu apskaičia
vimu, kiek jausmu, augštaičiai 
dažniau patenka ir į policijos 
spąstus.

Tautos žvaigždė
Lietuvių tauta mylėjo Tu

mą-Vaižgantą. Tą meilę reiškė 
visi. Vyskupas jį pakėlė į ka
nauninkus. Respublikos prezi
dentas suteikė jam net du or
dinus — Gedimino ir Vytauto 
Didžiojo, Vytauto D. universi
tetas Kaune pakėlė jį į garbės 
daktarus, studentų tautininkų 
korporacija “Neo-Lituania” iš
rinko jį garbės filisteriu. Tą 
patį padarė ir Dotnuvos Žemės 
Ūkio Akademijos stud, tauti
ninkų korporacija “Jaunoji 
Lietuva”. Švietimo ministeri
ja Tumo-Vaižganto vardu pa
vadino jo gimtosios apskrities 
miesto Rokiškio gimnaziją ir 
keletą kitų mokyklų. Visoje 
Lietuvoje atsirado Vaižganto 
gatvės, parkai ir t.t.

Tumas-Vaižgantas savo pali
kimu tebėra gyvas mūsų tau
toje. Jo šviesi šypsena ir ge
resnių laikų viltis tebešvie
čia ne tik mums, išeiviams, 
bet ir pavergtiesiems broliams 
Lietuvoje.

TORONTO LIETUVIŲ TEATRAS

“AITVARAS
sveikina visus tautiečius šv. KALĖDŲ proga, linki 
malonių švenčių ir laimingų NAUJŲ METŲ,

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

l Kristaus gimimo švenčių ir sėkmingų naujų metų - i
I Jūsų "VOLUNGĖ"Tomn,e ' '

Kn Hamiltono Lietuvių Mergaičių Choras “Aidas”, 
fts, vadovė bei tėvų rėmėjų komitetas sveikina visus geraširdžius rėmėjus, (ffir 

bičiulius, lietuviško jaunimo meninius vienetus bei visas organizacijas 
Kristaus gimimo švenčių proga ir linki darbingų 1984 metų.

Turner & Porter 
laidotuvių namai 

436 Roncesvalles Avė., 
Toronto, Ontario 
Tel. 533-7954



Gėdisi savo sprendimo? |
Kunigas Sigitas Tamkevičius nubaustas šešerių metų lageriu ir ketvertų metų tremtimi

1983 m. lapkričio 29 — gruo- L.L.X. '■ ’į viešėjo “ministerių” tarybos
ižio 2 d.d. Vilniuje buvo tei- g pirm. Rimgaudas Songaila, ku- M.
Siamas kun. Sigitas Tamkevi- ' ris drauge su Salzburgo krašto A*
Sius, Tikinčiųjų Teisėms Gin- HnJHr tBMBl vadovu dr. W. Haslaueriu pasi-

džio 2 d.d. Vilniuje buvo tei
siamas kun. Sigitas Tamkevi
čius, Tikinčiųjų Teisėms Gin
ti Katalikų Komiteto narys 
steigėjas. Jis buvo suimtas 
gegužės 6, kai buvo skaitomas 
teismo nuosprendis kunigui 
Alf. Svarinskui. Tuomet “Tas- 
sas” paskelbė trumpą pareiš
kimą, esą kun. Tamkevičius 
perduotas prokuratūrai, jam 
iškelta baudžiamoji byla.

Po to sekė ilga tyla, drums
čiama įvairių gandų. Pasau
lio spaudoje buvo pasirodęs 
gandas, kad teismas įvyksiąs 
spalio 10. Kaikas net jau skel
bė jo nuosprendį. Nei “Tas- 
sas”, nei sovietinė Lietuvos 
spauda visiškai nesistengė 
tų gandų išsklaidyti ir parū
pinti tikslesnių informacijų. 
Ši aplinkybė stiprina prie
laidą, kad ir gandai buvo ty
čia sukelti, siekiant nukreip
ti visuomenės dėmesį, kada iš 
tikrųjų prasidės bylos nagri
nėjimas. Tuo dar kartą paro
dyta, jog sovietiniams šalti
niams rūpi ne teisinga, tiksli 
ir greita informacija, bet jos 
įslaptinimas, nuslėpimas nuo 
viešumos.

Pirmiausia apie prasidėjusį 
teismą lapkričio 29 d. prane
šė “Tassas”: kun. Tamkevičius 
teisiamas už “priešvalstybinę 
veiklą”, nes savo pamoksluose 
šmeižęs sovietinę valstybę ir 
visuomenę, be to, mėgęs “tuš
tybę ir pinigus”, kuriuos nau
dojęs slaptų raštų gaminimui 
ir perdavimui užsienio žvalgy
bos centrams bei radijui.

Vakariečių informacija
Visos didžiosios Vakarų ži

nių agentūros — Reuteris, AP, 
AFP, DPA, UPI — daugiau ar 
mažiau pakartojo “Tasso” kal
tinimus. Reuteris ta proga pa
žymėjo, kad tai jau antras ku
nigo teismas šiemet Lietuvoje: 
gegužės mėnesį kunigui Alf. 
Svarinskui paskirta 7 metų la
gerio ir 3 metų ištrėmimo baus
mė. “Tasso” kaltinimą, kad 
Tamkevičius naudojęs K. 
Bendrijos pinigus slaptiems 
dokumentams, kurie būdavo 
perduq^ami Vakarų radijo 
stotims, Reuteris aiškino, 
jog čia regimai kalba eina 
apie pogrindžio leidinį “LKB 
Kronika”, kuri registruoja 
žmogaus teisių paždidimus ir 
tikinčiųjų diskriminavimo 
faktus Lietuvoje.

AP žinių agentūra pažymė
jo, kad teisiamasis kun. S. 
Tamkevičius ir nuteistasis 
kun. A. Svarinskas buvo TTG- 
KK nariai steigėjai. Komite
tas buvo įsteigtas 1978 m. lap
kričio 13 d. Jo steigėjai buvę 
įkvėpti pirmojo lenko popie
žiaus Jono-Pauliaus II išrin
kimo. AP agentūra skelbė, kad 
abiejų Lietuvos kunigų suėmi
mas ir teismai laikytini dali
mi visuotinės akcijos prieš 
religinį ir kitokį nepasiten
kinimą Lietuvoje, Latvijo
je ir Estijoje.

Diplomato nuomonė
Tarptautinė žinių agentūra 

UPI nurodė, kad 45-rių metų 
amžiaus kunigas Tamkevičius 
— antrasis Lietuvoje teisia
mas kunigas nuo tada, kai po
piežius Jonas-Paulius II sau
sio mėnesį paskyrė kardinolą 
iš Sov. Sąjungos. Tai ženklas, 
kad prasidėjusi nauja susido
rojimo banga Baltijos respub
likose. Vienas Vakarų diplo
matas agentūrai pareiškęs, 
jog tai smūgis TTG Katalikų 
Komitetui, kurį, pasak jo, re
mia du trečdaliai Lietuvos 
kunigų. UPI dar pastebėjo, 
kad Lietuva — katalikiškiau
sia respublika Sov. Sąjungo
je. Katalikybė ir tautiškumas 
čia dažnai eina iš vieno. Va
tikanas sausio mėnesį pasky
rė kaimyninės Latvijos vysku
pą J. Vaivodą kardinolu. Tai 
pirmas prelatas taip pagerbtas 
Sov. Sąjungoje. Vakarų diplo
matų nuomone, tai supykdė so
vietinę valdžią. UPI baigė pra
nešimą vieno vakariečio diplo
mato pareiškimu, esą valdžia 
neleido kardinolui Vaivodui 
atvykti į Vilnių, kur vyko ku
nigo Tamkevičiaus teismas.

Slepiama teismo eiga
Apie teismo eigą ir Lietu

vos tikinčiųjų reakcijas nei 
“Tassas”, nei Vakarų žinių 
agentūros nieko nepranešė. 
Kai teismas gruodžio 2 d. bu
vo baigtas, “Tassas” paskel
bė, kad kun. Tamkevičius pri-

PRANEŠIMAS IŠ EUROPOS

S VEIKINAME mielus parapijiečius 
ir visus tautiečius, sulaukusius

KRISTAUS gimimo šventės.

KUN. SIGITAS TAMKEVIČIUS, 
Lietuvos Katalikų Komiteto Tikin
čiųjų Teisėms Ginti narys, Kybar-
tų klebonas, nubaustas 6 metų la
gerio ir 4 metų tremties bausme

pažintas kaltu ir nuteistas 
laisvės atėmimu. Bausmės po- 

. budį ir trukmę nutylėjo. Kai 
vienos tarptautinės agentū
ros korespondentas paskam
bino telefonu į “Tasso” cent
rinę, prašydamas papildomų 
žinių, jam iš ten atsakė, girdi, 
tik tiek ir mes gavome iš Vil
niaus lietuvių ir rusų kalba, 
o daugiau kokių nors žinių 
apie teismą ir nuosprendį nė 
nelaukite. Vadinasi, dėl to 
kalta ne Maskva, bet Vilnius. 
Apie nuosprendį —6 metus la
gerio ir 4 metus ištrėmimo 
Vakarų agentūros patyrė tik
tai gruodžio 5 d., kai Maskvą 
pasiekė “Sovetskaja Litva” 
(šeštadienio numeris).

Daugiau žinių apie kunigo 
Tamkevičiaus teismą viešoji 
nuomonė Lietuvoje ir užsieny
je patirs tik tada, kai Vakarus 
pasieks pogrindžio spaudos 
pranešimai. Jau nepirmą kar
tą Vakarų informacija turi 
pasikliauti Lietuvos pogrin
džio spaudos, pirmoje eilėje 
“Kronikos”, pranešimais, nors 
jiems sunku prasiveržti į Va
karus ir tenka kartais gerokai 
vėluoti. Tai rodo, kad laisvo
sios pogrindžio spaudos reikš
mė ir atsakomybė didėja. Jos 
vargingas ir pavojingas dar
bas tiesos tarnyboje nusipel
no vis daugiau dėmesio ir įver
tinimo, nors nevisada konkre
čios paramos. Oficialiosios 
sovietinės spaudos informaci
nė reikšmė šiuo požiūriu pri
lygsta nuliui.

Tai guodžiantis dalykas, kad 
mėginimai nutylėti skriaudas 
nepavyksta. Nuteistasis kun. 
Sigitas Tamkevičius savo metu 
labai teisingai pareiškė: “Ti
kinčiųjų diskriminacija Lietu
voje yra žaizda, kuri negydo
ma, bet norima nuslėpti. Tik 
todėl jūs negalite pakęsti Ti
kinčiųjų Teisėms Ginti Katali
kų Komiteto, kuris gina tikin
čiųjų ir Bažnyčios teises”.

Teisinas be teisingumo
Augščiausiasis teismas Vil

niuje turėjo galimybę atsisto
ti teisingumo, teisiamo kuni
go ir savo liaudies pusėje arba 
išduoti teisingumą, savo liau
dį ir patenkinti sovietinio 
Saugumo valią. Jis pasirinko 
antrąją galimybę. Bet tai ne
stebina. Tik demokratinėse 
valstybėse teismas yra nepri
klausomas nuo vykdomosios ir 
įstatymų leidžiamosios galios. 
Totalistiniuose režimuose, o 
ypač komunistiniuose, teis
mas tėra prailgintoji valdan
čiosios partijos bei Saugumo 
ranka.

Kun. Tamkevičiaus teismas 
ir pasmerkimas, kaip ir kuni
go Svarinsko atveju, katalikiš
kai Lietuvai yra skaudus ir gi
liai užgaunantis, tačiau nebu
vo netikėtas ar stebinantis. 
Tai juk tas pats režimas, ku
ris sušaudė vyskupą V. Borise- 
vičių ir kalėjime numarino 
arkiv. M. Reinį. Tas pats re
žimas, kuris be svyravimo ore 
sunaikino keleivinį lėktuvą 
su 269 keleiviais.

Tas režimas, parodęs savo 
beatodairišką galią, neišdrį
so iš karto viešai paskelbti 
nuosprendžio. Vadinasi, žino 
negerai padaręs, todėl mėgino 
savo piktadarybę nuo viešu
mos nuslėpti.

Klausimas Songailai
Austrijos Salzburgas palai

ko draugiškus santykius su so
vietų okupuota Lietuva. 1983 
m. spalio viduryje Salzburge 

rašė atitinkamą draugystės pa
reiškimą.

Per iškilmingą aktą dr. Has- 
laueris pabrėžė, kas ypač jun
gia Salzburgo kraštą su Lietu
va. Abu kraštai — Sakė jis — 
turi ilgą valstybinės nepriklau
somybės istoriją ir buvo išug
dyti katalikiškos krikščiony
bės įtakoje. Ta pačia proga 
Salzburgo pareigūnas svečią 
iš Lietuvos “min. pirminin
ką” Songailą viešai paklau
sė, kaip laikosi kunigas Alfon
sas Svarinskas, Tikinčiųjų 
Teisėms Ginti Katalikų Komi
teto narys, nuteistas dešim
čiai metų laisvės atėmimu.

Ką į tai atsakė Songaila, 
austrų spauda neparašė. Ga
lima įsivaizduoti, kad jis ne
sijautė jaukiai, gal net gė
dijosi, kad katalikų krašte 
atstovaudamas savo tėvų ka
talikiškam kraštui jis yra be
jėgis prieš visagalį KGB, be
jėgis padėti kunigui Svarins
kui. Vargu ar jis bedrįs dar 
kartą pasirodyti Salzburge, 
nes tada jam reikės aiškintis 
ne tik dėl kunigo Svarinsko, 
bet ir dėl kunigo Tamkevi
čiaus.

Tautos reakcija
“Tasso” pareiškimas apie 

Tamkevičiaus teismą nieko ne
paaiškino: pažėrė keletą įpras
tinių kaltinimų, į kuriuos 
seniai atsakė ne tik kaltina
masis, bet ir Lietuvos katali
kų masės — liaudis. “Savo pa
moksluose Tamkevičius siste
mingai šmeižė tarybinės vals
tybės ir visuomenės santvar
ką, nepaisydamas pakartoti
nių įspėjimų”, teigė “Tassas”.

Devyniolika Kybartų para
pijos komiteto narių savo pa
rašais štai ką paliudijo apie 
savo kleboną kunigą Tamkevi- 
čių: “Jau aštunti metai, kai 
mes jį pažįstame kaip darbštų, 
tiesų, nuoširdų žmogų. Septy
nerius metus klausėme jo pa
mokslų ir,negirdėjome, kad jis 
būtų ką nors šmeižęs, raginęs 
pakeisti esamą politinę ar eko
nominę santvarką. Niekuomet 
negirdėjome, kad mūsų gerbia
mas klebonas būtų raginęs ne
silaikyti konstitucijos. Jis 
ragino gerbti kitus žmones, 
reikalavo sąžiningumo darbe. 
Jis griežtai nusistatęs prieš 
tinginiavimą ir girtuokliavi
mą, prieš artimo turto grobsty
mą. Jaunimą ragino gerai mo
kytis, gerbti tėvus, mokytojus, 
vyresnius”.

Ne tik šie 19 asmenų laiko 
kunigo Tamkevičiaus kaltini
mą neteisingu. Dešimtys tūks
tančių žmonių visoje Lietuvo
je pasirašė protesto pareiški
mus, kurie aiškiai parodo, su 
kuo eina liaudis ir kas su liau
dimi neina. Štai vieno masinio 
protesto, kurį pasirašė 73 Lie
tuvos vietovių žmonės, pareiš
kimas:

“LTSR Aukščiausiojo teismo 
kaltinimą laikome neteisingu. 
Kunigas Sigitas Tamkevičius, 
kaip ir kunigas Alfonsas Sva
rinskas, yra vienas iš uoliau
sių kunigų mūsų tautoje. Savo 
pamoksluose jis gynė Bažny
čios ir valstybės autoritetą, 
skelbė blaivybę, sąžiningą 
žmonių požiūrį į darbą, jau
nuomenės dorinimą, Dievo ir 
Bažnyčios įsakymų vykdymą. 
Jo areštavimas — tai dar vie
nas išpuolis prieš Lietuvos 
katalikų Bažnyčią ir jos uoliau
sius kunigus. Gerbiamas pro
kurore, nors tarybų valdžia 
neatsižvelgė į 45 tūkstančių 
tikinčiųjų liudijimą, kad ku
nigas Alfonsas Svarinskas ne
teisingai patrauktas baudžia- 
mon atsakomybėn, protestuo
dami reikalaujame, kad netei
singai baudžiami kunigai — Al
fonsas Svarinskas ir Sigitas 
Tamkevičius — būtų paleisti, 
ir prašome neterorizuoti uo
liai savo pareigas einančių 
kunigų. Mes, savo pūslėtomis 
rankomis uždirbdami duoną 
visiems vadovaujantiems, rei
kalaujame, kad būtų palikta 
tikėjimo laisvė”. Lmb.

DAŽYTOJAS- 
DEKORATORIUS 

su 30 metų patirtimi. Atlieka 
išorės ir vidaus dažymo bei po- 
pieriavimo darbus. Skambin
ti vakarais po 6 v.v. 769-7044 To
ronte, KAROLIS ABROMAITIS 

Iš Kristaus prakartėlės 
sklindanti dieviškoji meilė 

tejungia visus i vieną darnią 
šeimą, o atneštoji šviesa 

tenuskaidrina visų mūsų buitį.

LINKIME
visiems didžiai sėkmingų 

NA UJU METŲ, 
kad jie priartintų 
tėvynei Lietuvai 

laisvės dienas, 
o mūsų širdims 

teiktų naują 
viltį —

Lietuvos Kankinių parapijos kunigai
Mississauga, Ontario ir tarvba

IR 
NAUJŲ

+
+ A

♦

J\

.k
proga 
Lietuvių Evangelikų 
Liuteronų Išganytojo 
parapijos taryba, 
kun. P. Dilys ir 
organizacijos 
nuoširdžiai sveikina visus parapijiečius, 
rėmėjus bei visą lietuvių bendruomenę.

Gimusio Išganytojo šviesa tešviečia 
jūsų gyvenimo kelyje!

| ;.X ; *
| Kristaus
s, gimimo

i

s,

iš

šventėje
sveikinu

visus Otavos 
lietuvius, brolius 
kunigus, gimines
bičiulius, pažįstamus išeivijoje ir pavergtoje 
Lietuvoje, linkėdamas gaivaus džiaugsmo, 
sveikatos bei ištvermės.

Kun. dr. VIKTORAS SKILANDŽIŪNAS, 
Otavos katalikų misijos 
kapelionas-vedėjas

&
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Rašytojas, aktoriai ir dalyviai
Literatūros vakaras, skirtas Anatolijaus Kairio kūrybai

1983 m. gruodžio 3 d. Los 
Angeles mieste, didžiojoje Šv. 
Kazimiero par. salėje, Lietu
vių Pronto Bičiulių skyrius 
surengė tradicinį literatūros 
vakarą, kurin atsilankė 150 
klausovų. Vakarą pradėjo 
archit. E. Arbas, o pagrindi
nę kalbą apie A. Kairio raš
tus pasakė rašytojas J. Gliau
dą. Los Angeles dramos sam
būrio aktoriai — St. Pautie- 
nienė, G. Grušas, E. Dovydai
tienė, R. Vitkuvienė, V. Dovy
daitis ir S. Matas skaitė iš
traukas iš A. Kairio raštų. 
Pats autorius paryškino skai
tomas ištraukas savo pastabo
mis. Baigminį žodį tarė A. Rau- 
linaitis. Dalyvių eilėse matė
si ir gener. Lietuvos konsulas 
V. Čekanauskas su ponia. Per
traukos metu rašytojas A. Kai
rys autografavo tautiečių įsi
gytas knygas, kurias parūpino
V. Prižgintas. Vakaras baigtas 
vaišėmis apatinėje parapijos 
salėje.

Pilnesniam renginio vaizdui 
išryškinti pateikiu rašytojo 
J. Gliaudos žodį, glaustai api
būdinantį A. Kairio asmenį ir 
kūrybą.

“Kalbėti apie autorių, ku
rio veikalų gausoje veikia šim
tai personažų, reiškia sueiti 
su plačia jo personažų visuo
mene. Iš tos visuomenės nagri
nėjimo įmanoma suvokti auto
riaus kūrybos savybes ir at
rasti jo poziciją literatūros 
pasaulyje. Juk negalėtume su
vokti Šekspyro apimties nepa
žinę jo veikalų visuomenės.

A. Kairio pasaulio gyvento
jai labai įvairūs: vieni realis
tai, kiti prisidengę alegorinėm 
kaukėm, treti simboliški. .. 
Iškyla ir lyrikai, ir cinikai, ir 
svajotojai, ir idealistai, ir nu- 
siminėliai.

Pagrindinė jo pasaulio jėga 
yra vyksmo dinamika, gyvi per
sonažai, nuoseklus siužetas, 
niekad nedingstantis idėjinis 
motyvas. Drama ir romanas 
yra du žanrai, kuriuos šis au
torius valdo tolygiai. Jis giliai 
skrodžia dabartines etines, 
moralines, socialines ir tau
tines problemas.

Iš jo kūrinių visuomenės su
vokiame kūrybinį Anatolijaus 
Kairio credo. Matome huma
nistą, patriotą, kovotoją dėl 
žmonijos išsivadavimo iš me
lo pinklių, tiesos gerbėją.

Supurto skaitytojo sąmonę 
siaubingos fabulos romanas 
“Po Damoklo kardu”. Supoe
tinta istorinė tiesa dvelkia 
tragedija “Karūna”. Subtili 
alegorija slypi eilių rinkiny
je “Lotofagų šaly”. Čaižus sar
kazmas gelia komedijoje “Viš
čiukų ūkis”. Buitinis humoras 
juokina žiūrovus komedijose 
“Kū-Kū” ir “Rūtos be darže
lių”. Tautosakinių arabeskų 
prisotintas romanas “Pažadų 
dvaras”. Ideologinių ir poli
tinių konfrontacijų sūkurys 
pagauna skaitytoją romane 
“Kelionė į Vilnių”. Nostalgi
nė patriotika glosto romane 
“Ištikimoji žolė”. Simboline 
heroika galima pavadinti tra
gediją “Šviesa, kuri užside
gė” . ..

Šie ir kiti jo įvairiažanriai 
veikalai sudaro erdvų A. Kai
rio kūrybos pasaulį.

Įtikinančiai kalba premiji
niai jo kūrybos vertinimo duo
menys. A. Kairys gavo penkias 
premijas už scenos veikalus. 
Tiek pat premijų jis gavo už 
romanus. Vieną premiją už no
velę. Jis yra 1983 m. Lietuvių 
Rašytojų Draugijos premijos 
laimėtojas.

Viename konkurse jis gavo 
dvi premijas. Vienerių metų 
laikotarpyje laimėjo net tris 
premijas.

Kuris mūsų dramaturgų ga
lėtų pasisakyti, kad išeiviš- 
kųjų teatrų jo veikalai būtų 
buvę suvaidinti šimtą kartų? 
A. Kairio vaidinimai išvydo 
rampos šviesas šimtą kartų. 
1983 m. teatrų festivalyje su
vaidinta jo pjese pradėta ant
roji jo veikalų vaidinimo šim-
tinė. Jo kūrinių esama anglų 
ir latvių vertimuose.

Ar A. Kairys yra kabineti
nio uždarumo žmogus, keturio
mis sienomis atsiskyręs nuo 
pasaulio alaso ir atsidavęs 
savo kūrybinių vizijų nirva
nai? Anaiptol! Atstatęs krū
tinę ir atsiraitęs rankoves, jis 
metų metais veikia pirmose vi
suomeninio darbo gretose.

Trejus metus jis pirmininka
vo kultūros tarybai, šešerius 
metus — Kultūros Fondui. Re
dagavo žurnalus “Tremtinių 
Mokykla” ir “Naujoji Aušra”. 
Leido kitų autorių knygas. Va
dovavo Čikagos dramos studi
jai ir šešiem teatrų festiva
liam, šešerius metus dirbo 
Lietuvių Bendruomenės cent
ro valdyboje, dalyvavo litera
tūros vakarų rikiuotėje, skai
tė paskaitas, parašė libretų 
operetėms ir operai, parašė 
plačių tezinių straipsnių pe
riodikoje. Pagal profesiją pe
dagogas. Dabar jis yra Lietu
vių Rašytojų Draugijos pirmi
ninkas.

Mes susitinkame su jo plačiu 
kūrybiniu ir visuomeniškos 
veiklos pasauliu su domesiu 
ir pagarba”. Kor.

Naujas ministeris, 
nauji užmojai

Kanados daugiakultūrių 
reikalų ministeris David M. 
Collenette 1983 m. gruodžio 
8 d. “Park Plaza” viešbutyje 
Toronte sukvietė daugiakul- 
tūrės spaudos konferenciją 
ir pranešė apie valdžios įsi
pareigojimus. Daugiakultūrė 
veikla jau nuo 1971 m. buvo 
oficialiai pripažinta, vėliau 
paskelbtas žmogaus teisių ir 
laisvių įstatymas, o dabar 
daugiakultūrė veikla bus įtei
sinta įstatymais. Tuo būdu bus 
užtikrinta pastovi veikla iš 
betkurios tautos atvykusiam 
Kanados piliečiui. Bus pateik
tas įstatymas, kuris teiks 
daugiakultūrei veiklai pagrin
dą ir apims šias sritis: ra
sių santykius, kultūrinį įsi
jungimą, kultūrinę pažangą, 
grupių veiklą, spaudą, etni
nes studijas, tarptautinį san
tykiavimą ir meną.

Šiai veiklai bus skiriamos 
specialios lėšos. Tai ypač pa
gerins kalbų mokymą.

Be to, numatoma palengvinti 
procedūrą senesnio amžiaus 
žmonėms gauti Kanados pilie
tybę. Valdžia numato suvar
žyti kiršinimo literatūrą, 
kad kiekvienas Kanados pilie
tis būtų vienodai respektuo
jamas. Visa tai numatoma sku
biai vykdyti. Po ministerio 
kalbos buvo daug įvairių klau
simų, į kuriuos jis maloniai 
atsakė.

Spaudos atstovai buvo pavai
šinti pusryčiais. Iš lietuvių 
dalyvavo J. Karka ir V. Matu
laitis. V.M.

• Supažindinkite savo draugus 
su “TĖVIŠKĖS ŽIBURIAIS" — at
siųskite dar jų neskaitančių adre
sus. Jie gaus keletą numerių ne
mokamai.

Optical Studio 
OPTIKAS R. SCHMID 
1586 Bloor Street West, 
Toronto, Ont. M6P 1A7 

(prieš Lietuvių Namus) 

Telefonas 535-6252
Greitas patarnavimas, neaugštos 
kainos. Gaunami kontakto lęšiai 

(contact lenses).



O

ir didžiulio 
buvo baisi, 
dovanėlės, 

telefoniniai
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gausios palaimos bei didžios sėkmės naujaisiais metais

A. E. Heikiai, Stayner, Ont.

Pranas Eidukaitis
Vladas Eižinas
Marija irAnatanas Elijošiai

d
T
3

Vasario 16 gimnazijos mokiniai dainuoja prie laužo Nuotr. M. Šmitienės

KLEMENSAS JURA
Kalėdos Palangoje
Ar tu meni tą jūrą, tiltą ? 
Birutės kalną — žmonių supiltą? 
Tą žvejo laivą išsmaluotą — 
Šventų Kalėdų linksmą puotą?

Liepsnojo jūra, tiltas, kopos baltos, 
Žėrėjo linksmos žvaigždės šaltos . . . 
fr Kūdikėlio Švento Ryto — 
Džiaugsmo lelijos nenuvyto!

Ak, prisimink tą tiltą sidabrinį. 
Tą Smilčių gatvę gintarinę . . . 
Tą begalinį džiaugsmo šūsnį. — 
Pražydusią radastą, sniego pusnį-------

Liepsnojo jūra, baltos kopos-------
Snaigių drugeliai tango šoko!
Kristus į glėbį visus kvietė — 
Liurdo uoloj žvakelės švietė!

Nors kapa metų nulalėjo, 
Sidabro žvaigždės subyrėjo . . .

Dar vis menu tą laivą išsmaluotą. 
Menu Šventų Kalėdų džiaugsmo puotą.

O šėlo audros, pūtė vėjai.
Pušelės Nagliaus suledėjo . . . 
Atskridęs vėtrų sūkury. 
Po kopas vartos jau šiaurys!

Girdžiu — ant tilto kužda vėlės: 
Nėra Jėzuito prakartėlės-----------
Ant pliko Nagliaus tvyro skausmas. 
Kur Kūdikėlio varpo gausmas?

1983 m. Kalėdos

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

šv. Kalėdų ir Naujų Metų
proga, linkėdami visiems betlėjinės šviesos, skaidraus džiaugsmo,

<1 
A 
d

Gimnazija gyvuos, kol visi rems
MIELI TAUTIEČIAI.

Gimnazijos išlaikymas labai 
brangus. Mes, lietuviai, nepa
jėgtume net vienintelės savo 
gimnazijos laisvame pasaulyje 
išlaikyti, jeigu negautume val
diškos paramos. Nors vokie
čių valdžia mūsų gimnazijų 
duosniai remia ir net du treč
dalius visų reikalingų lėšų 
duoda, tačiau vienų trečdalį 
turime patys surinkti. Ypač 
šiais metais mums tai neleng
va, nes mokinių skaičius šiek 
tiek sumažėjo, ir todėl paja
mos mažesnės.

Praėjusių vasarų išleidome 
net 8 abiturientus. Labai 
džiaugiamės, kad šiais metais 
per abitūros egzaminus, kurie 
laikomi vokiečių valdžios prie
žiūroj, mūsų abiturientai pa
siekė geriausius rezultatus 
gimnazijos istorijoje.

Šiemet taip pat praturtėjo 
mūsų mokslo ir laisvalaikio 
užsiėmimų programa. Šalia 
skautų, ateitininkų ir jauni
mo ratelio, įsisteigė dramos 
būrelis. Šalia tautinių šokių 
grupės ir choro, suorganizuo
tas mokinių orkestrėlis. Moki
niai turi galimybę mokytis gro
ti įvairiais instrumentais. 
Tautinių šokių grupė, choras 
ir orkestrėlis garsina lietu
vių vardų svetimtaučiuose.

Nuo 1983 m. liepos 1 d. pri
klausome Hessenui. Šio krašto 
vyriausybė mus labai šiltai 
priėmė. Ji, kaip ir federaci
nė Vokietijos vyriausybė, ver
tina lietuvių pastangas išlai
kyti savo gimnazija ir žada vis
pusiškai remti. Atrodo, kad su 
vokiečių valdžios pagalba 1984 
m. galėsime pradėti statyti 
nauja berniukų bendrabutį.

Taigi mokslo ir gyvenimo sų- 
lygos gimnazijoje vis gerėja. 
Bet ši gimnazija tik tol eg
zistuos, kol mes jų visi rem
sime.

Šia proga dėkojame visiems 
mūsų rėmėjams, ypač rėmėjų 
būreliams, kurie dar lig šiol 
per trečdalį visų aukų suren
ka. Gimnazija pernai gavo 124.- 
115 DM aukų. Iš Vokietijos 50.- 
430 DM (14.181 DM pačių gim
nazijos tarnautojų), iš JAV 
48.046.52 DM. iš Kanados 
21.501,94 DM, Australijos 
3.675,74 DM ir Anglijos 461.10 
DM.

Gilia padėkų reiškiame BAL- 
Fui, kuris kasmet 3.600 dole
rių skiria gimnazijai, patar-

nauja rėmėjų būreliams ir ki
tiems aukotojams, persiun
čiant aukas ir išduodant ati
tinkamus pažymėjimus dėl mo
kesčių. Dėkojame Kanados lie
tuvių kredito kooperatyvams, 
kurie kasmet skiria dideles 
sumas, Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenei, Kanados ir 
Australijos LB, kurios mus 
labai remia, ir Lietuvių Fon
dui. kuris kasmet paskiria 
gimnazijai 1.000 dolerių.

Mes vėl prašome Jūsų aukos 
ir esame tikri, kad mūsų ne- 
apleisįte. Pinigus galite siųs
ti per BALFų, per Bendruome
nę ir tiesiai gimnazijai — 
Privates Litauisches Gymna
sium, 684 Lampertheim - Huet- 
tenf'eld, West Germany.

Švenčių proga linkime daug 
kalėdinio džiaugsmo ir lai
mingų naujųjų 1984 metų!

Tėvas Alf. Bernatonis, OFM
Cap, pirmininkas 

A. Šmitas, direktorius 
J. Valiūnas, iždininkas

Delhi, Ontario 
PADĖKA

Nuoširdus ačiū visiems mane 
lankiusiems ir užjautusiems man 
būnant ligoninėje ir vėliau sveiks
tant namuose. Nors ta mano vai
ruojamo automobilio 
sunkvežimio avarija 
tačiau Jūsų gėlės, 
laiškai, kortelės ir
pasikalbėjimai lengvino mano fi
zinį skausmą ir slegiančią nuo
taiką.

Kaip gera turėti tokius gausius 
ir mielus gimines, kurie iš toli 
ir arti mane pasivaduodami lan
kė ir guodė. Mieli kaimynai buvo 
tokie geri, kad mano vyrui iš ei
lės skolino savo automobilius. 
Esu taip pat labai dėkinga savo 
giminėms ir draugams medikams 
už gerus bei nuoširdžius pata
rimus.

Mudu su Bronium, negalėdami 
kitaip atsilyginti savo giminėms, 
draugams ir kaimynams, prašome 
visiems Augščiausiojo palaimos, 
geros sveikatos ir sėkmės. Kar
tu linkime visiems linksmų šv. 
Kalėdų ir laimingų naujų metų.

Visada Jums dėkingi —
Monika ir Bronius Povilaičiai 

Tillsonburg, Ont.

Aleksas Andrulis
Antanas, Irena Ambraška,

Phoenix, Arizona
Aniceta Aperavičienė
Marytė ir Antanas Aulinskai,

Oakville, Ont.
V. V. Augėnai
Jonas Araminas, Montreal, Que.
Balys ir Ada Arūnai
J. K. Ališauskai
Albina, Pranas Augaičiai

ir šeima
Kazimiera Arlauskienė
Birutė Antanaitienė,

Hamilton, Ont.
Roma ir Vytas Akelaičiai
Jonas Arštikaitis,

Brampton, Ont.
Onutė, Jonas Ažubaliai

ir sūnūs
Marija ir Jurgis Astrauskai

Jadvyga Barzdaitienė
Danutė, Alfredas Bražiai 

ir šeima
M. S. Bončkus, Collingwood, Ont. 
Monika ir Antanas Bumbuliai 
Antanas ir Marija Basalykai 
Konstancija Butienė 
Zina ir Kostas Beržanskiai 

Oakville, Ont.
Jeronimas, Irena Birštoną! 

ir šeima, Stayner, Ont.
Elena ir Vytas Bilevičiai, 

Hamilton, Ont.
Regina ir Stasys Beržiniai, 

Vienna, Ont.
Jonas, Elena Bukšaičiai
Stasė ir Mečys Bučinskai
Sofija, Vytautas, Vida ir Jonas 

Balsevičiai, Ottawa, Ont.
Petras, Izabelė Baronai, 

St. Catharines, Ont.
Vytautas, Birutė, Aldona ir 

Jūratė Biretos
J. N. R. Budriai
Leopoldas Balsys
Julius, Pranė ir Danutė 

Barakauskai
J. Barzevičius
J. Bersėnas ir šeima, 

Hamilton, Ont.
Laima ir Petras Butėnai
A. A. Baltrūnai, Colgan, Ont.
VI. ir Al. Balsiai

Apolinaras Čepaitis 
Benas ir Vera Cvirkos,

Simcoe, Ont.
Linda ir Edm. Cicėnas,

London, Ont.
Kazimieras ir Birutė Čepaičiai 
Janina Černiauskienė
J. T. Cipariai, Rodney, Ont.
Zita ir Jonas Didžbaliai 
Ona Dementavičienė 
Stasys Dabkus
J. M. Dambarai
Juozas ir Danutė Daniai, 

Ottawa, Ont.
Elena ir Romas Draudvilai 
Ona ir Petras Derliūnai
Ona ir Jonas Dirmantai 

bei dukros
Adelė, Audra ir Vainius Dobiai 
Kazys Daunys
Albina Didžbalienė, 

Hamilton, Ont.
Dalindų šeima
St. J. Domeikos, Brantford, Ont.
M. A. Danieliai
Domicėlė ir Pranas Dauginai, 

St. Catharines. Ont.

Petras Gaidelis
O. K. Girnys, Ingersoll, Ont.
Simas ir Marytė Gudaičiai
Antanas, Jadzė ir dukra Aldona 

Gedrimai, Hamilton, Ont.
Marija Gečienė
Petras Gulbinskas

Elena ir Juozas Girėnai
Bronė Galinienė
Jonas ir Marija Gimžauskai, 

Hamilton, Ont.
Vilma ir Kazys Gapučiai
EI. ir K. Gudinskai,

Hamilton, Ont.
Povilas ir Irena Girniai,

Hamilton, Ont.
K. G. D. Gapučiai,

Bothwell, Ont.
B. ir V. Gataveckai su šeima
Anelė ir Kazys Gudžiūnai,

Ottawa, Ont.
Greičiūnų šeima, Newmarket, Ont.
Adomas, Ramutė ir

Raimundas Grigoniai

Vincas ir Irena Ignaičiai
M. A. Iškauskai
Jonas, Jadvyga ir Edvardas 

Ignatavičiai
V. V. Ivanauskai
D ar a ir Albertas Jankūnai, 

Ancaster, Ont.
Elena Jokubilienė, Delhi, Ont.
Bronė ir Jonas Jonynai 
Vanda, Juozas, Vida,

Algimantas Jasinevičiai
E. P. Juteliai
Ona Juodišienė
Marta ir Jonas Jakaičiai, 

London, Ont.
H. P. Juodvalkiai, 

Oshawa, Ont.
Monika Jasionytė 
Elena Jaškienė 
P. V. Jankaičiai 
Ona Jakimavičienė 
Viktorija Jasiūnienė 
Inocentas ir Alina Jurcevičiai
Benigna ir Alfonsas Jonušai 
Jagėlų šeima
Julė ir Leonardas Jakaičiai, 

Hornby, Ont.
Juozas Kvederys
Adolfas Kanapka
Vilius ir Agate Karalius, 

Welland, Ont.
Angelė ir Vytautas Kulniai 
Albina ir Stasys Kavaliauskai 
Antanas, Aldona Kilinskai 
Bronius, Elena ir Alvis Kišonai 
Elena ir Vytautas Kirkščiūnai 
Olga ir Mykolas Krivickai,

Oakville, Ont.
Genė ir Eugenijus Kuchalskiai 
Regina Klemkienė
Ela ir Stasys Kuzmickai
V. Kalendrienė
P. A. Kiziliai, Colgan, Ont.
J. T. Kiškūnai ir Rasa
Ona ir Jonas Kirvaičiai 
Krygerių šeima, Oakville, Ont.
Petras, Teklė Kareckai

ir sūnūs, Hamilton, Ont.
Edvardas ir Mėta Kazakevičiai 
S. A. Kalūzos
Stasys ir Genė Karalėnai, 

Hamilton, Ont.
Aldona ir Jonas Kutkos, 

Welland, Ont.
Ona ir Kazys Kudukiai, 

London, Ont.
Jurgis Kazickas, Hamilton, Ont.
Lionė ir Vytas Kybartai, 

Hamilton, Ont.
D. Klibingaitienė
H. Kairienė, Hamilton, Ont.
Alina ir Jonas Kšivickiai, 

Dundas, Ont.
Aldona ir Viktoras

Kryžanauskai, Stayner, Ont.

Gražina ir Haris Lapai 
Birutė ir Jonas Lukšiai, 

Tillsonburg, Ont.
Zita ir Pranas Linkevičiai, 

Oakville, Ont.
Er. Lengnikai, Hamilton, Ont.
Stasė ir Vytautas Liuimos
K. J. Liutkai
A. Ledienė

Sofija Martinaitienė
Vitalius Matulaitis
Stefa ir Marcelius Meškauskai
Liucija ir Kostas Meškauskai,

Hamilton, Ont.
St. B. Matulevičiai
Edita ir Edmundas Miliauskai 
Liudvika ir Vaclovas Morkūnai 
Marija ir Vladas Miceikos,

Simcoe, Ont.
Marija Mikelėnienė
V. ir M. Meiliūnai
Z. L. Mockai, Rodney, Ont.
Vida, Feliksas Mockai ir šeima
H. ir K. Norkai, Hamilton, Ont.
Morta ir Bronius Norkai
Edmundas, Kristina ir

Birutė Norkai
I. J. Nacevičiai
Lydija Novogrodskienė

Vytautas ir Irena Pečiuliai
J. A. R. Puteriai
A. Pranckevičius
Stasė ir Mikas Petruliai 
Valius ir Ada Poškaičiai 
Vladas ir Joana Plečkaičiai 
J. J. Pilipavičiai, Rima ir Pat 
Janina Pacevičienė 
Juzė ir Albinas Pliopliai 
Aldona, Juozas Petrauskai 

ir šeima
Stasys ir Jonė Paketurai, 

West Lome, Ont.
Bronė ir Aleksas Parėščiai, 

Hamilton, Ont. .
Uršulė Paliulytė-Paliulis 
Antanas irJieva Pūkai 
Irena, Edvardas ir Ričardas 

Punkriai
Vilija ir Edvardas Punkriai 
Marytė ir Justinas Punkriai 
Stofija Pyževienė
Pranas ir Marija Pranaičiai 
Jeronimas ir Romualda

Pleiniai, dukros Aušra ir 
Ramunė, Hamilton, Ont.

O. Pranckūnienė 
Stefa ir Antanas Petraičiai 
A: B. D. Petkevičiai
Irena ir Viktoras Priščepionkos, 

Ottawa, Ont.
L. V. Pevcevičiai

Marija Račkauskienė
Alvina ir Vladas Ramanauskai 
Jonas Riauba
Ignas ir Lydija Ramonai, 

London, Ont.
Justina ir Aloyzas Ramonai, 

Oakville, Ont.
K. J. Rugiai
A. Radžiūnai ir šeima 
Adolfas Rubinas,

Charlesbourg, Que. 
O. L. Rimkai su šeima 
Danutė ir Mykolas Regina 
Balys ir Danguolė Radzevičiai 
Aldona ir Jonas Ranoniai 
Marija Rudokienė, Delhi, Ont. 
Sofija ir Stasys Rakščiai,

Fruitland, Ont.
Onutė ir Leonas Radzevičiai, 

Oakville, Ont.
Jonas ir Erika Repečkos 
Vincas Rutkauskas ir šeima,

Keswick, Ont.
Monika ir Juozas Rimkai, 

Vittoria, Ont.
J. J. Šarūnai

Gražina, Petras, Antanas, 
Paulius Stauskai

Petras Ščepavičius 
Liucija Skripkutė,

Hamilton, Ont.
Viktoras, Onutė ir

Danutė Skukauskai 
Arija, Stasys Škėmos ir šeima 
Angelė ir Alfonsas Šmigelskiai 
D. ir Br. Staškevičiai,

Montreal, Que.
J. ir P. Sičiūnai
J. S. Skučai ir šeima, 

Montreal, Que.

V. Sinkevičius 
Hilda, Diana ir Romas 

Simanavičiai
D. V. Simonaičiai 
Antanas Stankus 
Kazys ir Liuda Šileikos 
Genutė ir Augustinas Senkai 
Alfredas ir Liuda Stulginskai 
Stasė Sinkienė
A. T. Sekoniai, Stayner, Ont. 
Alė ir K. Šalčiai, \

Phelpston, Ont. 
Erika ir Vincas Sakai-

Sakavičiai, Hamilton, Ont. 
Ona Savickienė, Hamilton, Ont. 
Mindaugas ir Marija Šelmiai 
Marija Soucie 
Marija Skučienė 
Šiūlių šeima, Hamilton, Ont. 
J. O. Staškevičiai,

Port Colborne, Ont.
Vladas, Bronė Skvereckai, 

dukros Aldona ir Daina, 
Hamilton, Ont.

Jonas Šepetys 
Albina ir Povilas Štuopiai 
Zuzana, Juozas ir Ramunė

Stravinskai
Bronys, Marytė ir Audrius 

Stundžios
Dr. A. Sau nori s ir šeima, 

Ancaster, Ont.
Jonas ir Nijolė Šimkai 

su šeima

Bolius Trukanavičius
Balbina ir Juozas Tamulioniai
Genė, Balys, Rita ir Edvardas

Trinkos
Birutė ir Bronius Tamošiūnai
Elzė Tamulionienė
T. Trakymienė
Feliksas ir Marija Timukai

Ona Urnavičienė
Vincas ir Antanas Urbonai 
Gerda, Andrius Usvaltai,

Aylmer, Ont.
Irena, Audrytė ir Stepas 

Varankos
Marija ir Juozas Vaseriai 
Vacys, Marytė ir Rūtelė

Vaitkai
E. P. Vindašiai, 

Delhi, Ont.
J. A. Vėtą
J. P. Vėgelis, Oakville, Ont.
B. V. Vytai ir šeima, 

Tillsonburg, Ont.
Jonas Vaitkus
Jadzė ir Adolfas Vanagai 
Janina Vingelienė ir dukros 
Stasys ir Regina Valickiai 
Barbora ir Jonas Vaidotai 
Balys Vaišnoras
Antanas ir Genė Vinerskiai,

Hamilton, Ont.
Joana Valiukienė
Aldona, Vladas ir Leta
Vaitoniai
Dr. Aleksas ir Aldona Valadkos
Ona ir Viktoras Yurka

Marija ir Juozas Zažeckai, 
Cambridge, Ont.

Juozas Žadeikis
Stasė, Antanas Zimnickai 
Anelė ir Tomas Žiliai
K. B. Žutautai 
Delfiną Zulonienė
Juzė ir Domas Žiogai,

Delhi, Ont. 
V. Zavadskienė,

Winnipeg, Man.
Aleksas Žulys,

St. Petersburg Beach, Fla. 
Birutė Znotinienė, Guelph, Ont. 
Monika Žėkienė
Stasė, Bronius, Vida ir

Laimutis Žutautai
A. Žilėnas
Bronė Žiobienė
Irena ir Anicetas Zalagėnai
M. J. B. Žėkai
M. J. Zubrickai
Juzė ir Kęstas Žuliai
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1983 metais lapkričio 21 dieną po sunkios 
ir ilgos ligos mirė mūsų mylimas vyras ir tėvas

A. a. KAROLIS JASEVIČIUS
Nuoširdžiai dėkojame kunigui Kęstučiui Butkui, OFM, 

už atlaikytas gedulingas šv. Mišias, solistams V. A. Paulio- 
niams už giedojimą šv. Mišių metu.

Ačiū karsto nešėjams — J. Liangai, A. Panumiui, K. 
Stankui, P. Meškauskui, V. Skrebutėnui, A. Zosinui. Ačiū 
draugams už gausias šv. Mišių aukas, gėles, raminančius 
žodžius ir nuoširdumą mūsų skausmo valandose -

liūdinti žmona — Helena, duktė Onutė 
ir Matt Kelly, sūnus Jonas

PRISIMINIMAS
Velionis kapitonas

JONAS ŠAJUKAS
gimė Gudijoje, Kovalci 
vietovėje. 1903 m. įstojo 
į rusų kariuomenę Kau- 
ne-Šančiuose. 1905 m. 
baigė Rygoje karo mo
kyklą. 1914 m. I Didžia
jam karui prasidėjus, jo 
pulkas įžygiavo į Prūsi
ją. Per karą buvo keletą 
kartų sunkiai sužeistas. 
Gulėjo karinėse ligoni
nėse Vilniuje, Smolens
ke ir Carskoje Selo (prie 
Petrapilio).

Buvo apdovanotas 
ordinais: Šv. Jurgio kry
žiais ir kardu, Šv. Onos 
auksiniu ir sidabriniu 
medaliu, dviem Šv. Sta
nislovo medaliais (vie

nas su kardais) ir kitais. Taip pat buvo suteiktas jam asme
ninis bajoro titulas (ličnoje dvorianskoje zvanije).

1918 m. grįžo iš Rusijos į Lietuvą. 1919 m. vasario mėn. 
įstojo savanoriu į Lietuvos kariuomenę. 1920 m. dalyvavo 
mūšiuose prieš lenkus. Išėjo iš kariuomenės 1924 m. sausio 
mėn. Kaip savanoris, gavo prie Raudondvario žemės sklypą 
ir įsteigė ūkį. Komunistams užėmus Lietuvą, pasitraukė su 
šeima į Vakarus. Paskutinius 10 metų iki mirties gyveno 
Toronte.

A. a. kapitonas Jonas Šajukas buvo tvirtų principų bei 
pažiūrų žmogus, religingas, kultūringas, apsiskaitęs, kuk
lus, draugiškas.

1983 m. gruodžio mėn. sueina 21 metai nuo jo mirties.

Atminimui a. a. kpt. Jono Šajuko aukoju $100 kunigo 
P. Ažubalio stipengijų fondui.

A. a. kun. P. Ažubalis, visų gerai žinomas kaip toleran
tiškas, kilnios bei taurios dvasios klebonas, savo laiku teikė 
Jonui Šajukui nuoširdžią globą ir patarnavimą.

Su meile, pagarba ir dėkingumu -
duktė Eugenija Š. D.

AfA
mūsų klubo nariui

JUOZUI RAMANAUSKUI
tragiškai mirus,

nuoširdžiausią užuojautą reiškiame jo žmonai 
EUGENIJAI, sūnui SIGITUI, dukrai GENEI, seseriai 
ADAI Lietuvoje, vaikaičiams bei provaikaičiams, plačiai 
giminei ir jo draugams -

Hamiltono Lietuvių Pensininkų Klubas

AfA 
GEDIMINUI DAUGĖLAI

mirus,
jo žmoną REGINĄ, sūnų RAIMUNDĄ bei visą liūdesio 
ištiktą giminę nuoširdžiai užjaučiame-

Aldona ir Mečys Pranevičiai 
Irena ir Augustinas Navickai 
Audronė ir Antanas Kazanavičiai 
Antanas ir Rūta Jokūbaičiai

JAUNIEJI ONTARIO GAMTOS DRAUGAIATEINANČIĄ VASARĄ DALYVAUKITE ’ GAMTOS PAŽINIME!
--------------------------------------------------------------------------------------—— ------------------------------------------------ --—■----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jaunųjų Ontario gamtos draugų programa 
paruošė aštuonių savaičių darbus gamtoje. Tai proga 
jaunuoliams ir jaunuolėms susipažinti su Ontario 
gamtos išteklių tvarkymu, atsigaivinti gamtoje ir 
joje pasidžiaugti.

Bus supažindinama, kur įmanoma, su tokiais 
dalykais, kaip miškų tvarkymas, geologija ir kasyklos, 
žuvys ir laukiniai gyvuliai, miško gaisrų gesinimas.

Darbas gali apimti medelių retinimą bei genėjimą, 
kankorėžių rinkimą sėkloms, daigų sodinimą, pervalkų 
ir takų iškirtimą, provincijos parkų tvarkymą, 
pramoginių patalpų statybą ir malkų paruošimą.

Bus pasirūpinta paruošimu darbo saugumui 
visose veiklos srityse.

Norintieji dalyvauti šioje programoje turi būti:
• 17 (ne 18) metų amžiaus ateinančio 

rugpjūčio 31 dieną

• Ontario gyventojais
• turinčiais teisę dirbti Kanadoje
• gimnazijos mokiniais
• fiziškai tinkamais
Terminas prašymams — 1984 metų vasario 1 
diena
Daugiau informacijų gausite rašydami:

Ontario Junior Ranger Program 
Ministry of Natural Resources 
Whitney Block, Queen’s Park 
Toronto, Ontario M7A 1W3

Ministry of Natural 
Resources

© Ontario
Alan Pope, Minister 

William Davis, Premier

Perkant ar parduodant namus

skambinti ANTANAS GENYS 
2 3 1 - 2 8 3 9

Frank Barauskas Ltd. Realtor-3828 Bloor St.W., ISLINGTON

1984 metų ekskursijos
ROMA
Kovo 1—10. Dar esu gavęs 1 O vietų

<3urniture<£tč.

VILNIUS arba Vilnius ir kiti Europos miestai
Gegužės
Birželio
Liepos

24- 1
21 -29 
19-27

Rugpjūčio 
Rugsėjo 
Spalio

16-24 
6-14 
4-12

PILNAS NAMŲ APSTATYMAS
* Elektros reikmenys
* Televizijos aparatai
* Skalbiamosios mašinos
* Vaikų baldai
* {vairūs kilimai

* Šaldytuvai
* Valgomųjų kambarių 

apstatymas ir kt.
* Siuvamos mašinos
* Rašomos mašinėlės

Galima važiuoti 8 dienoms arba ilgesniam laikui grupėje arba 
paskirai. Grupes gegužės 24. liepos 19 ir rugsėjo 6 lydėsiu aš 
pats — norintiems galėsiu nupirkti automobilius. Smulkesnių 
žinių teirautis čia žemiau nurodytu adresu ir telefonu.

Nemokamas pristatymas j namus.

KRAUTUVĖS:

Vakaruose — 
137 RONCESVALLES Avė. 

Tel. 537-1442

Rytuose — 
2448 DANFORTH Ave. 

Tel. 699-4444

Krautuvės atidarytos nuo 9 valandos ryto iki 9 vai. vakaro

IU E ĮSAS
Registration No. 0009239

1551 Bloor Street West,
Toronto, Ontario M6P 1A5

Aukojo “Tėviškės 
Žiburiams”

$29: Angelė ir Bronius Stankai
čiai; $25: DLK Algirdo Hamilto
no šaulių kuopa, Stasys Dalius; 
$20: E. Senkuvienė, KLB Sudbu- 
rio apylinkės valdyba; $11: Vla
das Gumauskas; $10: Alesė ir Pi
jus Grigai, Kazys Gaputis, Ona Mit- 
rikas ir šeima; $5.50: Povilas Vyš
nia; $5: Petras Jonikas, L. Kulnys, 
Jonas Žakevičius; $4.76: Jonas 
Strankauskas; $3: Bronė Kasdie
nė, Jonas Skeivelas, Juozas Gata- 
veckas, Pranas Šliteris; $2.25: J. 
Stankus; $1: K. Stirbys.

Rėmėjo prenumeratą atsiuntė:
$30: Stasys Paketuras. Jurgis 

Kriaučeliūnas. Kostas Ramonas, 
Vaclovas Morkūnas. Pranas Ve- 
žauskas. O. Kavaliauskienė.

$25: Jurgis Jakaitis, Albinas 
Kantvydas, kun. Juozas Tautkus, 
Marija Rudokienė. Jonas Girulis, 
Z. Romanauskas, V. Sičiūnas. M. 
Meškauskas, J. Bersėnas. Aug. My- 
lė, Petras Šukys, Alina Staknie- 
nė, J. Mockaitis, dr. A. Valadka, 
Ona Juodišienė, Delfiną Zulonie- 
nė, Augustinas Senkus, Adolfas 
Rubinas, Juozas Danys, Jurgis 
Žebraitis, Juozas Vaškevičius, 
Petras Kripas, Kostas Lukošius, 
Edmundas Miliauskas, Stasys Kuz
mickas, Apolinaras Čepaitis, Sta
sys Valiukas, Birutė Znotinienė, 
Vladas Eižinas, L. Kulnys, L. Griš- 
konis, L. Baltutis, J. Petrėnas, J. 
Paulaitis, J. Žalys, J. Petrauskas, 
A. Laurinaitis, P. Laurinaitis, K. 
Daunys, A. Iškauskas, V. Kalend- 
rienė, Algirdas Kazilis, Pranas 
Linkevičius, Kazys Jurkštas, Juo
zas Kozeris, Alfonsas Patamsis, 
Kazys Daukas, Mykolas Regina, 
Vytas Bilevičius, Juozas Petravi
čius, VI. Vilčinas, Stasys Dalius, 
F. Pajarskas, A. Čepulis, Bronius 
Tamošiūnas, Antanas Musteikis. 
Kazys Gaputis, Vytautas Liuima, 
O. Krasauskienė, Ona Juodviršie- 
nė, Em. Karosas.

Už dvejus metus po $25.00 rėmė
jo prenumeratą atsiuntė: Pranas 
Sakalauskas, Jonas Mačiulis, K. 
Ratavičius, S. Jarembauskas.

Nuoširdus ačiū visiems už pa
ramą lietuviškai spaudai.

Vietoje kalėdiniu sveikinimu 
atvirukais įsirašė į bendrą svei
kinimą ir paaukojo "Tėviškės Ži
buriams” $35: dr. A. ir A. Valad- 
kos; $30: L. V. Pevcevičiai. Alina 
ir Jonas Kšivickiai, Dundas, Ont.; 
$25: H. Kairienė. Hamilton. Ont., 
A. A. Baltrūnai, Colgan, Ont., Ger
da, Andrius Usvaltai, Aylmer, 
Ont.; $20: Adomas. Ramutė ir Rai
mundas Grigoniai, Bronys, Mary
tė ir Audrius Stundžios. Irena ir 
Viktoras Priščepionkos, Ottawa, 
Ont., dr. A'. Saunoris ir šeima. An- 
caster. Ont.; $15: Anelė ir Kazys 
Gudžiūnai. Ottawa, Ont.; $11: A. 
Ledienė, Aldona ir Viktoras Kry- 
žanauskai, Stayner, Ont.; $10: Lai
ma ir Petras Butėnai. Feliksas 
ir Marija Timukai, Julė ir Leonar
das Jakaičiai. Hornby, Out.
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AfA
ONAI DENBAUSKIENEI

Lenkijoje mirus, 
jos sesutei BRONEI KRIAUČIŪNIENEI, vyrui 
DONATUI bei kitiems artimiesiems reiškiame 

nuoširdžią užuojautą -

V. L. Balaišiai
O. S. Kiršinai
B. A. Liškauskai

A. J. Kuncaičiai
B. S. Prakapai 
G. Baliūnienė

Mielam šauliui

AfA
GEDIMINUI DAUGĖLAI

iškeliavus amžinybėn,

didžiai liūdinčią jo žmoną REGINĄ, sūnų 
RAIMUNDĄ, gimines bei artimuosius, nuoširdžiai 

užjaučiame -

S. M. Jokūbaičiai
V. A. Stočkai
T. Benotienė
J. M. Astrauskai

P. Z. Jonikai
J. M. Vaškevičiai
A. Borkertas
B. Savickas

SERVICES

PARDUODATE

PERKATE

NAMUS?

BIRUTEI GRIGAITYTEI-SPUDIENEI

3630 Lawrence Ave. East 
Scarborough, Ont. M1G 1P6

IN THE

MASKELL INSURANCE

431-5462
445-9469

ALL THE

WORLD"

CHOICE

NATŪRALAUS GYDYMO KLINI
KA mediciniškas pooperacinis gy
dymas. Patarimai asmeniniais ir 
šeimos reikalais. B. Naujalis. M.T. 
N.A.N.P. 460 Roncesvalles Avė.. 
Toronto. Ont. (416) 533-8008.

LIETUVIU NAMU “tokio” svetai
nei reikia patarnautojų padieniam 
darbui, ypač sekmadieniais. Tei
rautis Lietuvių Namų raštinėje 
arba tel. 532-3311 pas A. Vaičiūną.

MIKOLAINIS VALTERIS atlieka 
staliaus, plytelių dėjimo, vonių, tua
letų ir prausyklų įrengimo darbus 
už prieinamą kainą. Skambinti 769- 
5024, Toronte.

FLORIDOJE, ST. PETERSBURGO 
VASARVIETĖJE, turtingai gyve
nančių rajone, prie sūraus van
dens įlankos parduodamas viena- 
augšlis namas. Dideli kambariai: 
du miegamieji, dvi prausyklos, sau
lės kambarys ir didelis svečių kam
barys su gražiai įrengtu baru. Iš 
lauko: 149 pėdos kranto sūraus
vandens, denis geram žuvavimui, 
prieplauka laivui, naujas ir šildo
mas gėlo vandens baseinas, gražus 
vaizdas. Iki smėlėto paplūdimio 
10 minučių ėjimo. Susisiekimas, 
apsipirkimas ir restoranai arti. 
Pagal namo vertę kaina žema — 
$170.000.00 grynais arba gali finan
suoti savininkas. Teirautis tel. 
1-813-367-2791. Toronte 531-1906.

All Seasons Travel, B.D

LIETUVIŠKA 
gėlių krautuvė 

savininke V. SIMINKEVIČIENĖ. 
Įvairiomis progomis skambinti į “Pe
lais Florist" tel. 769-5009. Adresas: 
710 Annette St.. Toronto. Ont., vienas 
blokas j rytus nuo Jane St. Pristaty
mas j ligonines, laidotuvių namus ir 
1.1. Savininkė yra prityrusi vestuvi
nių gėlių tvarkymo srityje.

Visais kelionių
reikalais kreiptis: 
V. BAČĖNAS

te/. 533-3531
nuo 11 v.r. iki 7 v.v.

BROKERS LTD. (Savininkas Balys Maskeliūnas)

Te I. 251-4864, 251-4025, 251-4824 • Namų: 277-0814 
2405 Lakeshore Boulevard West, Suite 403 

Toronto, Ontario M8V 1C6

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDA • 20 METŲ PATIRTIS

• ĮVAIRIŲ DRAUDOS BENDROVIŲ ATSTOVYBĖ •

Advokatas
ALGIS S. PACEVIČIUS,

B.Sc., LL.B

2 Jane St., Suite 303 Telefonai:
Toronto, Ontario M6S 4W3 įstaigos (416)762-7393 
Bloor ir Jane gatvių kampas namų 233-0303

Advokatas 
PETRAS K. ŠIMONĖLIS, 

B.A. M.L.S. LL.B

3031 Bloor st.w.. Suite 200 Telefonai:
prie Royal York įstaigos (416)231-4138
Toronto, Ontario M8X 1C5 namų 848-0234

TA T? T? Q TT T? T? insurance &JL7 II IL 0 JLl JLj 11 REAL ESTATE BROKERS

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

Lietuvių kalba patarnauja — V. DREŠERIS ir A. MIKŠIENĖ
Darbo valandos: 9 v.r. - 7 v.v., šeštadieniais - 9 v.r.-12 v.p.p,

Narys "Better Business" Biuro

* Namų — Gyvybės
* Automobilių
* Komerciniai

533-1121 Walter Dauginis 822-8480
Insurance Agency Ltd.

1613 Bloor Street West • Toronto • Ontario
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TOROIVTO TORONTO LIETUVIŲ NAMŲ
1573 Bloor St. W„ Toronto, Ont. M6P 1A6, tel. 532-3311

O MONTREAL
Anapilio žinios

— Adventiniam susikaupimui 
gruodžio 17 ir 18 d.d. vadovavo 
kun. dr. F. Jucevičius. Religinio 
koncerto programą atliko: solis
tės S. Žiemelytė, A. Pakalnišky
tė, sol. V. Verikaitis ir muz. J. 
Govėdas.

— Jaunu šeimų sekcijos rengta 
Kalėdų eglutė įvyko gruodžio 18 
d. Parodų salėje.

— Parapijos tarybos sekcijų 
pirmininkų posėdis įvyko gruo
džio 14 d. Metinis parapijos 
susirinkimas — 1984 m. sausio 
22 d. Bus renkami nauji tarybos 
nariai.

— Bendros Kūčios — gruodžio 
24 d.. 8 v.v., Anapilio salėje su ati
tinkama programa.

— N. Metų sutikimas — gruo
džio 31 d., nuo 7 v.v., Anapilio 
salėje.

• — Pakrikštyti Paul ir Neries 
(Žulytės) Nielsen dvynukai sū
nūs: Adomas-Juozas ir Erikas- 
Paulius.

— Šv. Jono lietuvių kapinėms 
aukojo: $100 — P. O. Dabkai; 
$75 — K. D. Batūros; $50 — E. Če
pienė. A. Draugelis: Anapilio so
dybai $100 — J. D. Petroniai; re
liginei Lietuvos šalpai $100 — 
J. N. R. Budriai, E. E. Miliauskai, 
A. Erštikaitis, B. V. Kišonai.

— Parapijos skoloms mokėti au
kojo $500 — J. Valiukienė, $400
— J. M. Zubrickai; $300 — dr. A, 
Valadka, A. Aulinskas, V. Radze
vičius; $250 — J. I. Nacevičiai; 
$200 — K. J. Rugiai. A. I. Rekš- 
čiai, dr. J. M. Uleckai; $155 — O. 
J.Balsiai; $105 — S. Grigaliūnas; 
$100 — J. Radzevičius, A. Katelie- 
nė, A. S. Sakai, O. L. Rimkai, J. 
Barzdaitienė, A. E. Valiūnai, P. 
Vilutis, E. P. Berneckai, V. Jasiū- 
nienė; $50 — E. Puniškienė, E. 
Žolpienė, A. Kaminskas, P. Eidu- 
kaitis, D. Zulonienė; $40 — S. M. 
Kniukštos.

— Kalėdų pamaldos: Bernelių 
Mišios — 12 v. nakties (už a.a. kun. 
P. Ažubalį); Kalėdų dieną, 10 v.r.
— už a.a. Jurgį Dementavičių, 11 
v.r. — už a.a. Joną Bleizgį. Pamal
dos N. Metų dieną — sekmadienio 
tvarka.

Išganytojo parapijos žinios
— Pamaldos Kūčių vakarą, gruo

džio 24 d., 6.30 v.v. — su šv. Komu
nija. Giedos parapijos choras. 
Pamaldas laikys kunigai — P. Di
lys ir A. Roost lietuvių ir anglų 
kalbomis.

— Pamaldos pirmą Kalėdų die
ną ir N. Metų sekmadienį — įpras
tu laiku.

— Šv. Rašto apmąstymai — gruo
džio 29. ketvirtadienį, 7 v.v., 
šventovės salėje.

— Moterų draugijos susirinki
mas — sausio 15, sekmadienį, po 
pamaldų, šventovės salėje.

— Valdybos posėdis — sausio 17. 
antradienį, 7.30 v.v.. šventovės 
salėje.

— Metinis parapijos susirinki- 
masv— sausio 29 d., po pamaldų, 
šventovėje.

— Konfirmacijos pamokos prasi
dės sausio pradžioje. Prašome 
tėvus registruoti vaikus pas kun. 
P. Dilį 588-1130.

— H. Rožaitis gydosi Toronto 
General ligoninėje.

— Choras repetuoja kas pirma
dienį, 7 v.v., šventovėje.

Lietuvių Namų žinios
— LN valdyba, patyrusi apie 

sunkią finansinę Vasario 16 gim
nazijos padėtį, paskyrė papildo
mą $500 auką.

— I Kanados šachmatininkų 
rinktinę yra pakviesti du žaidė
jai iš Toronto LN šachmatininkų 
klubo. Linkime jiems sėkmės.

— Dar yra likęs ribotas bilie
tų skaičius Kūčių vakarienei ir 
N. Metų sutikimo baliui.

— Kalėdų dieną gruodžio 25, ir 
N. Metų dieną, sausio 1, svetai
nė “Lokys'' ir popietė neveiks.

— Priimti nauji nariai: L. Dauk
ša. L. Karosas, A. Kišonas.

SVEIKINA AUSTRALIJOS 
SPORTININKAI

Australijos lietuvių sportinin
kų ir vadovų vardu, viešėjusių 
1983 m. Toronte ir žaidusių drau
giškas rungtynes su paskirais 
Kanados lietuvių sporto klubais, 
sveikinu su šv. Kalėdomis buvusį 
mūsų priėmimo komitetą, sporto 
klubus, jų vadovus, paskirus spor
tininkus, Lietuvių Namų vadovy
bę ir visus, mus taip gražiai ir 
vaišingai priėmusius Toronto lie
tuvius, linkėdamas Jums visiems 
laimingų ir džiaugsmingų naujų 
metų. Antanas Laukaitis,

išvykos vadovas

K. CIBAS atlieka visus staliaus 
darbus, taiso senus ir stato naujus 
namus už prieinamą kainą. Skam- 
binti 534-3882 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.

Prisikėlimo parapijos žinios
— Praėjusį sekmadienį per vi

sas Mišias pamokslus sakė kun. 
Jonas Bacevičius, OFM.

— Kalėdų pamaldų tvarka: Ber
nelių Mišios — šeštadienį 12 v. 
nakties. Prieš Bernelių Mišias
— religinis koncertas 11 v.v. 
Kalėdų dienos Mišios: 8.30 v.r., 
9.30 v.r. (anglų k. mišriom šeimom), 
10.15 v.r. ir 11.30 v.r. Kalėdų 
dieną ir per N. Metus 7 v.v. Mišių 
nebus.

— Susituokė: Ilona Paškauskai- 
tė su Orest Turczyn.

— Bilietai į N. Metų sutikimo 
balių platinami salėje sekmadie
nį po 10.15 v. Mišių. Jaunimui virš 
19 m. N. Metų sutikimo balius bus 
Parodų salėje. Jie turės savo mu
ziką, o visa kita programa bus ta 
pati abiem salėm. Skambinti Aid. 
Biretaitei 261-4312 arba Rūtai 
Girdauskaitei 536-5437.

— Parapijos bankas neveiks 
pirmą ir antrą Kalėdų dieną, N. 
Metų dieną ir sausio 2.

— Kalėdų ir N. Metų dieną ne
veiks parapijos biblioteka, ka
vinė ir kioskas.

CPR (Cardio Pulmonary Resus
citation) kursą gruodžio 12 d. Pa
rodų salėje atliko 10 asmenų ir 
gavo iš Ontario Heart Foundation 
pažymėjimus.

— Parapijai aukojo: A. E. Prial- 
gauskai $750, O. Skrebūnienė $500, 
R. J. Vaitkevičiai $250: po $200: 
J. Poška. V. L. Žemaičiai, V. II. 
Gumauskai, B. Rakauskas; $120: 
M. B. Romeikos; po $100: B. O. Vi
limai, A. O. Pieniai, M. S. Meškaus
kai, P. M. Venskai, S. Tumosienė, 
V. Sinkevičius, K. P. Abromaičiai, 
R. Procivv, A. Kairys; $60: Z. Gval
dą; po $50: B. Čirūnienė, A. Sku
čas, N. Liuima, I. S. Miliniai, E. 
Pūslienė, D. V. Šaltmirai, B. Stoč- 
kus, J. E. Benečiai, B. M. Misevi- 
čiai, Č. J. Kavaliauskai, K. Ara- 
nauskas; $41: B. Kačiulienė; vie
nuolynui: dr. J. M. Uleckai $500, 
D. V. Simonaičiai $100, B. Šerga- 
lienė $100, C. Žaltys $40, dr. A. A. 
Valadkbs $30; “Kronikai”: K. B. Če
paičiai $100, klierikų fondui: S. 
Kuzmickas $50, S. Kučinskienė 
$50; religinei šalpai: A. Saulis 
$20; A. Grauslio knygai po $100: 
A. O. Pieniai, K. K. Kaminskai, E. 
Jaškienė

— Bernelių Mišios 12 v. n. — už 
parapijiečius, už Antaną ir Aušrą 
Sapijonius ir Antaną Balnį, už 
Leskauskų ir Morkūnų šeimų mi
rusius.

— Kalėdų dienos Mišios 8.30 v.r.
— už Joną Čapliką, 9.30 v.r. — už 
Vytą Plučą, 10.15 v.r. — už Oną 
ir Joną Ališauskus, 11.30 v.r. — 
už Karoliną Priščepionkienę.

A.a. Gedimino Daugėlos at
minimui vietoje gėlių A. ir R. 
Jokūbaičiai “T. Žiburiams” pa
aukojo $20.

A.a. Gedimino Daugėlos at
minimui paaukojo “T. Žibu
riams” $20 Petronėlė ir Sta
sys Jucevičiai.

Prisikėlimo parapijos kre
dito kooperatyvo valdyba, 
svarstydama finansinę para
mą organizacijoms, paskyrė 
“T. Žiburiams” $300. Už tą 
stambią paramą reiškiame 
nuoširdžią padėką.

Tradicinį sieninį 1984 metą 
kalendorių išleido Prisikėli
mo parapijos kredito koopera
tyvas. Spausdino ofsetinė 
spaustuvė “Litho-Art”. Vidi
niame viršelio puslapyje iš
spausdinta spalvota nuotrau
ka Vilniaus katedros ir šv. 
Kazimiero vitražas. Tai pri
mena, kad 1984 metai yra skir
ti šv. Kazimierui.

KLB Šalpos Fondo Hamilto
no skyrius atsiūti* “T. Žibu
riams" $25 auką ryšium su laik
raščio patarnavimais.

Patikslinimas. “TŽ” 50 nr. 
Amerikos prezidento pareiški
me išspausdintas žodis “tary
ba”; turėjo būti “tarnyba”.

Dr. J. Sungaila, buvęs PLB 
valdybos ir garbės teismo pir
mininkas, pakviestas paskai
tai Vasario 16 minėjime Ročes- 
terio mieste.

Toronto miesto vadovybė pri
mena, kad ryšium su šventė
mis nebus išvežami laikraščių 
ryšuliai gruodžio 28 ir sausio 
4 d. Tai bus padaryta sausio 
11 d. Laikraščių ryšuliai turi 
būti padėti prie gatvių posū
kių nuo 7 v.r.

Kaikurie tautiečiai gauna 
iš Vankuverio šlykščius laiš
kus, niekinančius mūsų vei
kėjus. Jų autorius ir siuntė
jas Vankuverio lietuviams yra 
gerai žinomas. Jis yra psichi
nis ligonis, užsiimąs šlykščių 
laiškų rašymu bei siuntinėji
mu įvairiems asmenims. Kaip 
siuntėją jis nurodo kitus as
menis. Jo veikla žinoma ir po
licijai.

® Tradiciniai Kūčių valgių patiekalai
• Kalėdinė meno programa ir bendros dalyvių giesmės
• Kalėdų senelis su dovanomis mažiesiems
• Vietos rezervuojamos. Bilietai parduodami LN raštinėje

ir sekmadienių popietėse
Bilietų kainos: vaikams iki 6 metų - nemokamai, 6-12 metų
- $4.00, jaunimui 12-18 metų-$8.00, studentams ir pensininkams
- $9.00, suaugusiems - $10.00.

&
Įėjimo premijos: dviem asmenim vienos savaitės atostogos
Floridoje (apmokėti lėktuvo kelionės bilietai ir butas)
Šilta vakarienė, vynas, šampanas
Nemokamas baras ir šaltų užkandžių bufetas
Lietuvių orkestras "Malūnas"
Puošni salė, linksmi šokiai ir kitos staigmenos
Stalai numeruoti. Vietos rezervuojamos iš anksto
Bilietų kainos: jaunimui (iki 25 metų) -$25.00, suaugusiems-$35.00
Nuolaida jaunimo 10 asmenų grupei, užsakiusiai vieną stalą - po $20.00. Viskas tik už bilieto kainą. 
Bilietai parduodami LN raštinėje ir sekmadienių popietėse.
VISUS DALYVAUTI ŠIUOSE RENGINIUOSE NUOŠIRDŽIAI KVIEČIA — Lietuvių Namai
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Medžiotojų ir Žūklautojų Klubas “TAURAS” 
kviečia į SUKAKTUVINĮ - 30 METŲ

B.A. LITJ *
* šeštadienį,

6 v.v., 
Toronto

Programoje: "GINTARO” dainos grupė su solistu R. Paulioniu " 
Tradicinė vakarienė " Veiks bufetas su stipriais bei silpnais gėrimais
Loterija " Šokiams gros puikus orkestras “Les & the Music Masters”. 
(ėjimas: $12.50 asmeniui. Nariams ir studentams $10.00. Kreiptis: J. Šimkus 
231-9425, P. Šturmas 274-3539. Pas klubo narius ir prie įėjimo.

Z

ŠIS “TĖVIŠKĖS ŽIBURIŲ” 
NUMERIS yra 1983 metų pas
kutinis. Pokalėdinis numeris 
dėl švenčių neišeis. Pirmas 
1984 metų numeris išeis sau
sio 3 d. su sausio 5 d. data.

Jaunimas 18-39 metų amžiaus 
kviečiamas dalyvauti susi
kaupimo savaitgalyje, kuris 
įvyks sausio 20-22 dienomis 
“Good Shepherd” vienuolyno 
patalpose, Sharon, Ont. Va
dovaus kun. A. Saulaitis, SJ, 
iš Čikagos. Reikia iš anksto 
žinoti dalyvių skaičių. Regis
truotis pas Ričardą Punkrį 
tel. 277-8682. Maisto ir pa
talpų išlaidoms padengti sa
vaitgalio mokestis $35.

Kanados Lietuvių Žurnalis
tų Sąjungos visuotinis narių 
susirinkimas įvyko 1983 m. 
gruodžio 3 d. Toronto Lietuvių 
Namuose. Išrinkta nauja val
dyba: pirm. A. Gurevičius, vi- 
cepirm. L. Girinis-Norvaiša, 
sekr. Stp. Varanka, ižd. St. Pra- 
kapas, narė jaunimo reika
lams R. Rudaitytė, atstovas 
Hamiltone K. Mileris, atsto
vai santykiams su etninės 
spaudos žurnalistų organiza
cija K. Raudys ir G. Urbonas.

"The Globe a. Mail" 1983.XII - 
16 išspausdino A. Vasiliausko 
laišką, kuriame atsakoma Sov. 
Sąjungos ambasados pareigū
nui A. Podatkinui, bandžiu
siam paneigti badą Ukraino
je 1933 m. ir tvirtinusiam, 
jog tai ukrainiečių išeivių 
melas. Atsakyme primenama, 
jog žinios apie sovietų sukel
tą Ukrainos badą ateina iš dau
gelio šaltinių ir kraštų. Jos 
rodo, kad melą skleidžia Krem
lius, o ne ukrainiečiai.

Sol. V. Verikaitis pakvies
tas atlikti meninę programą 
Miami, Floridoje, Vasario 16 
minėjime, o 1984 m. kovo 4 d. — 
Winnipege šv. Kazimiero šven
tėje.

A.a. Vaclovo Kecoriaus at
minimui A. Katelienė “T. Ži
buriams” paaukojo $20.

“Volungės” choras, vadovau
jamas muz. D. Viskontienės, 
gruodžio 3 d. sėkmingai kon
certavo Brooklyno Kultūros 
židinyje. Dalyvavo pilna sa
lė klausytojų.

Salomėja, Jonas
Andruliai ir šeima

Genovaitė ir Vytautas
Balčiūnai

Genovaitė, Rimas
Gaižučiai ir šeima

Onutė, Zigmas
Girdauskai ir šeima

g
šeštadienį,
8 vai. vakaro, 
Karaliaus Mindaugo 
menėje

S 
g gruodžio 31,
i šeštadienį,
I 7 vai. vakaro,
| Karaliaus Mindaugo
g ir Karalienės Mortos

menese

Lietuvių 
Namuose, 
1573 Bloor St. West

Toronto Lietuvių Namų 
Švietimo Fondas skiria

STIPENDIJAS 

studijuojančiam jaunimui.
Prašymus siųskite:

L. N. Švietimo Fondas 
1573 Bloor St. W. 
Toronto, Ontario M6P 1A6 

Stipendijų skirstymo gairės gaunamos Lietuvių Namų raštinėje

Visi gauti prašymai bus svarstomi 
1983 m. gruodžio 30 d.

Platesnių informacijų keipkitės pas 
Teodorą Stanulį 231-4937

$

METU

* V'ae/xrj

visiems giminėms, 
draugams ir 

pažįstamiems 
linki —

Grasilda Kaknevičienė 
ir šeima

Laima, Gediminas
Kurpiai ir šeima

Felicija, Vytautas 
Urbonai ir šeima 
Brampton, Ont.
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“Litas” bus uždarytas Kalėdoms: 
sekmadienį, pirmadienį ir ant
radienį gruodžio 25, 26, 27 d.d.; ’ 
Naujų Metu savaitę — sekmadie
nį, pirmadienį ir antradienį — 
sausio 1,2, 3 d.d.

Sėkmingai praėjo “Gintaro” an
samblio tėvų komiteto šauktas 
susirinkimas seselių namuose 
gruodžio 11 d. Išrinkta nauja val
dyba. Vincas Piečaitis, Jonas Žur- 
kevičius, Gytis Vazalinskas, Ma
rija Jurkienė, Irena Lukoševičie
nė, Albina Lukoševičienė ir Juli
ja Bernotienė.

Naujoji “Gintaro” vadovė yra 
Silvija Staškevičienė, kuri mokys 
tautiniu šokių su padėjėjomis 
Kristina Kličiūte ir Ina Lukoševi- 
čiūte. Ansamblio orkestrui vado
vauja Rimas Piečaitis. Seniau 
veikusios “Gintarėlio” grupės kol 
kas nebus. 1984 m. “Gintaras” nu
mato dalyvauti Vasario 16 minėji
me ir rengiasi iškilmingai atšvęs
ti 15 metų gyvavimo sukaktį.

Ruošiasi santuokai Brigitte Stan
kevičiūtė su Oliver Lasser.

Palaidoti iš AV šventovės Cote 
dės Neiges kapinėse tautiečiai — 
a. a. Kazys Radzevičius ir Mary 
Lindsay.

Per Naujų Metu sutikimą, ren
giamą šaulių, bus taip pat trau
kiami AV parapijos didžiosios lo
terijos bilietai. Šiais metais N. 
Metų sutikimai rengiami abiejose 
parapijose. N. B.

“Pavasario” choro mergaitės 
džiaugėsi matydamos save spau
doje. Tai paskatina jas toliau dai
nuoti. Dainų moko sol. Gina Čap- 
kauskienė, tačiau prieš kiekvie
ną koncertą pakviečiama muzikė 
Mme. Roch, kuri gerokai mergaites 
“šlifuoja”. Mme. Roch yra “Pava
sario” dirigentė. Matyti didelė 
pažanga tiek dainavime, tiek žo
džių ištarime (mokome atskirai). 
Visos smarkiai dirbo prieš kon
certą Otavoje. Pasisekimu paten
kintos. J.B.

Šv. Kazimiero parapijoje. — Ne
kalto Prasidėjimo šventės Mišios

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

PETRAS ADAMONIS,
Chartered Insurance Broker

Insurance Agency Inc

NUOŠIRDŽIAI DĖKOJAME 

už patikėjimų mums jūsų 
draudimų

MOKA UZ: DUODA
certifikatus 1 m.................. ... 9 % = PASKOLAS:
Terminuotus indėlius:

1 metų ....................... .. 8.5 % Nekilnojamo
180-364 d................ ... 8 % turto,

30- 179 d.................. 7.5 % asmenines ir
Trumpalaikiai indėliai prekybines.

$20,000 ar daugiau M Paskolos
Taupomosios sąskaitos: mirties

specialios.................. .. 7.25% = atveju
su drauda ................. ... 7 % draudžiamos

Čekių sąskaitos: .............. ... 5 % E■v
iki $10,000

VISI PATARNAVIMAI NEMOKAMI

KASOS VALANDOS 
1475DeSeve 3907A Rosemont
Pirm. antr. treč...............  9.00 - 3.00 4.00 - 8.00
Ketvirtadieniais...........  12.00-8.00 2.00-6.00
Penktadieniais............ 10.00-6.00
Sekmadieniais nuo spalio 15 iki gegužės 15 
1475 De Seve ir Šv. Kazimiero par. salėje: 10.30- 12.30

ATLIEKU visokius namų remonto 
ir staliaus darbus, lauko ir vidaus 
dažymus, valau grindų kilimus ir 
sofas (steam cleaning) pigia kai
na. Skambinti po 7 vai. vakaro tel. 
532-3410 Toronte — J. Baliūnas. 

buvo gruodžio 8 d. — Gruodžio 
24, 8 v.v., bus bendros Kūčios. 
Maistas bus sudėtinis, atneštas 
atskirų šeimininkių. Parapijie
čiai kviečiami jose dalyvauti.
— Parapijos rengtas bazaras da
vė $4.500 pelno. — Staiga širdies 
priepuoliu mirė Alfonsas Majaus
kas, 80 m. amžiaus. Palaidotas 
Cote de Neiges kapinėse. Laido
tuvėmis ir pusryčiais rūpinosi 
giminaitė O. Glaveckienė. — Lie
tuvoje, Sedos vis., mirė Stasys 
Gricius, 84 m. amžiaus. Montrea- 
lyje jo liūdi sesuo Br. Malinaus
kienė ir jos dukra Stefanija. — 
Į Floridą atostogų išvyko A. E. 
Russell. — Bankas “Litas” atidarė 
skyrių mūsų parapijoje; veikia 
sekmadieniais nuo 10.30 v.r. iki 
12.30 v.p.p. Šio skyriaus tarnau
toja yra Kristina Šimonėlienė.
— Gruodžio 11 d. par. svetainė
je įvyko Šv. Onos Dr-jos Kalėdų 
pietūs. Scenoje buvo papuošta 
didelė eglė. Stalai buvo papuoš
ti raudonais kylančiais balionais. 
Stalas, skirtas vaikam, buvo ypač 
gražiai paruoštas. Atsilankiusių 
buvo apie 200 asmenų ir 30 vaikų. 
Orkestras pradėjo pietus himnu. 
Dr-jos pirm. E. Kurilienė pasvei
kino visus atvykusius ir dėkojo 
savo padėjėjom — O. Cusineau, J. 
Visockienei, M. Milienei, St. 
Amour, p. Dasienei, p. Strausie- 
nei ir kt. Dėkojo orkestrui ir į 
stalus išnešiotojom. Klebonas 
kun. St. Šileika palaimino stalą. 
Atsilankė St. Claire klebonas 
salezietis, kun. St. Kulbis, sese
lė Michaelė. Pietūs buvo ypač ge
ri, orkestras grojo kalėdines 
giesmes. Pabaigoje atsilankė Ka
lėdų senelis (Charles Lear), ku
ris apdovanojo šokoladu visus 
vaikus. Linda Visockis padėko
jo seneliui už atsilankymą, ir jį 
visi išlydėjo gausiais plojimais. 
Sekė loterija, kurią surengė J. 
Gargasienė su padėjėjom. — Šven
čių proga “T. Žiburiams” aukojo: 
Kristina Šimonėlienė $5, Kazi
miera Žižiūnienė $3, Kazys Lu
košius $3, Elvyra Russell $3, Br. 
Malinauskienė $3. Sk.

SCARBOROUGH MIESTO CENT
RE išnuomojamas dviejų miega
mųjų butas (savininkai estai) dir
bantiems suaugusiems ir nerū
kantiems. Skambinti vakarais tel, 
431-5741.



Visus parapijiečius, 
Prisikėlimo bažnyčios ir vienuolyno 

geradarius bei rėmėjus, 
visus kolonijos lietuvius

su šv. Kalėdomis ir 
naujais metais sveikina

Augustinas Simanavičius, OFM
Pijus Šarpnickas, OFM 
Eugenijus Jurgutis, OFM

PRISIKĖLIMO PARAPIJA TORONTE

TĖVAI PRANCIŠKONAI
Liudas Januška, OFM 
Kun. B. Pacevičius 
Kun. dr. F. Jucevičius

ŠVENČIŲ ir S
NAUJŲ I 

1984 METŲ | 
proga sveikiname ?? 

visus savo F* 
bičiulius—

Anastazija ir 
Antanas

Tamošaičiai

Švenčių ir sėkmės pilnų 
flaųju flletų 

giminėms, draugams ir pažįstamiems linki — 
Viktoras ir Teresė Gražuliai 

Marija Andrulevičienė

J. O. K. DRĄSUČIŲ ŠEIMA

Sv. KALĖDŲ ir NAUJŲ METŲ 
proga sveikiname Tėvus Pranciškonus, savo 
krikšto dukras ir sūnų, draugus bei pažjstamus 
Kanadoje ir Amerikoje —

W.

1 KRISTAUS
o 11 gimimo ir

1 NAUJŲ METŲ proga
B. Naujalio natūralaus

"S gydymo klinika

SVEIKINA visus savo artimus draugus, buvu
sius. esančius, būsimus pacientus ir visus geros 
valios lietuvius, ypač “Tėviškės Žiburių"redakcijų 
bei administracijų, kurie žiburiuoja jau 34 metai, 
ir linki savo draugams bei pacientams sveikatos, 
o “Tėviškės Žiburiams" ištvermės.

Bernardas Naujalis,
natūralaus gydymo specialistas

460 Poncesvalles Avė., Toronto, Ont. Tel. 533-8008

Lietuvos karalaitis — pasaulio šventasis
Ką rašo lenkų spauda apie šventąjį Kazimierą?

Lenkai karalaitį Kazimierą 
laiko lenku, nes esąs gimęs ir 
augęs Lenkijoje. Kazimiero tė
vas karalius Kazimieras ir mo
tina Elzbieta Habsburgaitė tu
rėjo 11 vaikų — 6 sūnus ir 5 
dukteris. Pastarosios ištekėjo 
už Vokietijos kunigaikščių. 
Vienas iš jaunojo Kazimiero 
brolių — Fridrikas, vos 25-rių 
metų amžiaus, buvo paskirtas 
Krokuvos vyskupu, vėliau — 
Gniezno kardinolu primų. Jis 
mirė 1503 m., būdamas 35 m. 
amžiaus.

Britanijos lenkų laikraštis 
“Dziennick Polski — Tydzien 
Polski” 1959.11.28 išspausdi
no straipsnį “Balsai apie šv. 
Kazimierą”. Jame atsispindi 
lenkų pažiūra į tą šventąjį.

Karalaitis esą gimė Vavelyje 
— Krokuvos pilyje 1458.II.3 
(Lietuvių enciklopedijose jo 
gimimo data nurodoma 1458. 
X.3). Jo ir jo brolių Jono- 
Albrechto, Aleksandro ir Vla
dislovo auklėtoju pradžioje 
buvo šv. Jonas Kantietis, po 
jo — Jonas Dlugošas, Kroku
vos kanauninkas, pirmas para
šęs Lenkijos istoriją lotynų 
kalba, ir garsusis Florencijos 
humanistas Kallimachas.

Kai Vengrija 13 metų am
žiaus karalaitį Kazimierą iš
rinko savo karaliumi, reikė
jo tą išrinkimą paremti kari
niu žygiu, nes jis (išrinki
mas) nebuvo visuotinis. Deja, 
žygis nepavyko, ir Vengrijos 
karūna vėliau teko Kazimiero 
broliui Vladislovui, kuris ta
po ir Čekijos karaliumi. Kiti 
du Kazimiero broliai, būtent, 
Jonas-Albrechtas ir Aleksand
ras tapo Lenkijos karaliais.

Karalaičiui Kazimierui, su
laukusiam 17 metų amžiaus, 
tėvas pradėjo kalbėti apie vals
tybės valdymą. Karalaitį ves
davo į seimo posėdžius ir ki
tas pareigines iškilmes. Pvz. 
jis dalyvavo su tėvu Marburge, 
kur buvo priimti kryžiuočių 
ordino magistras ir kiti sve
timų valstybių pasiuntiniai.

Kai Kazimierui suėjo 23 me
tai, jis buvo numatytas kara
liaus vietininku Lietuvai. Tuo 
metu pasklido gandas, kad Ka
zimieras turi vesti Vokietijos 
imperatoriaus dukterį, bet jis 
nepasitvirtino.

• Kentėjimo išmintis yra gyve
nimo išminties dalis. .. .Tiktai Nu
kryžiuotojo mokykloje galime tikrai 
išmokt kentėti, nešioti skausmą kaip 
vainiką (Nijolė Sadūnaitė).

OPTOMETRISTAS 
Dr. S. Brogowski 

412 Roncesvalles Avė. 
Toronto, Ontario 

(prie Howard Park Ave.) 
Kabineto telefonas 

531-4251 
Pacientai priimami 
susitarus telefonu

Daugelis šv. Kazimiero ger
bėjų jį įsivaizduoja išdžiūvu
sį asketą, ilgu kaklu, ilgom 
moteriškom rankom, nuleis
tom akim, saldžiai skaisčiu 
veidu, rankoje laikantį leli
ją. Tokį karalaitį matome ir 
paveiksluose bei knygose.

Iš vieno anų laikų paveiks
lo betgi matyti, kad karalaitis 
buvo kitoks: tvirto fizinio su
dėjimo, kaulėtas, plačių pečių, 
stiprių rankų, apvalios galvos, 
trumpakaklis, su išsikišusiais 
žandikauliais, didelėmis mėly
nomis akimis, tiesia, trumpa 
nosimi, trumpu smakru, palin
kusiu į priekį. Tas smakras 
— tai savotiškas Gedimino pa
veldėjimas, perėjęs ir į Habs- 
burgų giminę.

Nors karalaitis Kazimieras 
fiziškai atrodė sveikas, bet 
viduje turėjo kovoti su džio
va, kuri anuo metu buvo nepa
gydoma liga. Ji buvo bandoma 
gydyti įvairiais būdais, net 
šundaktariškais, raganiškais, 
priešingais karalaičio tikėji
mui. Karalaitis jų atsisakė ir 
griežtai laikėsi krikščioniško 

(tikėjimo principų. Kietas jo 
nusistatymas nepasiduoti gun
dymams ir išlikti skaisčiu ste
bino ano meto diduomenę.

Mirtis karalaitį užklupo Gar
dine. Sakoma, jo motina kara
lienė Elzbieta buvo ten prie 
mirštančio sūnaus. Tėvas kara
lius Kazimieras, sužinojęs 
apie sūnaus būklę, skubėjo į 
Gardiną, bet jau rado sūnų be 
sąmonės. Karalaitis mirė 1484 
m. kovo 4 d., eidamas 26-sius 
amžiaus metus. Palaidotas Vil
niuje, katedros koplytėlėje 
prie pagrindinių durų. Vėliau 
jo karstas buvo perkeltas į 
puošnią koplyčią toje pačioje 
katedroje, dešinėje pusėje.

Kai Šv. Tėvas Klemensas

VIII 1602 m. paskelbė jaunąjį 
karalaitį šventuoju, 1604 m. 
rugpjūčio 16 d. jo karstas bu
vo perkeltas iš kriptos į alto
rių.

Šv. Kazimiero šventovė Vil
niuje buvo pastatyta 1604 m. 
Pradėjo sklisti žinios apie nuo
stabų karalaitį, žmonių patir
tus stebuklus. Jo vardo garsas 
pasiekė ir kitus kraštus. Pvz. 
Anglijoje kunigaikščio Stuart 
šeimoje 1720 m. gimusiam prin
cui Charles, Edward, Louis, 
Philip buvo pridėtas penktas 
vardas Casimir.

Prieš 300 metų vienu iš savo 
globėjų Maltos riterių ordinas 
išsirinko šv. Kazimierą.

Lenkai, laikydami šv. Kazi
mierą savo krašto šventuoju, 
jį labai gerbia ir yra pastaty
dinę daug šventovių, pavadin
tų jo vardu. Minėtasis Londo
no lenkų laikraštis "Dziennik 
Polski” jau 1959 m. rašė apie 
netolimą 500 metų šv. Kazimie
ro mirties sukaktį, pažymėda
mas, kad ta proga viso pasau
lio lenkai jį pagerbs labai 
iškilmingai. Atrodo, jie tam 
ruošiasi.

Pradžioje straipsnio minėta
sis lenkų laikraštis “Dziennik 
Polski — Tydzien Polski” taip 
rašo apie šv. Kazimiero tau
tybę straipsnio pabaigoje: “Šv. 
Kazimiero senelis buvo lietu
vis, o jo motina — vokietė. Pats 
šv. Kazimieras, gimęs Kroku
vos širdyje — Vavelyje, buvo 
auklėjamas lenkų, tarp lenkų 
ir išaugo lenku, ir tai geru 
lenku. Nors mūsų kaimynai lie
tuviai šventąjį karalaitį laiko 
lietuviu, mes žinome, ir tik
tai mes, lenkai, kad šventasis 
tikrai yra mūsų ir drauge jų. 
Dėlto didžiuojamės, kad šv. Ka
zimieras yra Lietuvos ir Karū
nos (Lenkijos, Red.) globėjas”.

Medalis (bronzos ir sidabro), suprojektuotas skulptoriaus P. VAŠKIO, 
šv. Kazimiero 500 metu mirties sukakties proga. Jis jau nukaldintas 
ir pardavinėjamas Jungtinėse Amerikos Valstybėse, Kanadoje ir kitur

Ar jūs siunčiate L 
Lietu vėsavo giminėms 

bei draugams siuntinius?
Sears jums patarnaus lengviausiomis sąlygomis.

Apsilankykite artimiausioje Sears katalogu 
arba prekių krautuvėje ir pasiteiraukite apie 
Quelle s rudenio/žiemos katalogą. Didelis 
įvairių dovanų pasirinkimas iš 1000 katalogo 
knygos puslapių.

Siuntimui galima pasirinkti maisto 
produktus, įvairius namų reikmenis, 
modernius rūbus, vaikųžaislus ir 1.1. 
Išsirinkę savo siuntinį galite naudotis Sears

kredito kortele arba sumokėti pinigais. 
Sears duoda pilną patarnavimąir garantiją, 
kad siuntiniai pasieks jūsųgimines ar 
draugus Lietuvoje.

Po užsakymo užtrunka nuo 3 iki 6 
savaičių, kol siuntinys pasiekia nurodytą 
adresą. Apsilankykite artimiausiu laiku 
Sears katalogų krautuvėje, sutaupysite laiką 
ir išlaidas.

Sutaupys jūsų išlaidas ir laiką

Tėviškės Žiburiai . 1983. XII. 22 — Nr. 51-52 (1766-67) » psl. 13

i i
■g. švenčių ir laimingų
|. naujų metų S
Stf. visiems linki — ®

Toronto Maironio mokykla

Anapilio Moterų
Būrelio valdyba

svkaledų
proga sveikina
savo nares bei jų šeimas ir linki daug 
laimės 1984-taisiais metais.

S.
Valdyba

r \.............
1 su šv. Kalėdom i
fe Naujais Metais

sveikiname visus klubo
fe narius, “Vilnius Manor”
fe gyventojus ir tarnautojus,
fe linkėdami daug džiaugsmo
fe ir sveikatos ateinančiais metais —
fe H. ADOMONIS,
® Toronto Lietuvių Pensininkų Klubo valdybos vardu

KALTDU švenčių ir 

**

linkime sesėms bei broliams 
šauliams pavergtoje

pasaulyje.

Visus 1984 metų šauliškus darbus skirkime 
nepriklausomos Lietuvos atstatymui —

Toronto VI. Pūtvio 
šaulių kuopos valdyba

LINKSMŲ SVKMDŲ 
ir laimingų 1984 metų linki ž 
visiems sveikiems ir sveikatos stokojantiems 
lietuviams — J*

SS' 

KANADOS LIETUVIŲ MEDIKŲ 
DRAUGIJOS VALDYBA &
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Kun. Albinas Margevičius-Arubino, salezietis, jau 50 metų gyvena Japonijoje

Visus gimines, draugus ir
pažįstamus sveikiname

kaleni proga 

ir linkime laimingu 
1984 metu -

J. J. Valiuliai 
V. V. Valiuliai

igŠ •>.

'd'l • !AV>

tno/m

$

visus draugus, pažįstamus 
ir gimines su

šv. Kalėdomis
ir N. Metais, 

linkėdami daug džiaugsmo 
ir laimės —

V. O. Marcinkevičiai ir šeima

U- K k

p 1V1 telus gimines, draugus ir & 
S pažįstamus sveikiname su fe 
K $
| ,yv. Kalėdomis, fe

linkėdami daug laimės ir sėkmės į|
$ naujaisiais metais - fe

Aldona ir Mečys Pranevičiai fe

i

JlaujuJ^ldu
proga visus savo klientus draugus ir 

pažįstamus nuoširdžiai sveikina —

i

S
i

ALGIRDAS, DONATA POTERIAI j
Te1. 231 -1430 ir DUKRELĖS LIDIJA, RIMA t

& &

Jis yra gimęs Kaltinėnų 
miestelyje, Tauragės aps. Jo 
tėvas buvo gydytojas, baigęs 
mediciną Petrapilyje, o moti
na — ūkininko duktė. Pradinę 
mokyklą baigė gimtajame 
miestelyje, progimnaziją — 
Šilutėje.

Išvyksta Italijon
Į mokinio Albino rankas pa

teko lietuviu saleziečių leidi
niai, raginantys jaunuolius 
vykti Italijon ir tapti vienuo
liais saleziečiais. Be to, jis su
sitiko su kun. A. Skelčiu, tel
kiančiu jaunuolius į salezie
čių mokyklas bei vienuoliją. 
Tai nulėmė Albino ateities ke
lią. Jis 1929 m. traukiniu iš
vyko iš Kauno Italijon drauge 
su 30 lietuvių jaunuolių bū
riu, kuriam vadovavo kun. A. 
Skeltys. Visi buvo apgyvendin
ti Perosa-Argentina gimnazi
joje netoli Torino miesto, šiau
rinėje Italijoje. Ten Albinas 
išmoko italų, lotynų ir pran
cūzų kalbas. Be to, sekretoria
vo kun. A. Skelčiui, skaityda
vo jam iš Lietuvos gaunamus 
laiškus, nes turėjo silpnas 
akis.

Po ketverių metų Albinas 
įstojo į tarptautinį saleziečių 
naujokyną Villa Moglie prie 
Torino. Atlikęs pirmuosius 
vienuolio įžadus, jis pareiš
kė norą važiuoti į misijas ir 
buvo paskirtas Japonijon.

Sudiev, Lietuva!
Prieš kelionę į misijas Al

binas nuvyko į Lietuvą atsi
sveikinti su namiškiais. Tai 
buvo paskutinis jo apsilanky
mas gimtojoje žemėje. Apie tai 
savo laiške jis rašo (1983 m.):

“Kaip šiandien atmenu, ma
no motina graudžiai apsiver
kė. Aš gi tuo tarpu sulaikiau 
savo ašaras. Tačiau, iš Kauno 
geležinkelio stoties traukiniui 
pajudėjus, ir aš žliumbiau, 
nes susijaudinimo bei grau
džių ašarų nesulaikiau, prisi
mindamas savo jaunatvės lai
kus ... Širdį spaudė pagalvo
jus, jog gal daugiau niekad 
nematysiu savo brangios tė
vynės.. . Tuomet tyliai, bet 
karštai šnibždėjau: ‘Nameliai 
mano mieli, visur man patogu, 
bet niekur nėr tiek laimės 
kaip po tavo stogu ..Tokie 
ir panašūs jausmai knietėjo 
širdyje ir ją graudeno.”

Iš Italijos Japonijon
Italijoje, Don Bosko pasta

tytoje Marijos Krikščionių 
Pagalbos šventovėje gavęs 
misijonierišką kryžių ir vir
šininkų palaiminimą bei atsi
sveikinimą, su būriu kitų jau
nų saleziečių “Conte Verde” 
laivu iš Genujos uosto vyko į 
paslaptinguosius Rytus. Vis
kas sekėsi puikiai iki Šancha
jaus uosto, kuriame jam teko 
persėsti į kitą laivą ir tęsti 
toliau kelionę į Japoniją slap
tai. Išlipus Japonijoje, reikė
jo pereiti pasų kontrolę. Japo
nas valdininkas pase nerado į 
tą kraštą įvažiavimo vizos. Jis 
paklausė, kas bus už jį čia at
sakingas. Albinas pasakė, kad 
tai būsiąs kun. Cimatti. Pasi
rodo, jis jį pažinojo, ir mūsų 
lietuvį be jokių kitų priekabių 
išleido j žemyną Nagasakio 
uoste. Ten juos sutiko salezie
tis kun. Cimatti, kuris buvo sa
leziečių pijonierius Japoni
joje.

KUN. A. MARGEVIČIUS. salezie
tis vienuolis, jau daug metu besi
darbuojantis Japonijoje kaip misi- 
jonierius

Papildomos studi jos
Iš Nagasakio nuvyko į Miga- 

sakį, kur jau buvo įsisteigusi 
mažoji saleziečių seminarija. 
Iš ten buvo perkeltas į Tokijo, 
kur baigė priešteologinius kur
sus. Vietinės kalbos pramokęs 
buvo paskirtas mokytoju sale
ziečių amatų mokykloje, kurio
je dvejus metus išbuvęs, pra
dėjo lankyti didžiąją arkivys
kupijos seminariją. Ją baigė 
1942 m. ir buvo įšventintas ku
nigu.

Tai buvo labai sunkūs laikai, 
nes jau prieš metus Japonija 
buvo pradėjusi karą su Ameri
ka. Kaip kunigas buvo paskir
tas vienos didelės saleziečių 
mokyklos vadovu Tokijo mies
te, kur ir dabar dirba. Prasi
dėjo tikras misijonieriškas 
gyvenimas. Savo kuklias pri
micijas atšventė savųjų sale
ziečių tarpe ir su keliais vie
tiniais katalikais japonais, 
savo mintimis vis skrisdamas 
per Sibiro ir Rusijos plotus 
į vokiečių tuomet okupuotą 
Lietuvą.

Įvairias pareigas eidamas 
Japonijos saleziečių mokyk
lose ir dirbdamas su neturtin
guoju ir apleistu jaunimu, su
sibičiuliavo su . šios tautos 
žmonėmis, su Japonija, iš ku
rios iki šiol per 50 metų ne
buvo išvažiavęs. Ten jis yra, 
regis, pirmas ir vienintelis 
lietuvis toje tekančios saulės 
šalyje.

Žmonijos skruzdėlyne
Japonijos žemynas, suside

dąs iš 3422 salų ir 3776 km be- 
sitęsiąs iš šiaurės į pietus Ra
miajame vandenyne, yra at
skirtas nuo rytų Azijos Japo
nijos jūros. Tame 350.000 kv. 
km plote gyvena apie 120 mili
jonų žmonių. Tai žmonijos 
skruzdėlynas, labai kalnuoto 
paviršiaus ir 50 vulkanų ša
lis. Tos tautos padavimai sa
ko, jog saulės deivė sutvėru
si Japoniją ir savo įpėdiniais 
palikusi imperatorius. Pirma
sis Japonijos susidūrimas bu
vo su Kinija, o 1185 m, ten at
vyko pirmieji Portugalijos lai
vai. Kiek vėliau ten lankėsi 
ispanų ir olandų laivai. Japo
nijoj kurį laiką dirbo ir šv. 
Pranciškus Ksaveras, kurio 
pasekėjai slaptai ir tvirtai 
išsilaikė per visus vėlesnius 
persekiojimus iki nauju misi- 
jonierių atvykimo.

Japonijos tikėjimas yra Šin- 
to ir Budos išpažinimas. Krikš

čionių ten yra apie vieną mili
joną. Pusė jų yra katalikai, 
kiti įvairių grupių protestan
tai.

Saleziečių veikla
1927 m. Japoniją pasiekė ir 

saleziečiai misijonieriai. Jų 
pijonierius buvo kun. Cimatti, 
kuris su kitais, vėliau atvyku
siais, stengėsi įvairiais būdais 
prasiskinti kelius į apleistųjų 
ir neturtingųjų vaikų globą bei 
auklėjimą. To tikslo siekda
mas, kun. Cimatti, kaip muzi
kas, kartu su saleziečiu kun. 
Margiaria ruošdavo viešus 
piano koncertus, kuriuose 
vienas skambino, kitas dainuo
davo sodriu baritono balsu. 
Tos veiklos dėka netrukus Ja
ponijoje įsisteigė nemažas 
saleziečių įstaigų skaičius. 
Šiandien jie ten turi 25 klu
bus. Šiandien Japonijoje suda
ryta atskira saleziečių pro
vincija ir aprūpinta paruoš
tais vienuolijos vietiniais 
kunigais bei broliukais.

Šalies sostinė Tokijo (9 mi
lijonai gyventojų) turi 8 sale
ziečių mokyklas, tarp kurių 
ir kelias amatų mokyklas. 
Tarp Japonijos saleziečių pi- 
jonierių yra ir mūsų tautietis 
kun. Albinas Margevičius, ku
ris ten jau 50 metų gyvena, 
yra tapęs jos piliečiu ir savo 
pavardę pakeitęs į Rev. Aru- 
bino.

Čekis iš Amerikos
1954 m. Amerikoje teko sutik

ti minėtą saleziečių pijonie- 
rių Japonijoje — kun. Margia
ria. kuris buvo mokytojas ir 
vadovas mūsų misijonieriaus 
kun. A. Margevičiaus. Tai buvo 
Patersono, NJ. Šv. Antano pa
rapijoj, kurią lankė iš Itali
jos atvykęs saleziečių genero
las kun. R. Ziggiottį. Jam vie
tinėje salėje buvo suruoštas 
iškilmingas priėmimas. Jame 
dalyvavo taipgi kun. Marge
vičiaus mokytojas kun. Margia
ria ir kun. A. Sabaliauskas. 
Šv. Antano parapijos komite
tas ta proga svečiui įteikė 
dovaną — $2.000 čekį kaip pa
ramą tuomet Romoje stato
mam saleziečių universitetui 
“La Paz”. Savo baigminiame 
žodyje saleziečių generolas, 
čekį paėmęs, tarė: “Susirin
kusiųjų tarpe matau du sale
ziečius misijonierius — vie
ną iš Japonijos — kun. Mar
giaria, o kitą — kun. A. Saba
liauską, dirbantį tarp lietu
vių. Įvertindamas jų veiklą, 
jūsų man padovanotą čekį ski
riu jų darbams paremti. Pa
sidalinkite ...”

Čekio paimti ir padėkoti bu
vo į sceną iškviestas kun. A. 
Sabaliauskas. To čekio savąją 
pusę tuomet kun. A. Sabaliaus
kas atidavė kun. Margiariai 
Japonijos misijų naudai.

Kun. Cimatti ir kun. Margia
ria yra mirę Japonijoje. Jų 
pradėtąjį darbą tęsia kun. Aru- 
bino — Margevičius, šiais me
tais minis savo amžiaus 70 me
tų ir 40 metų kunigystės sukak
tį, dar vis energingai besidar
buodamas Tokijo didmiestyje.

Linkime kun. Margevičiui 
dar ilgus metus darbuotis sa
vo pasirinktoje misijonieriaus 
dirvoje ir savo darbų nuopel
nais prisidėti prie greitesnio 
savosios tėvynės išlaisvini
mo. K.A.S.

ir NAUJŲ METŲ
proga sveikiname savo 

gimines, draugus bei
pažįstamus, linkėdami daug

sveikatos, laimės ir
džiaugsmo —

TERESĖ, VLADAS BAČĖNAI 
ir ŠEIMA

šv: KAlvSDV IR 
NA’JJIZ MIMI 
švenčių proga sveikiname 

gimines, draugus ir 

pažįstamus —

TERESĖ, ADELĖ ir JUOZAS 
ANDRIUKAIČIAI

SVKALEW

s

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

1 984 metų. 5^
žr' 

Henrikas ir Gabrielė C h ved u kai
Lilė, Andrius ir Mykolas C h ved u kai

b džiaugsmo ir
$ Dievo palaimos
$ naujais 1984
S metais

m- savo giminėms, draugams ir pažįstamiems 
M linki -
§ Montreal, P. Q 1^. Irena ir Petras Lukoševičiai.

naujų metu -

S veikiau visus savo 
giminaičius, draugus 
ir pažįstamus, 
I i akėdamas jiems 
gimusio Kūdikėlio 
Kristaus teikiamu c 
malonių — 

sveikatos, laimės artimo 
meilės ir sėkmingų

Petras Jakubauskas

Antanas Krakauskas

Sveikinu
mielus savo gimines, draugus 

pažįstamus, linkėdamas daug 

laimės bei džiaugsmo

šventėse ir laimingų 
bei sėkmingų

įlaup, JJMtt

pažįstamus

lietuvius

ir visus

proga ir linkime

įmingu naujų metų —

draugus,

Eugenija, Adolfas Sagevičiai 
ir šeima



RISTAUS gimimo 
ir NAUJŲ METŲ

proga sveikiname visus 
lietuvius šiapus ir anapus, 
linkėdami džiaugsmo, 
ištvermės lietuviškame 
darbe ir viltingų
1984 metu -

KANADOS LIETUVIŲ 
BENDRUOMENĖS 

HAMILTONO 
APYLINKĖS 
VALDYBA

Klevelando Lietuviu sodybos rūmu statybos žemės prakasimo iškilmėje 1984.XII.8. Iš kairės: lietuvių radijo pro
gramos vedėjas J. Stempužis. D. Čipkienė, inž. B. Snarskis, A. Sagienė, JAV LB krašto valdybos pirm. dr. A. Butkus. 
Kalbą sako statybos komiteto pirm. B. Snarskis Nuotr. V. Bacevičiaus

!V

Sporto darbuotojų suvažiavimas

•U

$
32

Itawu proga sveikiname brolius 

bei seses šaulius ir linkime 

daug šventiško džiaugs

mo laimės 1984 metais, 

gražaus ir sėkmingo šau- 

liško darbo —
HAMILTONO DLK ALGIRDO 
SAULIŲ KUOPOS VALDYBA

Nuoširdžiai 
sveikiname
visus pažįstamus su 

Sv. Kalėdomis ir 

naujais 1984 
metais -

UV. Hamilton, Ont. J. ir dr. O. Valaičiai

KAL/ĘDU švenčių, 
turtingų ir laimingų 
naujų metų linki 
savo klientams-

S AND APPLIANCES LTD.
2 SALES & SERVICE

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

. >*•*/
Krautuvės savininkas AL PILYPAITIS

PR. BERNECKAS

Šiaurės Amerikos Lietuvių 
Fizinio Auklėjimo ir Sporto 
Sąjungos visuotinis atstovų 
suvažiavimas įvyko 1983 m. 
gruodžio 10 d. Klevelando Lie
tuvių Namuose. Dalyvavo 36 
atstovai, 10 svečių iš įvairių 
vietovių. Suvažiavimą pradėjo 
ŠALFASS centro valdybos 
pirm. Valdas Adamkus, pa
kviesdamas suvažiavimui pir
mininkauti Vytautą Jokūbaitį 
ir Vladą Čyvą, o sekretoriauti 
Balį Savicką ir Eduardą Stra
vinską. Suvažiavimą sveikino: 
PLB vicepirm. Raimundas Ku- 
dukis, JAV LB pirm. dr. An
tanas Butkus, JAV LB Kleve
lando apyl. pirm. Vladas Čy- 
vas, VLIKo vardu — Vytautas 
Jokūbaitis. Raštu sveikino: 
konsulas Anicetas Simutis 
ir Lietuvos atstovas Vašing
tone dr. Stasys A. Bačkis.

Suvažiavimo darbotvarkė 
buvo priimta be pakeitimų. 
Centro valdyba labai nuodug
niai nušvietė praėjusių II 
PLD metu rengtas sporto žai
dynes. Suvažiavimo dalyviai 
labai kritiškai pažiūrėjo į 
padarytas organizacines klai
das ir pabrėžė, kad nebuvo 
padarytos išvados iš I PLD 
Toronte. Pagrindinė išvada 
— organizaciniame darbe įvai
rios organizacijos turi glau
džiau bendradarbiauti, su
prasti vienos kitų problemas 
bei rūpesčius ir stengtis 
bendromis jėgomis veikti atei
tyje.

Po ilgų diskusijų buvo pri
eita išvada: ateityje sporto 
žaidynės turi būti rengiamos 
PLD metu, nes tada visi tau
tine prasme daug daugiau lai
mime. Keletas dalyvių siūlė, 
kad III PLD būtų rengiamos 
Australijoje. Tai esą dar la
biau pakeltų sportinį bei kul
tūrinį lietuvių lygį.

Buvo nusiskundimų, esą 
sportas dar nepakankamai 
propaguojamas lituanistinėse 
mokyklose, tačiau ta kryptimi 
jau eina JAV Lietuvių B-nė. 
Pastebėta, kad kaikurių spor
to šakų sportinis lygis labai 
nusmuko, ypač lengvoji atleti
ka. Pabrėžta, kad reikia vi
siems pasimokyti iš naujai 
susibūrusių ledo ritulio klu
bų, kurių komandose kartu žai
džia ir jauni 16 metų, ir vyres
ni — per 40 metų žaidėjai, ku
rių dauguma prieš tai nedaly
vavo lietuviškoje sportinėje

veikloje. Labai gerai jų spor
tinę veiklą organizuoja ledo 
ritulio vadovai — Vladas Simu
tis ir Rimas Kuliavas. Daug 
dėmesio kreipta į mažėjančias 
sporto vadovų eiles. Pavesta 
centro valdybai sudaryti spor
to darbuotojams stovyklos pro
gramą.

Svarstant 1984 m. varžybi- 
nį kalendorių, nutarta sekan
čias metines ŠALFASS žaidy
nes (krepšinio, tinklinio, plau
kimo ir šachmatų) rengti ba
landžio 28 ir 29 d.d. Toronte. 
Kitų sporto šakų datos ir vie
tos dar nėra nustatytos.

Vėlokai prisiminus sekan
čių metų varžybinį kalendo
rių, kilo klausimų dėl laiko, 
tačiau suvažiavimas tikisi, 
kad gilios sportinės tradici
jos bei gerą organizacinio 
darbo patyrimą turinti Toron
to lietuvių kolonija su orga
nizacijų, parapijų bei visuo
menės parama sugebės ir per 
trumpą laiką surengti šias žai
dynes.

Patvirtintas 1980-81 m. su
važiavimo protokolas su spor

tinei veiklai svarbiais nuta
rimais. Finansinė ŠALFASS 
apyskaita nebuvo galutinė, 
nes dar nebaigta II PLD apy
skaita. Nutarta dalyvauti Pa
vergtų Tautų rengiamose žai
dynėse Toronte. Centro valdy
bai pasiūlius, nutarta už nuo
pelnus lietuvių sportui Bro
nių Keturakį ir Algirdą Biels- 
kų pakelti į garbės narius. Vy
tenis Čiurlionis už ilgametę 
sporto veiklą buvo pagerbtas 
sąjungos plakėte.

Suvažiavimo dalyviai džiau
gėsi pagerėjusiais santykiais 
tarp vadovų ir klubų. Padėka 
tenka Vytautui Genčiui ir Jau
nučiui Nasvyčiui už sutvarky
mą šachmatų sekcijoje kilu
sių nesusipratimų.

Suvažiavimas baigtas per 
vieną dieną labai draugiškoje 
atmosferoje. Nors ir pavargę, 
bet patriotiškai nusiteikę da
lyviai suvažiavimą baigė Tau
tos himnu. Už sėkmingą suva
žiavimo tvarkymą bei gražų ir 
vaišingą dalyvių priėmimą 
nuoširdžios padėkos nusipel
nė visa Klevelando lietuvių 
kolonija.

$

KALĖDŲ ir 
NAUJŲ METŲ 

proga nuoširdžiai svei
kiname pavergtoje Lie
tuvoje ir visame pasau
lyje išsisklaidžius sa
vo gimines, bičiulius, 
draugus ir pažįstamus, 
linkime malonių šv. 
Kalėdų ir Dievo palai
mos 1984 metams. Lai
Dievas teikia visiems gerą sveikatą ir visokių 
gėrybių. Užuot siuntę kalėdinius atvirukus, au
kojame TAUTOS FONDUI, remiančiam lais
vės kovą už tėvynę Lietuvą.

Aukojo $50: Fifty Point Place restorano savininkai J. G. 
Skaisčiai, Stasys ir Sofija Rakščiai, A. Obcarskis, J. E. Steib- 
liai, J. Svilas, V. A. Januškos. B. A. Steponavičiai, Al. A. 
Patamsiai.

$40: dr. B. Vidugiris ir šeima, O. Z. Stasiuliai ir šeima.
$30: J. A. Asmenavičiai, M. J. Repečkos, J. Lekutis, P. Z. 

Sakalai, Al. D. Jankūnai, K. St. Mileriai, P. St. Kanopos, Pr. 
St. Ročiai, J. E. Bubniai, A. Mingėla, Pr. Kažemėkas ir šeima.

$25: V. B. Morkūnai, V. Beniušis ir šeima, B. O. Vengriai, 
P. G. Breichmanai, Al. B. Juozapavičiai, Juozas ir sesuo 
Jadzė Liaugminai, J. R. Pleiniai, L. E. Klevai, J. O. ir sūnus 
Edis Adamauskai, Z. Al. Pulianauskai, M. V. Šniuoliai, M 
Lazdutis, Stasė Labuckienė ir sūnus.

$20: J. EI. Bajoraičiai, M. Juodis, B. E. Milašiai, A. G. 
Repčiai, Č. Tiškevičius, J. E. Grigaliai, Br. G. Grajauskai, 
V. J. Pilkauskai, K. E. Gudinskai, V. Saulis, P. Pleinys, Ant. 
Mikšienė, A. B. Šilgaliai, Gr. E. Jasevičiai, J. J. Stanaičiai, 
A. M. Garkūnai, A. St. Verbickai, J. St. Pyragiai, J. B. Sadaus
kai, P. E. Brasai, V. Narkevičius, V. J. Svilai, J. E. Mažulai- 
čiai, P. Bosas, A. M. Pusdešriai, St. N. Senkai, J. L. Toliai, 
A. St. Petkevičiai, P. O. Budvydžiai, V. Br. Perkauskai, Juo
zas Stonkus, A. D. Kamaičiai, J. M. Tarvydai, L. M. Borusai, 
L. A. Ulbinai, Z. Ad. Gedminai. Antanas Muliuolis.

$15: F. O. Pajarskai, K. H. Norkai, K. ir Lucy Meškauskai, 
J. A. Deksniai, Ig. Varnas, V. G. Kairiai, J. O. Deveikiai, B. 
R. Pakalniškiai.

$10: V. S. Matukaičiai, P. T. Enskaičiai, Alb. G. Lukai, P. 
Pr. Lukošiai, Al. Aid. Erštikaičiai, K. E. Simaičiai, V. E. Sta- 
bingiai, P. Vitienė, A. E. Liaukai, J. Astas, A. J. Gedrimai, 
St. G. Vinerskiai, J. A. Mačiukai, P. Latauskas, Stefanija 
Kalvaitienė, A. St. Šukaičiai, P. E. Gužai, Alg. G. Grajaus
kai, S. A. Urbonavičiai, Aleksandra, Genė ir J. Kudžmai, J. 
ir Liuda Stungevičiai, P. T. ir sūnus Kareckai, Adolfas Gode
lis ir šeima, Juozas Raguckas ir šeima.

$5: K. M. Kvedarai, S. Vyšniauskas.
TAUTOS FONDO

Hamiltono apylinkės atstovybė

K

I Hamiltono Lietuvių u TVIL^ 
| Kredito Kooperatyvas i CllKCl
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džiaugsmingų, 
sveiku ir

c

ateinančiuc
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Valdyba

Šiaurės Amerikos Lietuvių Fizinio Auklėjimo ir Sporto Sąjungos suva
žiavime 1983.XII.10 Klevelande. Iš kairės: VLIKo vardu sveikina V. Jokū
baitis, prezidiumas — V. Čyvas. V. Adamkus, B. Savickas V. Bacevičius

Dvilypė šventė Ročesteryje
1983 m. lapkričio 20 d. Ročesterio 

lietuvių kolonijoje paminėta Lie
tuvos kariuomenės 65-rių metų 
ir “Aušros” šimtmečio sukaktis. 
Lietuvių radijo pusvalandžio pra
nešėjas Vitolis Litvinas pritaikin
ta tai dienai muzika bei Maironio 
eilėmis visus nuteikė šventiškai.

Iškilmingomis Mišiomis pradė
jome tą dvigubą šventę. Mišių me
tu giedojo Ročesterio lietuvių 
bendruomenės choras ir sol. Bi
rutė Čypienė. Pamoksle taiklų žo
dį tos dienos iškilmėms pabrėžti 
pasakė kun. Justinas Vaškys, OFM. 
Chorui dirigavo Jonas Adomaitis, 
vargonais palydėjo Raimondas

Prūsuose būrelis šviesuolių susi
būrė ir nutarė leisti pirmąjį lie
tuvišką žurnalą “Aušra”, kuris ra
šė sava kalba apie tautos praeitį, 
dabartį ir ateities siekimus. Ant
roje dalyje kalbėtojas palietė da
bartinę pogrindžio “Aušrą” oku
puotoje Lietuvoje. Ši pogrindžio 
"Aušra" yra tęsinys anos “Aušros”, 
nes ir numeracija leidinių tęsia
ma toliau.

Iz. Žmuidzinienė perdavė savo 
gražiu deklamavimu “Gentinės 
dainos” Juozo Miglovaros, “Op. op, 
Nemunėli” atliko trijulė — sol. 
B. Čypienė, A. Ciemenis ir V. Žmui- 
dzinas. Solistė padainavo “Siun

Visiems 
draugams ir pažįstamiems

linksmų Kalėdų švenčių ir laimingų
naujų 1984 metų linki -

Vytautas ir Genutė
AgurkiaiHamilton, Ont.

1 0.

Sveikiname
visus mūsų mielus klientus, bičiulius bei 

pažįstamus ir linkime

linksmu šv. Kalėdų ir c, v
laimingų, sveikų naujų metų.

Obalis.
Salės scena buvo įspūdingai ir 

skoningai papuošta. Tekančios 
saulės spinduliuose švietė “Auš
ros” žodis, papėdėje — vargo mo
kykla. Scenos dekoracijas paruo
šė dail. Živilė Vidmantienė. Me
ninę programą koordinavo dailio
jo žodžio menininkė Izabelė Žmui
dzinienė.

Įneštos vėliavos pagerbtos at
sistojimu. Ramovėnų vardu mi
nėjimą pradėjo Aleksas Beresne
vičius. pakviesdamas kun. J. Vaš- 
kį, OFM sukalbėti maldą. Progra
mos pranešėja pakvietė į sceną Iz. 
Žmuidzinienę, kuri, būdama knyg
nešio vaikaitė, jautriai deklama
vo “Aušros" 3-jo nr. Eglės Šliūpie
nės eilėraštį “Broliams lietu
viams”. Prof. A. Klimas paskaitą 
pradėjo šiais žodžiais: “Šiandie
ną švenčiame dvilypę šventę, tai 
kariuomenės 65 metų ir Aušros’ 
100 metų sukaktis. Be įkalinto žo
džio šauksmo, be “Aušros" nebū
tų atėjusi laisvė. Slaptai nešamas 
žodis sklido po mūsų kaimus į kiek
vieno širdį, pažadindamas tautos 
sąmonę laisvės kovai. Laisvės 
spinduliui sušvitus, susikūrė ir 
Lietuvos kariuomenė.” Paskaito
je profesorius nuodugniai nagri
nėjo "Aušros" ir aušrininkų dar
bą. Kai Lietuva buvo tamsybėje.

tė mane motinėlė", V. Klovos ir 
“Oi kas” St. Šimkaus. Duetą “Pjaun 
broliukai" jr "Tesrūva Nemunas” 
— Viltenio atliko A. Ciemenis ir 
V. Žmuidzinas. “Penki šeši brole
liai” M. Lietuvos liaudies dainą, 
harmonizuotą V. Budrevičiaus, 
atliko sol. B. Čypienė, A. Cieme
nis ir V. Žmuidzinas. Pianinu 
akompanavo visą muzikinę pro
gramos dalį Kęstutis Saladžius. 
Pabaigoje Iz. Žmuidzinienė per
davė M. Davainio “Brangioji Lie
tuva.”

Šventė baigta Lietuvos himnu ir 
vaišėmis, paruoštomis ramovėnų 
ir ponių. Vaišių stalą tvarkė Dan
guolė Klimienė.

Ročesterio lietuviai ilgai bus 
dėkingi saviems menininkams už 
gražią popietę, iš kurios išsine- 
šėme po auksinį vilties spindulį 
bendrai kovai dėl laisvės.

Nerimą Narutė
LIETUVIŲ PARAPIJOS kultū

rinės veiklos komisija 1983 m. 
gruodžio 17. šeštadienį, suren
gė vakaronę, skirtą arkivyskupui 
Teofiliui Matulioniui parapijos 
salėje. Susirinkus gana gausiam 
klausytojų būriui, vakaronę pra
dėjo rašytojas Jurgis Jankus, ta
ręs žodį apie monografiją “Nema
rus mirtingasis” (arkiv. T. Matu-

(Nukelta į 22-rą psl.)
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Sakas Parcel Service 
620 Barton St. E. 

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

Visiems 
lietuviams 
džiugių šv.
ir laimingų NAUJŲ METŲ -

I imkime
KALĖDŲ

THE J. B. MARLATT
615 Main St. E. 
Hamilton, Ont. 
Tel. 528-6303
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VII Lietuviu Tautinių Šokių Šventės rengėjų komitetas Klevelande. Iš kairės: p. Modestas, p. Reginienė, D. 
Braesler, pirm. dr. A. Butkus, O. Jokūbaitienė. P. Maželis; stovi: V. Staškus, A. Markevičius, V. Rociūnas, J. Stem- 
pužis, Br. Nainys, N. Maželienė, V. Žiedonienė, dr. V. Stankus, B. Vedegienė, Br. Kazėnas, V. Puškorius. Supla
nuotoji šventė įvyks 1984 metų liepos 1 diena Nuotr. V. Bacevičiaus

i SKKALČDIĮ Zr 
TMAllJU T/z/u
VA proga savo gimines, draugus

ir pažįstamus sveikina —

Regina ir Petras Bražukai

taika tebūnie 
su Jumis, o 

NAUJI METAI 
teatneša 

visokeriopę

ALEXANDER CHUMAK, 
Trustee
Toronto Board of Education

Ward 1S ..............................
£
JfĮJt &

Tautinių šokių šventė Klevelande
Iki šiol užsiregistravo 49 grupės, kurių 3 iš Kanados. Šventės biudžetas — $200.000

&
SVEIKINAME su

linkime laimingų

įlauju JTlĖtki |

g SKKAZfiDU

JVAUJU
M£7’U 'si.

*

proga nuoširdžiai sveikiname gimines, draugus, 

klientus ir pažįstamus —
ALGIS ir RŪTA PACEVIČIAI

M . f
^Sveikinu S

visus bičiulius,

draugus bei pažįstamus, rk 

gyvenančius Toronte ir kitur, jk šv kai/Ędvbei

Naujų Metų 
proga _

Jonas Maniuška

M linkime
naujų metų —

R st. Catharines, Ont. J. K. Dervaičiai ir šeima |

$

M.

Sveikinu
%

$
gimines draugus ir 
pažįstamus su

šv. Kalėdomis
ir ateinančiaisgi

-> 'įSveikiname $

1984
NAUJAIS METAIS -

JUOZAS ŽIURINSKAS $

Džiaugsmas

gimines, mielus draugus J? 

ir pažįstamus —

Kalėdų 
šventes 

ir ateinančius naujus metus - &
Genė ir Balys Čižikai xk

Nedaug terašoma apie gan 
didelį ir įdomų renginį, kuris 
įvyks už gero pusmečio Kleve
lande, Ohio, liepos 1 dieną. 
Tai jau septintoji laisvojo 
pasaulio lietuvių tautinių šo
kių šventė, kurios rengėjai 
yra JAV ir Kanados Lietuvių 
Bendruomenės ir Lietuvių 
Tautinių Šokių Institutas.

Šventėje laukiama daug žiū
rovų, garbingų svečių ir įdo
mios šokių, dainos ir muzikos 
programos. Jau yra užsiregis
travusios 49 šokėjų grupės, 
tarp jų ir 3 iš Kanados — “Gy- 
vataras” (vadovė G. Breichma- 
nienė), “Gintaras” (vadovai 
Juozas ir Rita Karasiejai) ir 
“Atžalynas” (vadovė — Lilija 
Pacevičienė). Be JAV šokių 
grupių, po vieną dalyvaus iš 
Australijos, Anglijos, Argen
tinos ir Vokietijos. Visos šios 
grupės jau repetuoja daugiau 
kaip metai laiko.

Tautinių šokių šventėje daly
vaus ir jungtinis choras, suda
rytas iš penkių chorinių vie

netų: Čiurlionio ansamblio, 
“Dainavos” ansamblio, ramo- 
vėnų, Lietuvos vyčių choro ir 
V. Verikaičio vadovaujamos 
dainininkų-kių grupės. Iš viso 
bus per 250 dainininkų-kių. 
Šokiams gros simfoninis or
kestras (apie 50 muzikantų) ir 
kanklių orkestras — apie 40 
kanklininkių. Penki tautiniai 
šokiai bus atlikti palydint 
liaudies muzikos instrumen
tams.

Sudarytas specialus šokių 
šventei rengti komitetas, ku
riam vadovauja dr. Antanas 
Butkus, JAV LB valdybos 
pirmininkas. Kiti komiteto 
nariai: šokių direktorė — Jad
vyga Reginienė (Ročesteris, 
NY), muzikos direktorius Al
gis Modestas (Čikaga), choro 
direktorius Bronius Kazėnas 
(Klevelandas), LTS Instituto 
pirm. Galina Gobienė (Detroi
tas), LB kultūros tarybos pirm. 
Ingrida Bublienė, Kanados 
LB valdybos pirm. J. Kurai- 
tė-Lasienė. Jau sudarytos ir

pradėjo darbą atskiros komi
sijos lėšoms telkti, bilietams 
platinti, loterijai, suvenyrams, 
nakvynėms ir registracijai, 
transportacijai, šventės lei
diniui, lietuvių radijo infor
macijai, amerikiečių spaudai 
bei televizijai, susipažinimo 
vakarui ir pokyliui. Visam ren
giniui reikės apie $200.000.

Šventė vyks erdviose, vėsina
mose patalpose — Kolizėjaus 
arenoje, kur vyksta įvairūs 
sportiniai renginiai, šokių 
festivaliai, koncertai ir masi
niai parengimai. Kolizėjuje 
gali tilpti apie 17.000 žiūrovų. 
Yra gera apšvietimo ir gar
sinė sistema.

Apie įvairias šventės deta
les komitetas pradės plačiau 
informuoti tuojau po Naujųjų 
Metų. Visi kviečiami liepos 
pirmosios sekmadienį rezer
vuoti VH-jai Lietuvių Tauti
nių Šokių Šventei.

V. Rociūnas

mieliems giminėms, klientams ir draugams —

Petras, Aldona ir Justinukas Šimonėliai

Visai mielai giminei
& «
.J draugams ir pažįstamiems

<4 linkime džiugių "^8

| NAUJI/ MIJTU ...

i
%

%

Aš jieškau gatvių tūkstančio tinkle 
Vienų vienos nedidelės gatvelės 
Su pačiame gale rodyklės lentele: 
ŽMONĖMS GEROS VALIOS.

Aš jieškau didelio juodajam gruodžio debesy 
Nuo Gare du Nord lig Porte de Versailles plakato, 
Kad, tartum žaibas, šviestu kiekviena raidė šviesi: 
TAIKOS IR LAISVĖS METŲ!

Ir ima lyt. Ir ima verkt dangus.
Ir nesirodo saulė susigėdus.
Ir aš su skubančia minia skubu į pirmąjį metro baugus . . . 
NOEL — kažkas rašo vitrinoj — KALĖDOS.
“Sugrįžk atgal, sugrįžk atgal! ”— lyg šauktų kas mane, 
— “Ir neteisingą sudaužyk vitriną!
Tegu pati lemtis ranka parašo ugnine
Pasaulio širdyje tą Meilės ir Taikos Gimimo žodį gryną:

NOEL —
KALĖDOS. ”

(BERNARDAS BRAZDŽIONIS)

Džiaugsmo pilnų KALĖDŲ švenčių, 
laimingų bei sėkmingų NAUJŲ METŲ visiems 
lietuviams nuoširdžiai linki —

252 Regent St. So. The Lougheed šeima ir
Sudbury, Ontario tarnautojai

Joana ir Juozas Rovai

$

IMSMJ I

Ar Trr A t iAiytt r*

ir laimingų 
naujų 1984 &
metų Jį

linkime giminėms, - •’
bičiuliams, draugams ’
ir pažįstamiems — I

Bronė, Bronius ir Algis Venslovai -Utį

Cherry Beach Motel, Stoney Creek, Ont.

**

proga sveikiname visus gimines, 
draugus bei pažįstamus -

M. B. GENČIAI ir
MAMA

5V. Kcilėdų
ir laimingų

bei sėkmingų

naujų meili 
linkime savo giminėms, 
draugams ir 
pažįstamiems -

jlauju

Aldona ir Jonas
Vaškevičiai



Džiugių 
& Sv. Kalėdų 
g ir laimingų 
f Naujų Metų 

lietuviams linki

g Andrew Witer, f pažangiųjų konserva
torių partijos kandida- 
tas sekančiuose fede- 
raciniuose rinkimuose.

Atsiminimų pabiros

Lietuvoje mirė dvi tylios darbininkės
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Parkdale - High Park

Šv. Kalėdų ir | 

Naujų Metų proga
SVEIKINAME savo draugus 
ir pažįstamus, linkėdami 
daug laimės bei džiaugsmo —

J. A. Šulcai

s

$

Šv. Kalėdų ir
Naujų Metų 

proga, sveikiname visus 
draugus ir pažįstamus, 
linkėdami daug laimės ir 
sveikatos —

B. A. Kovoliūnai

f

Džiugių KALĖDŲ 
švenčių ir sėkmingų 
bei laimingų 
NAUJŲ METŲ 
bičiuliams ir artimiesiems 

nuoširdžiai linki — Sofija Tumosienė 
ir vaikai

Visus 
gimines, 
draugus 
ir pažįstamus t 
sveikiname 
šv. Kalėdų ir 
Naujų Metų 
proga, 
linkėdami tyro 
džiaugsmo ir 
naujos sėkmės —

A. MAŽIULIS

1983 m. vasarą pusiau atsi
tiktinai teko gauti šiek tiek 
duomenų apie dvi mirusias 
Lietuvoje merginas, kurias 
tenka nors trumpai prisiminti 
kaip įnešusias didelę dalį ir 
į buvusią Lietuvos pogrindžio 
veiklą.

Genutė Kaupelytė buvo gi
musi 1916 m. Kūčkailio kaime, 
Papilio apylinkėje. Mirė 1981 
m. Buvo baigusi Biržų vid. mo
kyklą, o karo metu, rodos, kla
sikines kalbas. Karo ir poka
rio metais dirbo vidurinėse 
mokyklose, daug laiko skir
dama senukų ir ligonių pagal
bai bei šalpai.

Su Genute, kurią vadinda
vome “mergaite su kasytėms”, 
pirmą kartą teko susitikti 
Kaune 1937 m. pas kun. St. Ylą 
jo pradėtame organizuoti 
prancūzų žosistų pavyzdžiu 
uždarame ratelyje. Tas rate
lis rinkosi kun. St. Ylos bute 
(kapitulos namuose, prie Kau
no bazilikos), kartais ir Kat. 
Veikimo Centro patalpose.

Ratelis neturėjo jokios val
dybos, bet susirinkdavo pa
šnekesiams sutartu metu. Pa
grindinė pokalbių tema: Lie
tuvos jaunimo, ypač darbinin
kų, prasidėjęs nureligėjimas 
ir moralinis nuosmukis. Po
kalbių dalyviai: Kauno pilies 
pavasarininkų vyčių keli vy
rai, keletas studenčių ir kt. 
Jie visi tiesiogiai susidurda
vo su darbininkais. Būrelio 
narių dalis lankė ne tik Kau
no laisvamanių susirinkimus, 
bet kartais nueidavo ir į ga
na uždarus darbininkų jauni
mo pasitarimus, ypač merginų. 
Ir reikia pasakyti, kad Genu
tė buvo itin mergaičių laukia
ma, turėjo joms nemažai įta
kos.

Tuose uždaruose mergaičių 
pasitarimuose buvo paliečia
mi labai įvairūs darbininkių 
reikalai, t.y. ne tik kasdienos 
gerovės rūpesčiai, bet ir svei
katos, ir doros, neišskiriant 
abortų.

Tuo metu (po 1930 m.) slap
tų abortų Lietuvoje buvo 
30.000-35.000 kasmet, kurių 
dauguma teko Kauno, Šiau
lių, Klaipėdos, Panevėžio, 
Ukmergės ir Jonavos mies
tams. Taip pat 1938-40 m. 
dažnokai Kauno darbininkių 
uždari rateliai pasikviesda
vo vieną ar kitą mediką pakal
bėti apie įvairias apsaugos 
priemones ir abortus, o šie 
gana plačiai nušviesdavo ir 
žmogaus kilmę iš gyvulio (bež
džionės) ir parodydavo abor- 
tinių gemalų, įmerktų į kon
servuojamus skysčius bonko- 
se, kaip “įrodymą” gemalo evo

liucinės raidos, nes jis pana
šus į “žuvį” ir t.t. O viename to
kiame pasitarime “žieždrinin- 
kas” studentas, rodydamas ge
malą, pridėjęs, kad “čia būtų 
buvęs didelio smetonininko 
vaikas, galėjęs valdyti net visą 
Lietuvą”.

Genutė buvo jau susipaži
nusi su embriologija (1939 m. 
rudenį) ir šį studentą mediką 
nejuokais prigriebė, pabrėž
dama, kad sveikas, taigi ne 
proto ligonis, iš savęs taip ne
sijuokia . . .

Taip pat Genutė tada lanky
davo skurdo ištiktas Kaune 
šeimas ir iš įvairių šaltinių 
jas šelpdavo...

1940 m. vasarą Genutė jau 
talkino besislapstantiems, o 
vėliau įsijungė ir dar giliau 
į pogrindį: nekartą pervežda- 
ma ir vieną kitą ginklą, kurio 
tada daug kur reikėjo ... Tuo
met Genutė jau tapo Mariuke, 
o jos ilgų ir šviesių kasyčių 
niekas nebeminėjo . . .

Vokiečių okupacijos metu 
Genutė buvo vidurinės mokyk
los mokytoja Kaune ar netoli 
jo. Ji tuomet turėjo ryšius su 
Kauno žydų getu, su Vytauto 
D. universiteto buvusiu italų 
kalbos lektoriumi Micheliu ir 
buv. studentėmis žydukėmis. 
Iš Kauno geto ji gaudavo Lie
tuvių Fronto reikalams žinių 
ir slaptus, ateičiai reikalin
gus dokumentus, kuriuos pa
likdavo Kauno senamiestyje, o 
kartais tiesiog perduodavo 
pik. Vyt. Steponaičiui. Šis per
siųsdavo Lietuvos (Grįžulo 
ratų) archyvui į Šiaulius, nors 
kartais dalis medžiagos nuke
liaudavo ir kitur (Tautos — 
Šienpjovių archyvui tarp Šiau- 
lių-Biržų-Panevėžio).

Taip pat Genutė kurį laiką 
išnešiodavo karo metu netur
tingoms šeimoms cukraus, 
muilo ir kt., kai 1942 m. rude
nį tų gėrybių buvo atsitiktinai 
nukniaukta iš vokiečių trau
kinio netoli Kauno. Šiek tiek 
šių gėrybių ji įteikė ir savo 
draugėms žydaitėms, taip pat 
keliolika laikinųjų asmens 
pažymėjimų, kad šios taptų 
jau lietuvaitėmis ir dingtų 
iš geto.

1944 m. vienas jos žygis į 
Kauno getą vos nesibaigė sken
dimu. Iš Vilijampolės geto ji 
pro Romainių sanatoriją turė
jo pasiekti Kauną. Neries le
das jau eižėjo nuo potvynio. 
Ji perropojo visa šlapia . ..

Vėlyvesnė jos veikla dar 
neminėtina, nors palaidojo 
nevieną slaptą lietuvį kovo
toją. 

* * *
Regina Bakevičiūtė buvo 

gimusi Rusijoje, rodos, 1919 
m. ir tėvų parsivežta į Šiaulius

apie 1922 m. Jos tėvas buvo 
miręs. Augo su broliu Šiauliuo
se, kur jų motina buvo gera 
moterų drabužių siuvėja. Vė
liau Reginą pasiėmė globoti 
motinos sesuo Garnytė, kuri 
buvo Utenos vid. mokyklos 
mokytoja.' Ten Regina baigė 
Utenos, bet ne Šiaulių vid. mo
kyklą 1938 m. ir įstojo į Vytau
to D. universiteto teologijos- 
filosofijos fakultetą, kur pa
sirinko prancūzų ir vokiečių 
kalbas. 1940 m. uždarius tą fa
kultetą, jai su šiauliškių pa
galba pavyko įstoti į mediciną, 
kurią jau baigė pokario metais 
ir spausdino darbų iš brucelo- 
zės ir t.t. Paskutiniais gyveni
mo metais ji susirgo kepenų 
vėžiu ir 1983 m. kovo viduryje 
mirė.

Regina buvo linkusi į lite
ratūrą ir spausdino gerų eilė
raščių. 1938 m. rudenį įsijun
gė ir į kun. St. Ylos ratelį, dir
bo su darbininkų mergaitėmis 
ir gana daug rašė moterų spau
doje: paruošdavo medžiagos 
“Ūkininko” ir “Darbininko” 
šeimininkių skyriams. Dau
giausia jai rūpėjo mergaičių 
buitis. Vieną kartą ji labai 
skausmingai pasakojo, kad 
Kauno tarnaičių būklė, ypač 
senamiestyje tarnaujančių pas 
turtingus žydus, labai skaudi, 
nors jas abortais geibi Kau
no žydų ligoninė ...

Ji buvo susirinkusi gana 
daug ir labai liūdnų pavyz
džių, o vieną kartą buvo labai 
pas mergaites susikirtusi su 
savo pažįstama gyd. Gruodyte, 
kuri visur mergaitėms paskai
tėlėje pabrėžusi visokias lais
ves, kurias atnešiąs vien tik 
socializmas, kai nušluosiąs 
tautininkus ir krikdemus .. . 
Dar daugiau ją sukrėtė vienas 
“Medicinos” žurnalo straips
nis ir vieno mediko aiškini
mas mergaitėms, kad dažnai 
reikia gelbėti motinos gyvy
bę ir paaukoti gimdymo metu 
kūdikį, būtent, jį reikia su
pjaustyti (decapitatio)...

Šių sukrėtimų grandyje pas 
ją brendo mintis pasukti į 
medicinos studijas, kad pas
kiau galėtų pagelbėti mote
rims, nesigraibstant pinigo. 
Kartą 1939 m. rudenį prasita
rė baigsianti mediciną ir bū
sianti vienuole, nes tada ji 
galėsianti būti labiau naudin
ga moterims ir vaikams.

Tuomet jau buvo po stud, 
ateitininkų s-gos suvažiavi
mo, kuriame buvo itin svars
tomi šeimos klausimai, o ji 
pati anksčiau buvo rinkusi 
prof. dr. J. Eretui statistinę 
medžiagą apie Lietuvos depo- 
puliaciją ir kt. Lietuvos depo- 
puliacijos klausimais ji do
mėjosi ir anksčiau.

(Nukelta į 18-tą psl.)
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Nuoširdžiai sveikiname 
gimines, draugus, pažįstamus su 
šv. Kalėdomis ir linkime 
laimingų bei džiugių
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Apolinaras ir Bronė Beresnevičiai 

Toronto, Ont.
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Visiems draugams ir pažįstamiems

Kalėdų švenčiu irc u

Naujų Metų
proga linki tyro džiaugsmo —

KAZYS YURKŠTAS
ir JUOZAS KOZERIS

Linksmų

ir laimingų naujų metų 
linkime visiems draugams ir

M- pažįstamiems —

Rita, Juozas Karasiejai 
su šeima ir mama

0S

švenčių

$ ■S
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Alfonsas, Gražina ir Edvardas Sudeikiai

Mount Hope, Ont.

■&£ && gg. &

Sveikiname 
visus savo gimines, 

draugus, pažįstamus 

šv. Kalėdų 
proga ir linkime 

laimingų naujų metų —
Alina ir Kazys Žilvyčiai
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Ž ................. ™

Linksmų
b sv. kaųędų 

ir laimingų

linki savo klientams, 
$ draugams ir

pažįstamiems —
$ HENRIKAS, DALI A STEPONAIČIAI $

DUKRA KRISTINA ir SŪNUS PETRAS

ir jp 
laimingų^ 
bei 
sėkmingų 
naujų metų s
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Įfa nuoširdžiai linki —
draugams ir pažįstamiems

Albinas Gačionis ir šeima
y

DŽIUGI NAUJIENA
Garbė Dievui augštybėse, ramybė žemėje 

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

Telaimina jus bei (
jūsų šeimas s' / \ >
Betlėjaus Kūdikis ir L-----/
teveda per ištisus . 
metus.

I STEPHEN B. ROMAN 
Chairman of the Board

MINES LIMITED

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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ANGELĖ ir SIGITAS KAZLAUSKAI

mielus savo gimines, bičiulius ir 
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Linksmų šv. Kalėdų
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& sveikiname
draugus ir pažįstamus su

|šv. Kalėdom
ir linkini laimingų

$ naujų metų-
Aldona ir Viktoras Žalnieriūnai
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(Atkelta iš 17-to psl.)
Jautriai buvo sukrėsta ji 

dar 1938 m., kai ją buvau nu
sivedęs į vieną uždarą pokal
bį “Mūsų Laikraščio” patalpo
se Lietuvos sienų ir kitais klau
simais. Ten prof. dr. K. Pakš
tas parodė eilę vokiečių lei
dinukų, kuriuose pabrėžtas 
“Drang nach Osten” ir “Volk 
ohne Raum” reikalas, kur vaiz
džiai buvo parodytas vokiečių 
ir lenkų prieauglio santykis: 
iš Dancigo koridoriaus ropoja 
stambus lenkiūkštis ir užpuo
la smulkutį vokietuką . . .

Šiaip, kiek menu iš Kauno 
laisvamanių susirinkimų, tai 
Regina suraitydavo aštriu žo
džiu ir nevieną paskaitinin
ką, k.a. Igną Protą ir kitus. 
Kartą ji labai įdomiai paklau
sė gyd. Joną Kairiūkštį, kuris 
tą dieną gana primityviai aiš
kino evoliuciją ir žmogaus kil
mę.

Regina 1939 m. buvo įtrauk
ta ir į rašančiųjų kultūros 
klausimais būrelį, kuris rink
davosi pas prof. J. Ambraze- 
vičių-Brazaitį, kitų apdova
notu “kelmų” vardu. Ypač ji 
rūpestingai lankė tuos mūsų 
uždarus pasitarimus, kai 1939 
m. pavasarį ji buvo parinkta 
moksleivių ateitininkų cent
ro valdyboje mergaičių vado
ve, kai su Antanina Žagrakal- 
niene pradėjo leisti “Savu Ke
liu”, t.y. moksleivėms ateiti
ninkėms skirtą mėnesinuką, 
kuris turėjo būti jų vadovėms 
ugdyti žurnaliukas. Regina 
buvo ne tik jo atstovė Kaune, 
bet ir faktinoji redaktorė, 
surenkant! straipsnius, pri
verčianti nekartą savo drau
gus parašyti mergaičių veik
los ir kitais klausimais, pasi
rašant net mergaičių slapy- 
vardėmis. Tuomet buvo daug 
mergaičių, rašančių eilėraš
čius ir apysakaites, bet ma
žai kitais klausimais. Taip 
mūsų Regina ir išreikalavo 
iš savo artimųjų šatrijiečių 
reikalingos talkos.

Regina buvo tamsiaplaukė, 
todėl Kauno senamiestyje daž
nai ją palaikydavo žyduke, o 
universitete būdavo apsupta 
žydukių, nes joms nuoširdžiai 
padėdavo lietuvių k. klausi
mais. Ir vokiečiams okupavus

Lietuvą Regina ar ne du kartu 
Šiauliuose vokiečių žandarų 
buvo sulaikyta kaip pasislė
pusi žydukė, bet ten jos tapa
tybę padėdavo išaiškinti vie
tos geležinkeliečiai.

Bolševikų okupacijos metu 
(1940 m. spalio mėn.) Regina 
įsijungė į pogrindį. Ją įtrau
kė senas pažįstamas stud. med. 
Bronius Stasiukaitis, žuvęs 
1944 m. Ji atliko kelis gana 
pavojingus žygius, palaikyda
ma ryšius. Tada ji paleido gau
siai savo kūrybos prieš bolše
vikus, nevengdama ir žydų. 
Aštriausias buvo skirtas en
kavedistui Icikui Dembo, kurį 
ji buvo pažinojusi, ir bandė 
gelbėti kaikuriuos suimtuo
sius studentus bei mokslei
vius.

Užėjus vokiečiams, ji turė
jo ryšius su Kauno žydų getu 
ir, kiek galėdama, padėjo sa
vo pažįstamoms žydukėms, vai
kams. Kai buvo slaptai at
spausdinta 1942 m. sausio

mėn. laikinųjų asmens pažy
mėjimų, Kauno “Spindulio” 
spaustuvėje Antanas Berno
tas surado dar iš 1939-40 m. 
tų pažymėjimų popieriaus, to
dėl dabar atspaudus jų “su
klastojimas” buvo neatpažįs
tamas. Reginutė gavo jų gerą 
pluoštą ir dar slaptai padary
tą, rodos, Baisogalos vis. ant
spaudą (1941 ištremtas buvęs 
1939-40 vis. viršaitis).

Paskutinį kartą Reginutę 
sutikau 1944 m. liepos mėn. 
Ji buvo apsisprendusi likti 
Lietuvoje, nes manė, kad jai 
saugiau nei kitiems, o darbų 
daugybė.

Baigiu jos tyliais žodžiais: 
“Stengsiuos atlikti, ką priva
lau”.

Taip jos abi, tos mūsų “pely
tės”, atliko daugiau, negu daug 
kas tikėjosi. Tariu joms: “A.a. 
nepalikusioms gimtosios že
mės ir atlikusioms ateitinin- 
kišką pareigą. Ilsėkitės ra
mybėje.”

Pasaulio ukrainiečių kongresas
Laisvųjų ukrainiečių orga

nizacija Laisvųjų Pasaulio 
Ukrainiečių Kongresas 1983 m. 
gruodžio 3-4 d.d. Toronte su
rengė ketvirtąjį visuotinį su
važiavimą. Dalyvavo atstovai 
iš daugelio laisvojo pasaulio 
kraštų. Ekumeninėse pamal
dose Maple Leaf Gardens are
noje dalyvavo apie 10.000 uk
rainiečių, kuriems pamaldas 
laikė jų katalikų, ortodoksų 
ir protestantų vyskupai bei 
dvasiškiai.

Šis suvažiavimas buvo skir
tas paminėti penkiasdešimt
mečiui bado Ukrainoje, kuria
me žuvo septyni milijonai uk
rainiečių. Tas badas buvęs 
sąmoningai sukeltas sovieti
nės valdžios, kuri 1932-1933 
m. tuo būdu siekė palaužti ūki
ninkų pasipriešinimą.

Šiame suvažiavime kalbas 
pasakė Kanados teisingumo 
ministeris Mark MacGuigan 
ir opozicijos vadas Brian 
Mulroney. Sov. Sąjungos vy
riausybė dėl to pareiškė pro
testą. Esą minėtoji ukrainie
čių organizacija esanti sub- 
versyvinė, siekianti nuversti 
sovietinę vyriausybę Maskvo-

je. Sov. Sąjungos ambasados 
pareigūnas Otavoje pareiškė 
Kanados spaudai, kad ta uk
rainiečių organizacija esanti 
“buvusių nacių tarnų bei rė
mėjų” padaras. Tokia sovietų 
laikysena atkreipė kanadie
čių spaudos dėmesį ir dėlto 
gana daug rašė apie ukrainie
čių suvažiavimą, dėjo nuotrau
kas, pažymėdami, kad jis at
stovavo 3 milijonam laisvųjų 
ukrainiečių 20-tyje kraštų. 
(Reportažą apie suvažiavimą 
parašė taipgi Vida Žalnieriū- 
naitė ir išspausdino savait
raštyje “The Catholic Regis
ter” 1983.XII.17).

Naujai išrinktasis Kongreso 
pirmininkas P. Savaryn pa
reiškė, kad Sov. Sąjunga tu
rėtų pastatydinti paminklą 
1932-33 metų bado aukoms Uk
rainoje.

S. Terlecky, britų parlamen
to narys, kvietė ukrainiečius 
veržtis į laisvųjų kraštų po
litinį gyvenimą ir ten daryti 
įtakos norima linkme.

Visuotiniai ukrainiečių su
važiavimai rengiami kas pen- 
keri metai daugiausia Toron
te arba Niujorke. Nd.

Džiugiu
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linkiu visai giminei bei 
artimiesiems —

&

ir Naujų Metų
X švenčių proga sveikiname
X’ gimines, Toronto dvasiškius, 
£ draugus bei pažįstamus —

Bronė, Jonas Maziliauskai
Ina ir Ian Kavanagh

Dana ir Miras Chainauskai
London, Ontario

proga sveikina gimines, bičiulius 
draugus bei pažįstamus —

SK/LALSDU 
švenčių proga sveikinu visus savo 
gimines, draugus, pažįstamus ir 

linkiu džiugių bei laimingųI MdfJ/gM/JY'g-
A Mikas Žaliauskas

| ir
h Naujų Metų

S proga sveikiname
S visus gimines, draugus 

ir pažįstamus —
*4 Onutė Skrebūnienė ir sūnūs
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proga sveikiname visus savo *|
gimines, draugus ir $

pažįstamus— $
Ona ir Juozas GATAVECKAI ®

Mielus gimines, 
draugus ir 
pažįstamus 
sveikiname su

šv. Kalėdomis 
linkime linksmų ir laimingų 
naujų metų -

Angelė ir Bronius Stankaičiai,
Paterson, N.J.

IR
naujų mętų

Pasaulio laisvųjų ukrainiečių kongrese 1983.XII.4 Toronto Maple Leaf Gardens arenoje ekumenines pamaldas 
laikė katalikų, ortodoksų ir protestantų vyskupai bei dvasiškiai Nuotr. V. Žalnieriūnaitės
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savo mielus gimines ir bičiulius

proga, nuoširdžiai linkėdama 
visiems daug džiaugsmo, 
laimės ir sveikatos —

BRONĖ ČIRŪNIENĖ

linkėdama daug laimės ir sėkmės

Delhi, Ontario

Mielus gimines, 
draugus ir artimus 
sveikinu su

naujaisiais 1984-taisiais metais —
Verutė Treigienė

laimingų, džiugių

NAUJŲ MĘTŲ Marta Adomavičienė 
duktė Danutė, žentas Ted 
ir dukraitė Larutė

su sv. Kalėdomis 
gimines, draugus, 

pažįstamus ir linki



Sveikiname su 
šv. KALĖDOMIS, 
linkime daug laimės 
ir sėkmės

naujuose

1984-se metuose
savo mieliems giminėms, 
draugams ir pažįstamiems —

Ema ir Česys Javai

Krikščioniškai mąstyti veidu į žmogų
Naujoviški garsaus vokiečių teologo prof. dr. JOHANNES BAPTIST METZ samprotavimai.

Klausimus jam pateikė V. Vokietijoje studijavęs “T. Žiburių” bendradarbis stud.
Andrius Valevičius, jėzuitų vienuolijos narys

Gimines, draugus ir 
visus pažįstamus

$

sveikiname su
“’n/ šv. KALĖDŲ ir 

I' NAUJŲ METŲ šventėmis -
Bronius, Marta ir Albertas 

zįi Jurėnai

ADELĖ VAITKEVIČIENĖ

veikinu gimines, 
draugus, pažįstamus su

šv. Kalėdomis 
bei ateinančiais 
1984 metais -

$

Linksmų šv. Kalėdų 
ir laimingų 
Naujų Metų

linkime savo giminėms, 
draugams ir 
pažįstamiems —

Genė ir Antanas Sprainaičiai
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JVS

SVEIKINAME
visus šeimos draugus ir 

pažįstamus su

šv. Kalėdomis ir

Naujais Metais,

linkėdami geriausios sėkmės —
Vitkų šeima

VACLOVAS ir JULIJA SKREBUTĖNAI

BEI PILNŲ 
SĖKMĖS IR 
SVEIKATOS

1984 
metų 
visiems savo 
giminėms, 
draugams, 
bendra
darbiams bei 
pažįstamiems

* linki —

— Esate politinės teologi
jos atstovas. Kas paskatino 
Jus pasukti šia nauja linkme?

— Daug laiko praėjo, kol aš 
pats tai suvokiau. Pastebė
jau, kad būti krikščionimi 
man reiškia atsisukti veidu į 
Aušvicą, į holokaustą, o teo
logiškai mąstyti reiškia žvelg
ti į Aušvicą, į holokaustą 
(tai galioja ypač Vokietijos 
krikščionims ir teologams, 
bet ne tik jiems, nes holo
kaustas yra ne tik vokiečių, 
bet ir, tiksliau sakant, krikš
čionių katastrofa). Aš pradė
jau klausti save: kas tai per 
teologija, skelbiama nusisu
kus nuo Aušvico — prieš katas
trofos pradžią, katastrofos 
metu ir po katastrofos? Lai
mei, teologijos mokytoju tu
rėjau, mano nuomone, geriau
sią pokario teologą Karlį Rah- 
nerj. Deja, ir pas jį Aušvicas 
bei holokaustas neiškilo! Čia 
tad ir glūdi mano kritiškų 
klausimų šaknys, čia prasidė
jo mano posūkis nuo transcen
dentinės (abstraktinės, Vert.) 
teologijos. Manau, kad nėra 
tiesos, kurią galima būtų ginti 
atsukus nugarą į Aušvicą. Nė
ra “prasmės”, kurią galima 
būtų išgelbėti atsukus nuga
rą į Aušvicą. Nėra Dievo, kurį 
galima būtų garbinti atsukus 
nugarą į Aušvicą. Man nėra 
Jėzaus, kurį galima būtų sekti 
atsukus nugarą į Aušvicą. Man 
nėra dvasinio nusiteikimo, ku
riame galima išlikti krikščio
nimi atsukus nugarą į Aušvicą, 
nes tai būtų dvasinis narcisiz
mas (gėrėjimasis savimi, Vert.), 
kuris negali remtis Jėzaus dva
sia, galinčia mus išgelbėti ne 
nuo pavojaus, bet pačiame pa
vojuje.

Taigi aš bandžiau teologiš
kai mąstyti atsukęs nugarą ne 
į nematomas arba jėga pri
dengtas kančias pasaulyje: 
ne nusisukęs nuo holokausto 
ir nuo neišsakomų kančių pri
spaustų žmonių pasaulyje (ir 
visoje mūsų Bendrijoje). Tai 
buvo asmeninė paskata sufor
muoti politinę teologiją, 
pereiti iš transcendentinės 
į politinę krikščionybės mis
tiką. Toje šviesoje turėtų 
būti naujai suprantamas bei 
formuluojamas ir “neturtas 
dvasioje”.

— Kaip jūsiškė politinė teo
logija pakeitė Jūsų pažiūrą 
į tradicinę teologiją?

— Priešingai daugeliui prie
tarų politinė teologija ir 
politinė mistika išmokė ma
ne pagaliau tarti “aš” teo
logijoje, kreipti dėmesį ne į 
sistemų sąvokas, o į subjekto 
(žmogaus) sampratas, į didelę 
apatiją krikščioniškoje teo
logijoje, į jos nepakankamą 
jautrumą istorinėm katastro
fom. “Sistema” man nebėra 
teologinės tiesos vieta, bent 
nuo Aušvico katastrofos, ku
rios niekas negali ignoruoti, 
netapdamas cinišku, arba už
kasti objektyvioje sistemoje. 
Dėlto aš bandau kaip krikščio
nis, kaip teologas tarti “aš”, 
atsukęs veidą į sužalotus Auš
vico veidus, į vargšus dabar
tinės priespaudos žmones, ku
rie taip pat, kaip krikščionys, 
yra priversti gyventi, tarytum 
jie būtų ne žmonės.

Būdama politiškai jautri, 
teologija įgauna biografinius 
bruožus. Kadangi ji yra orien
tuota į subjektus, į veidus, 
mąsto atsisukusi veidu į. .., 
turi konstitucinius ir pasa
kojamuosius bei primenan
čiuosius bruožus. Tačiau ji 
nėra subjektyvistinė, tarnau
ja ne teologinės individualy
bės stilizavimui, o pažadini
mui jautrumo konkrečiai at
sakomybei, kuriai priklauso 
ir ginčo kalba apie Dievą.

Tokia teologinė laikysena 
yra būtina akivaizdoje Auš
vico aukų, kančios bei prie
spaudos sužalotų veidų, var
ganų bei pavergtų šios že
mės tautų. Vadinamasis teo
dicėjos (teologijos šakos, 
Vert.) klausimas, liečiąs 
tikėjimą kančios akivaizdoje, 
iškyla čia ne egzistencia
listiniu, o politiniu pavida
lu. Ji klausia ne “kas dedasi 
su manimi kančioje, mirtyje”, 
o “kas dedasi su tavimi kan
čioje, mirtyje”? Taigi ji pra
deda klausimu apie gelbėji
mą nekaltai kenčiančių aukų, 
mūsų istorijos nugalėtų. 
Kaip galima klausti apie

savęs gelbėjimą, nežvelgiant 
į Aušvicą?

— Ar Jūsų mąstysenai ne
turėjo įtakos seklus krikščio
nių tikėjimas, nutolęs nuo 
Evangelijos?

— Kai aš teologiškai suvo
kiau poholokaustinę būklę, 
klausiau save: kokia religija 
įgalino mus, nacių laikais 
nusisukus nuo Aušvico, ramiai 
toliau tikėti bei melstis? Ar 
tai nebuvo paprastas, nema
tantis tikėjimas, mūsų buržua
zinio gyvenimo antstatas, t.y. 
buržuazinė religija? Ar tai 
nebuvo tikėjimas, kuris nese
ka, bet tiktai tiki į Kristaus 
sekimą ir tokio tikėjimo prie
dangoje eina savais keliais? 
Ar tai nebuvo tikėjimas, kuris 
neužjaučia, o tik į užuojautą 
tiki ir tokio tikėjimo prie
dangoje puoselėja apatiją, 
įgalinančią mus, krikščionis, 
nusisukusius nuo Aušvico, ir 
toliau tikėti bei melstis? 
Tai svarbiausia priežastis, 
nuvedusi mane į krikščiony
bės kaip buržuazinės religi
jos kritiką. Mano vartojamas 
terminas “buržuazinė religi
ja” turi ne sociologinę, o gry
nai teologinę prasmę. Tą kriti
ką bandžiau išplėsti ir apimti 
krikščionišką mūsų laikyseną 
akivaizdoje kančių bei katas
trofų varganuose šios žemės 
kraštuose. Ir šis klausimas 
nėra vien grynai socialinis, 
krikščioniškosios dijakonijos 
— tarnybos reikalas — jis lie
čia pačią krikščionybės esmę!

— Kokia yra, Jūsų nuomo
ne, dabartinės krikščionybės 
krizės priežastis?

— Man palaipsniui paaiškė
jo: dabartinė krikščionybės 
krizė pagrinde nėra jos dok
trinos krizė, bet jos išpažinė

jų ir jų gyvenimo. Tai nereiš
kia, kad ji tėra “nekalta” 
praktinio gyvenimo krizė, nes 
krikščioniškasis gyvenimas 
paliečia patį krikščionybės 
tiesos branduolį. Be jo priėji
mas prie krikščionybės tiesos 
lieka užblokuotas. Krikščio
nybės tiesos negali būti vien 
abstrakčiai mąstomos. Krikš
čioniškoji mintis apie Dievą 
yra praktinio pobūdžio — ji 
visuomet lieste paliečia in
teresus to, kuris bando ją 
“tiktai” mąstyti.

Bibliniai pasakojimai apie 
išėjimą, atsivertimą, išlais
vinimą priklauso prie Dievo 
“aptarties”, prie Jo “sąvokos”. 
Ši Dievo samprata yra ne kas 
kita, kaip stenograma neišse
miamų atsiminimų lobių apie 
istoriją, kurioje Dievas pa
sidarė prieinamas. Ir Kristo- 
logija nėra abstraktinio žino
jimo sistema, o praktinis ži
nojimas. Jos branduolyje glūdi 
ne idėja, o istorija, ir tai ne 
pramoginė istorija, o pavojin
ga istorija, skatinanti ne 
tiek mąstyti, kiek sekti. Toje 
sekimo drąsoje jinai apreiš
kia savo gelbstinčią jėgą.

— Jūs savo raštuose kal
bate apie politinę krikščiony
bės mistiką, apie politinę se
kimo mistiką. Kas tad yra tie 
politinės mistikos vykdytojai 
bei skleidėjai?

— Norėčiau šį klausimą tru
putį išsamiau paliesti, ir tai 
siedamas vienuolijų Bendriją 
(Bažnyčią) su pamatine Bend
rija kaip vykdytoja politinės 
Kristaus sekimo mistikos. Dau
gelyje vietų savo knygos apie 
vienuolijas kalbėjau apie arti
mumą tarp vienuolinio gyveni
mo ir Kristaus sekimo pamati-

(Nukelta į 20-tą psl.)
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Džiugių šv. Kalėdų 
ir sėkmingų 
naujų metų 

visiems klientams ir 
pažįstamiems linki —

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

Žymusis vokiečių kat. teologas prof. dr. JOHANNES-BAPTIST METZ

Laimės bei

džiaugsmo
linkėjimai
mieliems
Tautos Fondo
aukotojams ir

visiems tautiečiams
naujų metų proga _ B

G. Rugienius, Tillsonburgo Tautos Fondo atstovybė

šv. Kalėdų ir

ŠV. KAZIMIERO 500 METŲ 
JUBILĖJINIS MEDALIS

Dail. P. Vaškio projektas "Franklin Mint” nukaltas 
44mm. pločio. Sidabrinis — $45, bronzinis — $ 10 JAV 
(persiuntimas $1 už medalį). Užsisakantiems bron
zinių 10 ar daugiau vienu adresu — 25% nuolaida.

LIETUVIŲ KATALIKŲ RELIGINĖ ŠALPA
351 Highland Blvd., Brooklyn, NY 11207, USA 

Telefonas (212) 647-2434
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LAIMĖS ir 
SĖKMĖS 

nuoširdžiai 
linkime 
mieliems
kooperatyvo nariams ir visiems 
tautiečiams ŠVENTŲ KALĖDŲ 

ir NAUJŲ METŲ proga-

Kanados parlamento narė M. NICHOLSON aplankė Toronto Maironio mokyklą, perdavė federacinės vyriausybės 
sveikinimus ir įteikė čekį. Iš kairės: švietimo tarybos pirm. kun. A. Simanavičius, OFM, A. Baziliauskas. A. Mali
nauskienė, A. Malinauskas. M. Nicholson, mokyklos vedėja G. Paulionienė, D. Karosas Nuotr. R. Pranaičio

.....

TORONTO PRISIKĖLIMO PARAPIJOS 
KREDITO KOOPERATYVAS

^^iOiOiOiOifLOiOiOiOiOiOiOiOiOiOiOiOiOiOiOiOifLO;^

Šventiniai sveikinimai 
visiems lietuviams

Kalėdų ir 
Naujų Metų 
proga

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

M
Savo mieluosius klientus ir draugus

NAŲJV 1984 MĘWĮ
proga sveikinu, linkėdamas sėkmės

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

&
408 Roncesvallcs Avc., kampas Howard Park Arc.

Telefonas LE 5-1944, Toronto, Ontario

Gerbiamus klientus, 
bičiulius bei pažįstamus

AM

Krikščioniškai mąstyti veidu į žmogų

s jv palėan
proga nuoširdžiausiai sveikiname ir linkime 

ty. viso geriausio

PARKSIDE MEAT MARKET
MAISTO KRAUTUVĖ

335 Roncesvalles Avenue Telefonas LE 5-1258

AMBER DRAPERIES 
& INTERIORS 

sveikina visus draugus, 
bičiulius ir klientus su 
šv. Kalėdom bei 
naujais metais 
ir linki daug laimės — 

$?. A. J. Jankaičiai
2231 Bloor St. W., Toronto, Ont.

O O'
£ ll-meaugšte
■0& Telefonas 762-3838

m

S
ziugių švenčių ir

turtingų naujų metų

linki visiems lietuviams

MASKEL INSURANCE 
BROKERS LTD.
(BALYS MASKELIŪNAS)
Telefonas 251-4864-
2405 Lakeshore Blvd. West, 
suite 403
Toronto, Ontario M8V 1C5

(Atkelta iš 19-to psl.) 
nėse bendruomenėse. Vidur
amžiuose radikali Kristaus 
sekimo forma — “vita aposto- 
lica” buvo centrinis motyvas 
bendrijinio ir visuomeninio 
atsinaujinimo, besireiškian
čio vienuolijose. Reformacija 
pabrėžė Kristaus sekimo radi
kalumą kiekvienam asmeniui 
ir panaikino skirtumą tarp 
vienuolinio ir kasdieninio 
gyvenimo krikščionių. Žino
ma, laikui bėgant, Kristaus 
sekimas susilpnėjo, surelia- 
tyvėjo ir palaipsniui vis la
biau suburžuazėjo (Kierke- 
gaardas pasakytų “krikščiony
bė” vis labiau darėsi “krikš
čionija”), bet jau be vienuo
lijų įtakos.

— Ką reikėtų daryti šian
dieną?

— Man rodosi, kad šiandie
ną reikia antrą kartą valgyti 
vaisių nuo reformacijos paži
nimo medžio, t.y. ryžtis antrai 
reformacijai, kurioje Kristaus 
sekimas vėl taptų visų krikščio
nių užmoju. Tai turėtų prasi
dėti ne nuo “viršaus”, o nuo 
“apačios”, nuo visuomeninio 
Bendrijos pamato, ne prieš 
vienuolijas, o su jomis. Po
litinė Kristaus sekimo misti
ka turėtų iš elitinės vienuo
lijų mistikos pasidaryti visų 
mistika ir tuo būdu iš naujo 
įsitvirtinti Bendrijoje. Tai 
nėra abstraktus reikalavimas 
ar tiktai paprasta linkmė, o 
rimta įžvalga į dabartinę 
būklę . varganuose kraštuose, 
kur jau matyti užuomazgos 
mistinės-politinės Bendrijos.

Žinoma, tai tėra pradžia. 
Pavojai dideli. Procesas bus 
kietas ir ilgas. Tačiau bent 
kaikuriose “trečiojo pasaulio” 
Bendrijose laikau jį tvirtai 
įsišaknijusį, nebeatšaukia
mą jau vien dėlto, kad ten 
pamatinė Bendrija formuojasi 
su žinia vyskupų, kurie šio 
reiškinio nelaiko pasikėsini
mu į jų autoritetą. Jie tai 
laiko bendrijinio atsinauji
nimo galimybe, įkvėpta poli
tinės Kristaus sekimo misti
kos.

Beveik visur, kur tik ši pa
matinė Bendrija iki šiol su
siformavo, vienuolijų nariai 
buvo jos gimimo talkininkai. 
Vidurio Amerikoje ši religi
nio gyvenimo forma, šis krikš
čioniško gyvenimo pavidalas, 
įkvėptas Kristaus sekimo dva
sios, būtų neįmanomas be vie
nuolijų narių paramos bei pa
galbos. Tai pasakytina ir apie 
kitus “trečiojo pasaulio” kraš
tus. Aš norėčiau savo teologi
niais samprotavimais tiktai pa
brėžti bei sustiprinti tai, 
kas jau vyksta, būtent, vienuo
linės Bendrijos paskirtį įtvir
tinant pamatinę Bendriją, ku
rią ir liečia politinės misti
kos įkvėptas Kristaus sekimas.

Tai, žinoma, nėra vien varga
nųjų šalių užduotis. Tai ir mū
sų Bendrijos užduotis, t.y. va
dinamo “pirmojo pasaulio” 
Bendrijos. Pamatinė išlaisvi
nimo Bendrija tik tada įsitvir
tins varganose Bendrijose, kai 
pas mus įvyks mesianiškas po
sūkis pamatinės Bendrijos 
linkme. Tai padaryti yra labai 
sunku. Tasai posūkis negali 
būti suprastas kaip vien tiktai 
nusiteikimo pasikeitimas. Jis 
turi paliesti visuomeninę mū
sų gelmę. Bet tuo būdu jis pa
žeistų įprastinius mitus labai 
sudėtingo moderniojo pasau
lio, kuriam mes jau seniai pa- 
jungėm savo krikščionybę, bū
tent: gamybos mitą, vadinamą
jį mainų mitą — do ut dės (duo
du, kad ir tu duotum), griau
nantį visas tas dorybes, už ku
rias nieko negaunam, kaip pvz. 
pasiaukojimas, dėkingumas, 
paguoda, liūdėjimas; plau
kiančio laiko mitą, supranta
mą kaip tuščią staigmenų

nepažįstančių tąsą, kurioje 
nuolat projektuojame savo 
“pažangas”; pagaliau pažeistų 
vakarietiškąją mūsų raidos 
logiką, sakančią, kad mes esa
me žmonijos viršūnė, visuome
ninės evoliucijos viršūnė, o 
kitos kultūros žmonės tėra 
daugiau ar mažiau neišsivystę.

Sudaryti pamatinę Bendriją, 
kurioje žmonės save formuo
tų pagal politinę Kristaus 
sekimo mistiką ir tuo būdu 
anuos mitus šalintų, bus la
bai sunku. Dėlto ji yra juo 
labiau reikalinga ypač vienuo
lijų paramos.

— Kaip žiūrite į moters vaid
menį dabarties K. Bendrijoje?

— Šiuo atveju norėčiau tiktai 
tiek pasakyti: naujo ir iškiles
nio moters vaidmens Bendrijo
je klausimas nėra atsijęs nuo 
visumos; jo sprendimas pri
klauso nuo viso religinio gy
venimo atnaujinimo. Veikla, 
siekianti išugdyti pamatinę 
Bendriją, yra taip pat ir mo
terų užduotis. Pagal ligšioli
nę mano patirtį, tokios naujos 
bendrijinio gyvenimo formos 
yra pirmas rimtas praktinis 
žingsnis į grynai vyriškos 
Bendrijos atsvarą. Toji pama
tinė Bendrija taip pat įgali
na kritiškai žvelgti ir į vidi
nę grynai vyriškos Bendrijos 
sąrangą. Pamatysim.

Kalėdinis laiškas iš lagerio
Stutthof, 

1944 m. gruodžio 17 d.

Mielas Pranai,
Jau seniai norėjau Tau para

šyti keletą žodžių, tačiau nau
jai atvykę draugai parašė man 
laiškus iš įvairių vietovių, ir 
aš turėjau apribotą laiškų rašy
mo galimybę jiems panaudoti. 
Taigi nepyk!

Nuo Tavęs gavau keletą kny
gelių ir du labai skanius siun
tinukus. Paprasti žodžiai yra 
permaži mano dėkingumui iš
reikšti.

Su J. Brazaičiu vėl turiu re
guliarų ryšį. Jis savo būkle 
yra reliatyviai patenkintas. 
Jr dr. Grin, (ius, Pr. G.) nesi
skundžia. Atrodo, anksčiau at
vykusieji buvo laimingesni už 
kitus. Vėliau atvykę yra sun
kioje būklėje.

Apie mūsų paleidimą — vis
kas po senovei. Tiktai gražūs 
pažadai — nieko daugiau.

Kalėdas tikimės švęsti prie

bendro stalo. Kun. Gutauskas 
parūpino mums ir plotkelių. 
Tu irgi šiais metais turbūt ne
vienas švęsi Kalėdas. Būki 
pasveikintas nuo manęs ir nuo 
visos mūsų likimo bendruome
nės.

Gaila, neturiu jokio ryšio 
su kunigu Senkumi. Ar žinai, 
kur jis dabar yra? Jei galėsi, 
pasveikink jį mano vardu! 
Varpai giedokit giesmę sutartinę. 
Trimitai gauskit-grįžtam į

Tėvynę!
Žvaigždė iškyla gulinčiojo vygėj 
Ir mes išeinam kurti naujo žygio!

(Kalėdų giesmė) 
Tavo -

Stasys
Stutthof b. Danzig
Lager, Block 11
RED. PASTABA. Šis laiškas rašy
tas vokiškai a. a. kunigo profeso
riaus Stasio Ylos iš Stutthofo kon
centracijos lagerio, kuriame buvo 
kalinamas nemažas būrys lietuvių. 
Jis buvo skirtas vienam jo draugų, 
gyvenusiam tuo metu Vokietijo
je. Čia pateiktas vertimas.

ST. CATHARINES, ONTARIO
LIETUVIS APDOVANOTAS 

NARSUMO MEDALIU (Medal of 
Bravery). “The Standard” 1983. 
XII. 10 rašė, kad gruodžio 9 d. Ota
voje generalinis gubernatorius 
Edvardas Schreyeris apdovanojo 
30 kanadiečių augščiausiu Kana
dos medaliu už narsumą. Vienas 
jų “Police Const. Victor Bružas” 
iš Sault Ste. Marie gavo medalį 
už išgelbėjimą 18 mėnesių mer
gaitės iš degančio namo. Pažįsta
mi galėtų smulkiau parašyti apie 
jį lietuviškoje spaudoje, nes tai 
yra svarbu visais atžvilgiais.

KAIKURIE LIETUVIAI gavo iš 
“House of Commons” Otavoje fede
racinio parlamento nario Joe 
Reid pilną tekstą jo kalbos, pa
sakytos 1983 m. lapkričio 29 d. 
Wellande. Tai rodo nemažą dėme
sį mūsų lietuviams.

“THE ST. CATHARINES STAN
DARD” 1983.XII. 13 laidoje vėl 
išspausdino S. Šetkaus laišką, 
kuriame paminėti ir lietuviai lais
vės kovotojai pokarinėje sovie
tų pavergtoje Lietuvoje.

Koresp.

AfA 
POVILUI PETRULIUI 

mirus,

jo broliui šauliui MYKOLUI, giminėms bei artimiesiems 
nuoširdžią užuojautą reiškia -

Toronto VI. Pūtvio 
šaulių kuopos valdyba

PADĖKA
1983 metų spalio 13 dieną mirė

a. a. BIRUTĖ DŽENKAITYTĖ- 
BABILIENĖ-PŠEZDZIECKIENĖ.

palaidota spalio 17 dieną Šv. Jono 
lietuvių kapinėse Mississaugoje.

Nuoširdžiai dėkojame kun. klebonui Jonui Staškui už 
lankymą ligoninėje, maldas koplyčioje, gedulingas šv. Mišias 
ir palydėjimą į amžino poilsio vietą.

Reiškiame padėką visiems lankiusiems velionę laidotu
vių namuose, palydėjusiems į kapus ir užprašiusiems šv. 
Mišias. Dėkojame už gėles ir pareikštas užuojautas. Esame 
dėkingi karsto nešėjams. Ačiū šeimininkėms už pusryčius 
ir ponioms už atneštus pyragus.

Duktė Irena, sūnus Algis, 
sesuo Magdalena, vyras

Sveikiname 
visus 

lietuvius su 
šv. Kalėdomis 
ir Naujaisiais 

Metais

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

Telefonas LE 2-8723,

«£ 
o 
«š-
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Ck 
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DRESHER INSURANCE BROKERS LTD. |
W. G. DRESHER real estate • realtor ĮĮjį

LINKSMU SVKALEDU ir laimingų naujųjų metų yS
linki visiems savo klientams, draugams bei $$

pažįstamiems

Valteris Drešeris įį
VISŲ RŪŠIŲ APDRAUDA j®

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

švenčių ir
Naujų Metų proga

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

V. Bačėnas

All Seasons Travel Agency
1551 Bloor St. W., Toronto, Ont.
Telefonas 533-3531

TURNER & PORTER
Laidotuvių Namai
436 Roncesvallcs Avė.,
Toronto, Ont., 
Tel. 533-7954

LIETUVIŲ BALDŲ KRAUTUVĖS

s MOHAWK FURNITURE LTD. Ž
.1X7 4Sk

savo mieliems klientams linki įį
'•C*'
o linksmų šv. KALĖDŲ ir laimingų
2 NAUJŲ METŲ B
7X7 O

S
137 Roncesvalles Avė. Tel. 537-1442 ££

jZ. 2448 Danforth Ave. Tel. OX 9-4444
.1X7 «k
•5R> TįĮ'
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$ Sveikiname
Stf draugus bei pažįstamus su

t šv. Kalėdomis
ir Na ujais Metais -

Petras ir Aldona Dranginiai

Sv. Kalėdomis

$ ir Naujaisiais Metais -
Augustinas ir Irena Navickai

Giminėms ir pažįstamiems linkime

* j V. fiALŽDCfo
ir laimingų

I NAUJŲ 1984 METŲ!

Ona ir Alfonsas Biveiniai

ŠKKALČDU i

DALIJU Msrcįl
proga sveikiname visus 
savo gimines, draugus ir 
pažįstamus -

Vitalis, Eugenija ir Edvardas 
Baleišos

Kristaus gimimo švenčių
sveikinimai 

mieliems Giedraičio LŽ ir 
Medžiotojų klubo nariams, 

rėmėjams bei prijaučiantiems.

Lai švenčių dvasia mus

& glaudžiau sujungia —

•$Į Giedraičio Lietuvių Žūklautojų ir #•
1983 m. gruodis Medžiotojų Klubo valdyba Hamiltone .G

££ #
M .2VS
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Linksmų ® 
šv. Kalėdų 

ir laimingų 
bei sėkmingų

naujų metų linkime visiems savo 
giminėms, draugams ir pažįstamiems - w

Zuzana ir Petras Jonikai t?

LINKSMŲ 
sv kalėdų

ir laimingų naujųjų
1984 metu c 

giminėms, draugams 
ir pažįstamiems

linki -

Darius,
Dalia ir
Rimas

Sondos

Toronto Lietuvių Vyrų Choras “Aras”, pastaruoju metu koncertavęs įvairiose iškilmėse Nuotr. V. Bacevičiaus

“Aro” penkmečio koncertas
Toronto Lietuvių Vyru Cho

ras “Aras”, vadovaujamas mu
ziko ir solisto V. Verikaičio. 
1983 m. gruodžio 10 d. Lietuvių 
Namuose paminėjo savo veik
los penkmetį brandžiu koncer
tu. Ėjome į jį pasidžiaugti pa
siektais choro rezultatais — 
repertuaro platumu, daininin
kų subrendimu chorinio meno 
srityje. Vokaliniam vienetui, 
kuriame dainuoja ne profesijo- 
nalai, paprastai reikia maž
daug penkerių metų iki bran
dos lygio.

“Aro”choras yra jau subren
dęs vienetas, kuris sugeba 
spalvingai išreikšti dainuoja
mos poezijos žodžius.

Koncerto pradžioje dainų 
pynės žodžiai skambėjo su 
jausmu, ilgesiu, primenančiu 
tėvynę, močiutę, meilę gyveni
mui. Vyrai nepasiduoda bė
gančio laiko naštai — jų “šir
dis dar žydi, dar jauna”. Dai
nos plaukia iš širdies, jaudin- 
damos klausytojus. Malonu ir 
lengva klausyti tokio dainavi
mo, kuris buvo pasiektas tik
tai po ilgų ir kantrių repetici
jų, vadovaujant dirigentui V. 
Verikaičiui ir akompanuojant 
muzikui J. Govėdui. Pastarie
ji turėjo tol dirbti, kol 47 vy
rai susidainavo, pajuto dainų 
išraišką, suprato jų turinį ir 
išmoko jį perduoti klausyto
jams. Garbė šiems muzikams, 
kurie neprarado vilties, turėjo 
pakankamai ryžto ištesėti ir 
pasiekti puikių rezultatų.

Koncerto repertuaras buvo 
įvairus: patriotinės, ramios, 
svajingos ir trankios dainos. 
Aiškiai buvo pastebimas jieš- 
kojimas dinamikos, platesnės 
skalės, vokalinio įvairumo 
bei lankstumo.

Koncertas truko daugiau 
kaip dvi valandas, bet niekam 
nenusibodo, nes repertuaro 
įvairumas bei tinkamas ritmas 
palaikė klausytojų dėmesį. 
Be to, koncertą gerokai paįvai
rino sol. R. Strimaičio dainos ir 
Strimaičio-Verikaičio duetas.

Sol. R. Strimaitis yra pada
ręs didelę pažangą. Šiam kon
certui buvo pasirinkęs savo 
balsui tinkamus kūrinius. Jų 
atlikime buvo jaučiama apgal
vota interpretacija, gražus 
frazavimas ir įsijautimas.

Akompaniatorius J. Govėdas 
lydėjo chorą bei solistus su 
pasitikėjimu, leisdamas jiems 
laisvai reikštis. Ypač jo impro
vizacijos ir dainų supynimai 
teikė koncertui įvairumo bei 
laisvumo.

Koncerto sėkmingumas pri
klausė ir nuo dainininkų mei
lės dainai, jų sugebėjimo reikš
ti jausmus bendra daina. Šią 
savybę turi ne kiekvienas cho
ras. Dainos meilė yra choro 
širdis. Be jos ir geriausias, to
bulai išlavintas choras skamba 
šaltai, blankiai, be vidinės ši
limos. “Arui” šios savybės ne
trūksta — jo vyrai dainuoja iš 
širdies kaip darnus vienetas. 
Tai, be abejonės, pirmoje eilė
je choro vadovo V. Verikaičio 
nuopelnas.

Stebint “Arą” muzikiniu po
žiūriu, buvo matyti plati dina
mikos skalė — nuo vyriško stip
rumo iki tyliai tolstančio aidė
jimo. Taip pat buvo pastebimas 
vokalinių spalvų žaismas, pa
gaunantis dainų žodžių pras
mę bei įvairumą. Turimas dai
nininkų pasitikėjimas savimi 
lengvino intonacijos pajauti
mą. Dėlto jų dainavimas nebu
vo dirbtinis, forsuotas; skam
bėjo stipriai, bet natūraliai, 
apdailintai.

Kaip ir visiems chorams taip 
ir “Arui” trūksta tenorų, bet 
tie, kurie jame dainuoja, savo 
paskirtį atlieka energingai. 
Pažymėtinas ir balsų apvaldy
mas, išbalansavimas. Malonu 
stebėti choristus, kurie sten
giasi ne išsiskirti, vesti, o jung

tis į bendrą tėkmę. Tada daina 
pasidaro svarbesnė už asmeni
nį pasirodymą.

Džiaugiantis “Aro” laimėji
mais, tenka palinkėti šiam

brandžiam vienetui tvirtų 
žingsnių į antrąjį penkmetį ir 
turėti drąsos pasireikšti pla
tesnio masto — operinio pobū
džio kūriniuose. V. D.

šv. Kalėdų

naujų metų 
linkime giminėms, draugams 
ir pažįstamiems - „

Česė, Antanas Pažerūnai ir šeima Žc

Sveikiname R
SU 1 

šv. Kalėdomis | 
visus gimines, draugus 
ir pacientus, linkėdami

tį linksmų bei sėkmingų g
r ,!C'$ naujų metų —

Dr. J. E. Birgiolas ir šeima j

| linksmų
| Kalėdų u trį

laimingų bei sėkmingų naujų metų — fc
® Vš

Irena, Leonas, Andrius, Aras Baziliauskai
Aušra ir Dana Wile

SVEIKINAME 
gimines, draugus ir 
pažįstamus su

šv. Kalėdomis 
ir linkime 
laimingų
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Džiugių
Kalėdų 

ir laimingų 
naujų metų 

visiems lietuviams 
linki —

Jesse Fits, M. P.
Parkdale - High Park 
Parlamentinis transporto 
ministerio sekretorius ir 
Parkdale - High Park 
liberalų sąjungos skyrius

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

_____________________ £

įname visus gimines, 
draugus ir pažįstamus su 
šv. Kalėdomis ir linkime ® 
sėkmingų bei laimingų

naujų metų-
Kazys, Tomas ir Adelė Ivanauskai vįį

Ramių šventų Kalėdų »
ir laimingiausių naujų metų w
linki giminėms ir bičiuliams g
kalgariškiai — ®

Stefanija ir Stasys Kvietys

JVIielus savo draugus 
ir pažįstamus sveikinu su

Š šv. Kalėdomis
linkėdamas daug laimės

naujaisiais
1984-taisiais
metais -

Ignas Urbonas
Toronto, Ont.

1 Naujų Metų
proga nuoširdžiai

svainius, draugus ir 
pažįstamus, linkėdami daug 

$ laimės ir geros sveikatos 
$ 1984-taisiais metais -

$ Onutė ir Petras Polgrimai, vš
St. Catharines, Ont.

$&
naujų metų -

Valė, Vytas Rasiuliai ir šeima

Gimines, draugus ir pažįstamus 
nuoširdžiai sveikinu su

šv. Kalėdomis
ir linkiu laimės bei sėkmės

1984 metais —

Mount Brydges, Ont.
Juzė Valaitienė

Linksmu

naujų metųir laimingų bei sėkmingų 

linkime giminėms, draugams ir 
pažįstamiems —

T. Z. Zaleskiai

g Su šv. Kalėdomis
& ir Naujais Metais

sveikiname

•jp gimines, draugus ir

cl pažįstamus, linkėdami laimės, džiaugsmo ir
f sveikatos - ' g

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

AKTYVAI virš 23 milijonų dolerių

Mylimai Mamai
AfA

MARIJONAI GIEDRAITIENEI
Lietuvoje mirus, mūsų mielai narei ELEI KIŠONIENEI 
reiškiame nuoširdžią užuojautą ir kartu liūdime -

KLK Moterų Draugijos Lietuvos Kankinių
parapijos skyrius

KASOS VALANDOS:

Pirmadieniais 10-3
Antradieniais 10-3
Trečiadieniais uždaryta
Ketvirtadieniais 10-8 =
Penktadieniais 10-8 =
Šeštadieniais 9-1 =
Sekmadieniais 9-12.30 =

ANAPILYJE skyrius veikia

MOKA UŽ:
90 dienų termin. indėlius...... 8 %
180-185 d. termin. ind............ 81/z%
term, indėlius 1 metų............ 83/a%
term, indėlius 2 metų............ 91M%
term, indėlius 3 metų............ 91/2%
pensijų s-tą........................... 9 %
spec. taup. s-tą..................... 7’/z%
taupomąją s-tą..................... 71/4%
depozitų-čekių s-tą................ 6 %

DUODA PASKOLAS: 
asmenines nuo ....................  12 %
mortgičius nuo............... 10-12 %
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

AfA 
JUOZUI RAMANAUSKUI

mirus,
skausmo valandoje jo žmoną EUGENIJĄ, dukrą 
GENĘ, sūnų SIGITĄ, jų šeimas bei gimines nuoširdžiai 
užjaučiame -

Kanados Lietuvių Katalikių Moterų Draugijos 
Hamiltono skyrius, valdyba ir narės

STEPHAN’S FURS
. 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.

Handy-Man

Atlieku vėsinimo ir šaldymo sistemų 
remonto darbus namuose, automobi
liuose ir komerciniuose pastatuose.

AfA
brangiai Mamytei

MARIJONAI GIEDRAITIENEI
Lietuvoje mirus, 

dukrą ELENUTĘ KIŠONIENĘ su šeima nuoširdžiai 
užjaučiame ir kartu liūdime -

O. Dementavičienė M. Žėkienė
su šeima su šeima

O. P. Derliūnai
Savininkas — Danny Jurėnas

Toronte tel. 233-9185 (tarnyba veikia 24 valandas)

HOMETARIO Insurance Brokers 
Pilnas patarnavimas nuosavybių srityje. Pasibaigė namų arba automobilio 
drauda ? Prieš mokėdami, pažiūrėkite i mūsų kainas. Prašykite —
“Ted” tel. 531-3506 171 Roncesvalles Avė, Toronto, Ont.

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

AfA 
dr. VALENTINUI PLIOPLIUI

JAV-se mirus,
jo žmoną ALDONĄ ir šeimą, brolį ALBINĄ su žmona, 
kitus gimines bei artimuosius nuoširdžiai užjaučiame -

E. R. Draudvilai 
S. A. Petraičiai 
E. A. Underiai

LIETUVIO SAVININKO VAISTINĖ

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

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

PENSININKAMS 15% NUOLAIDA NUO VISKO (IŠSKYRUS CIGARETES)

NEMOKAMAS PRISTATYMAS į NAMUS 
---------------------- o---------------------------

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

Canatmui girt Memorials TLtti.
176 Lakeshore Road West, Port Credit, Ont. L5H 1G4

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

Darbovietės telefonas 278-2757 
Namų telefonas 278-4529

LOUIS TEMPORALE - oficialus skulptorius - 
Bank of Canada, Bank of Montreal, 

Bank of Nova Scotia ir Archives Bldg. 
King George VI Niagara Falls

Atlieka įvairius kapų paminklų akmens 
ir skulptūros darbus — greitai ir 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.

PROGRESS w
Perkant ar parduodant nekilnojamą nuosavybę visada 

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

A & L Windows
Savininkai-Algis ir Lenis Žilvyčiai

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

Esamus langus pakeičiame 
šiluminiais (thermal) langais 
dvigubo ar trigubo storumo 
stiklo. Taip pat įdedame aliu- 
mines duris 2” ir aliuminius 
išorinius langus (storm win
dows) įvairios rūšies ir spal
vos, pagamintus pagal užsa

kymą. Nemokamas įkainojimas.
Lietuviams 10% nuolaida Skambinti telefonu 

(416) 545-6556 Hamiltone, 
Toronte ir apylinkėse

531-1305
BLOOR AUTORITE GARAGE

296 Brock Avenue
(Tarp Dundas ir College) Telefonas

* Automobilio saugumo pažymėjimai (Mechanical fitness Certification)
■k Sąžiningas ir patikimas patarnavimas. * Visi automobilių mechaniniai
* taisymai. * Snieginės ir paprastos padangos, MICHELIN, B. F.
* GOODRICH, RADIAL ir kt. Savininkas FRANK PETITT

BALTIC EXPORTING CO.
Siuntiniai j Baltijos kraštus ir Sov. Sqjungq

• Turime įvairių medžiagų ir kitų prekių, tinkamų siuntimui 
Darbo valandos: 9 v.r. — 5 v.p.p., šeštadieniais 9 v.r. — 4.30 v.p.p.; 
trečiadieniais uždaryta. Birželio, liepos, rugpjūčio mėnesiais — nuo 
pirmadienio iki penktadienio 9 v.r. — 5 v.p.p.; šeštadieniais uždaryta.

482 Roncesvalles Avė., Telefonas Savininkai
Toronto, Ont. M6R 2N5 531-3098 *r T- Janavičiai

TIM’S AUTO BODY ltd.
Visų rūšių automobilių išorės (body) taisymas bei 
dažymas (bakeoven) ir visi mechaniniai taisymai. 
Parduodu vartotus automobilius.
24-28 Howard Park Ave. (arti Dundas St.W.)
Toronto, Ont., M6R 1V5 FILTSOS BROS

Telefonai 533-8451,533-8452

Daytona Beach, Florida
Baigiami statyti “Atlantic Vilias”

(Condominium-Townhouse).
Kiekvienas su keturiais balkonais, dviejų automobilių garažu ir dideliais 
kambariais. Iš vienos pusės skersai gatvę matyti nepaprastai gražus 
vaizdas į jūrą, o iš kitos pusės balkonų matyti visas Halifax 

upės slėnis. Kaina prieinama.
3764 South Atlantic Ave., Daytona Beach, Fla. 32019, USA 

Skambinti vakarais ir savaitgaliais (904) 761 -5671 arba 
Čikagoje (312) 425-7160.

Skautų veikla
• Amžinoji Kristaus gimimo 

žvaigždė tegu visuomet mums ro
do tikrąjį kelią užsiėmimuose, 
iškylose ir visoje veikloje. Svei
kiname seses, brolius, tėvelius, 
rėmėjus ir visus tautiečius, su
laukus kazimierinių metų, kurie 
tebūna dvasinio stiprėjimo laikas.

• “Šatrijos” jaun. skaučių I 
pat. laipsnio egzaminus išlaikė: 
D. Batūraitė, L. Genytė, A. Kar- 
kaitė, V. Karkaitė, V. Leknickai- 
tė, V. Ross; II pat. 1. — A. Kušne- 
raitytė, And. Kušneraitytė; tau
tinio ženklo — K. Sakutė, A. Pau- 
lionytė; skaučių III pat. 1. — O. Ši- 
leikaitė. Į psl. 1. pakeltos D. Gry
baitė, L. Mockutė, M. Galiūtė, I. 
Freimanaitė. Į jūr. skautes įstojo 
Z. Gurklytė, D. Gurklytė, D. Par- 
gauskaitė. Jūrų jaunių kand. M. 
Kuncaitytė išlaikė egzaminus ir 
atliko įžodį.

• Gruodžio 6 d. skautininkių 
ramovė turėjo sueigą pas Elzę 
Jankutę. Paminėta “Aušros” šimt
metis ir Martyno Jankaus 125 m. 
gimimo sukaktis. Šeimininkė suei
gos dalyvėms papasakojo labai 
įdomių prisiminimų. Skautinin- 
kės dėkingos Elzei Jankutei už 
malonų priėmimą. Č. S.

Trumpos žinios
• 1983 m. spalio 21-23 dienomis 

Dainavoje įvyko Studentų Ateiti
ninkų Sąjungos suvažiavimas.

• TULSKui (Toronto Universi
teto Lietuvių Studentų Klubui) 
šiemet vadovauja Ona Jurėnaitė, 
Bernadeta Abromaitytė ir Natali
ja Slivinskaitė.

• Naujų Metų sutikimas jau
nimui virš 19 m. amžiaus ruošia
mas Toronto Prisikėlimo parapi
jos Parodų salėje. Informacijų ir 
bilietų teirautis pas Aldoną Bire- 
taitę (261-4312) arba Rūtą Girdaus- 
kaitę (536-4537).

• Susikaupimo savaitgalis jau
nimui 18-30 m. amžiaus įvyks sau
sio 20-22 dienomis Sharon. Onta
rio, Gerojo Ganytojo rekolekcijų 
namuose. Vadovaus kun. A. Saulai- 
tis, SJ, iš Čikagos.

• “Saulė, smėlis ir mes” — lietu
vių jaunimo stovykla Floridoje 
įvyks gruodžio 26 - sausio 2 d.d. St. 
Petersburge. Informacijas teikia 
Paulius Klimas, 533 South Winton 
Rd.. Rochester, NY 14618, tel. (716) 
271-8897.

• TULSK ruošia studentišką 
naujų metų sutikimą. Informaci
jų reikalu skambinti Natalijai Sli- 
vinskaitei (762-2411) arba Onai Ju
rėnaitei (762-1858).

Rochester, New York.
(Atkelta iš 15-to psl.) 

lionis). Paskaitai apie jį pakvie
tė kun. Pr. Gaidą, monografijos 
autorių. Pastarasis papasakojo, 
kaip buvo renkama medžiaga ir 
kaip minėtasis veikalas atsira
do. Be to, jis išryškino pagrin
dinius arkiv. T. Matulionio gy
venimo bruožus ir po to rodė skaid
res, kuriose buvo matyti svarbes
nieji vaizdai iš Velionies gyve
nimo. Skaidres pagamino ir jas 
rodė J. Miltenis iš Hamiltono. Po 
paskaitos daug kas įsigijo ir pa
čią knygą, kurią pasirašė auto
rius. Klebonas kun. J. Vaškys ta
rė padėkos žodį, primindamas, 
kad velionis T. Matulionis yra 
lankęsis ir Ročesteryje 1934 m. 
Išklausę programą, vakaronės da
lyviai vaišinosi kava ir skanės
tais.

SEKMADIENĮ, gruodžio 18 d., 
11 v. pamaldas laikė kun. Pr. Gai
da ir pasakė pamokslą. Parapijos 
salėje įvyko lituanistinės mokyk
los rengta eglutė. Dalyvavo tėvai, 
mokytojai, svečiai, mokiniai. Pro
gramai vadovavo mokyklos vedė
jas V. Žmuidzinas, o gražią pro
gramą atliko mokiniai. Kalėdų 
senelio vaidmenį atliko p. Kei- 
ba, o žvalios ir šnekios senelės 
— p. Žmuidzinienė. Gausūs daly
viai gėrėjosi rūpestingai paruoš
ta programa ir vaišinosi kava. 
Iš mokyklos vedėjo pranešimo pa
aiškėjo, kad šeštad. mokykloje 
mokosi 28 mokiniai keturiose gru- 
pėsę, įskaitant angliškai kalban
čiųjų grupę. Vyresniuosius mo
kinius lituanistikos moko rašy
tojas J. Jankus. Kor.

Ottawa, Ontario
PAGERBTA DR. A. ŠIDLAUS

KAITĖ. D ienraštis “The Citizen" 
1983.XII.5 išspausdino mokinių ir 
tėvų sveikinimą dr. Agotai Šid
lauskaitei, įsteigėjai specialios 
mokyklos “Venta Preparatory’ 
Schools”. Joje mokosi 31 vaikas 
7-16 metų amžiaus. Tai mokiniai, 
reikalingi specialios globos. 
Šią mokyklą dr. A. Šidlauskaitė 
įsteigė Carp, Ont., vietovėje 1981 
m. Mokykloje yra ir bendrabutis. 
Už nuopelnus dr.A. Šidlauskaitė 
1983 m. spalio 27 d. apdovanota 
specialiu žymeniu (Children’s 
Service Award), parūpintu vaikų 
auklėjimo draugijos (Association 
for Early Childhood Education). 
Žymenį įteikė Ontario guberna
torius John B. Aird Ontario par
lamento rūmuose Toronte specia
liame priėmime. Kandidatę šiam 
žymeniui gauti pasiūlė švietimo 
draugija — Ontario Association 
of Alternative and Independent 
Schools.

Pranešime pažymėta, kad dr. A.

Taupyk ir skolinkis
Pirmutiniame ir didžiausiame sa m jb jb
TORONTO LIETUVIŲ Į*
KREDITO KOOPERATYVE --------------------------------------

MOKA:
8% už 90 dienų term, indėl. 
81/2% už 6 mėn. term, indėlius 
83A% už 1 m. term, indėlius 
9’A% už 2 m. term, indėlius 
91/2% už 3 m. term, indėlius 
9 % už pensijų planą 
9 % už namų planą 
7'/z% už specialią taup. s-tą 
7'A% už taupymo s-tas 
6 % už čekių s-tas (dep.)

1M A :
už asmenines
paskolas nuo...........113/4%
už nekilnojamo turto pa

skolas (mortgages):
su nekeičiamu nuošimčiu

1 metų ................. 101/4%
2 metų ..................11 %
3 metų ..................12 %
(fixed rate)

su keičiamu nuošimčiu
1,2 ar 3 metų .......10 %
(variable rate)

AKTYVAI virš 37 milijonų dolerių

Asmenines paskolas duodame iki S50.000 ir mortgičius iki 75% įkai
noto turto. Visų narių gyvybė apdrausta santaupų dydyje, bet nedau
giau $2,000. Asmeninės paskolos mirties atveju apdraustos iki 
$10,000. Nemokamas čekių ir sąskaitų patarnavimas. Gaunama pini
ginės perlaidos, kelionės čekiai (American Express). Kitos pasko
los: (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 piety (liepos ir rugpjūčio mėnesiais šeštadieniais uždaryta) 
BŪSTINĖ: Lietuvių Namai — 1573 Bloor Street West, 
Telefonai: 532-8723 Toronto, Ontario

ir 532-1149 M6P1A6

NL ra

ir Naujų Metų

sveikinam visus klientus, draugus 

ir pažįstamus

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

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

77 Kennedy St. West, Aurora, Ontario L4G gL6. Jįc

1566 Bloor Street West
Toronto, Ontario M6P 1A4

Daiva T. Dalinda, b a.

SEKALSDU <r 
NAUJU M£7'U 
proga sveikiname visus klientus, 

draugus ir pažįstamus —

Tel. 537-3431
Namų 769-9424

’TYPE MASTER GRAPHICS”
3317 Bloor Street West, Toronto, Ontario M8X 1E7

Telefonas: 236-1048
* Raidžių rinkimo bendrovė.
* Renka tekstus lietuvių, prancūzų ir anglų kalbomis.

Skambinkite Linai Kuliavienei arba Vidai Siaučiulienei

PARKSIDE
335 Roncesvalles Ave., 
Toronto, Ontario

MEAT 
MARKET

Telefonas 535-1258
Dabar turime įvairių silkių pigia kaina: kibiras — $32.50 
arba $1.39 už svarą (kibire yra 25 svarai — 50-70 silkių) 

Turime įvairių rūkytų žuvų. Didelis pasirinkimas.
Gera kaina. Kviečiami atsilankyti.

Greitas ir tikslus patarnavimas!

gyvybės, automobilių, gaisro atveju, 
nuomininkų turto, verslo

Juozas-Eimis Ramas
Tel. 364-5081, namų 766-5857 

2|||Cfatp Simpson’s, 176 Yonge St, rllioiaic Toronto, Ont., M5C 2L7 (Queen & Yonge)
Klientų patogumui, susitarus, atvažiuoju į namus

Šidlauskaitė gimė Lietuvoje. Ka- 
nadon imigravo 1948 m. Nuo 1951 
iki 1979 m. dėstė psichologiją 
Otavos universitete. 1965 m. šia
me universitete įsteigė pedago
ginį vaikų centrą, kuriam vado

vavo iki 1979 m. Jos naujai įsteig
tos mokyklos ženkle įrašyti loty
niški žodžiai: “Veritas, justitia, 
Caritas” (tiesa, teisingumas, mei
lė). Jie išreiškia mokyklos ir jos 
steigėjos siekiamus idealus. Kor.
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$ palaimos pilnų

laimingu bei sėkminguos 
LtAttttt k irthtir V?
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klientams, giminėms, draugams 
ir pažįstamiems linki— ---- ’

Lietuviška gėlių krautuvė "Petals" — 
savininkė V. Siminkevičienė ir šeima769-5009

763-6256
Tel. 
namų

Džiugių šv.

ir turtingų

Jlaujnjjldu 
linki visiems klientams, draugams bei 
pažjstamiems —

SAULIUS MASIONIS,
Martonmere Securities 
Tel. 869-7277

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

ASTRA MEAT PRODUCTS & 
DELICATESSEN

2238 Bloor St. W. Tel. 763-1093
Sav. EDWARD REMBACZ

$

&

Mielus savo klientus, 
draugus bei 
pažįstamus

Kalėdų irv

Naujų Metų
proga

SVEIKINA

DAUGINISWALTER
Namų — gyvybės — automobilių — komerciniai

Įvairių draudos bendrovių atstovybė

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

Gerbiamus klientus, 
bičiulius bei pažįstamus

SKKALSJDLC

| NAUJU MSTU
proga nuoširdžiai sveikiname

S ir linkini e viso geria tįsio —
Gracius ir Elė Jasevičiai,
Rep. Ray C. Edwards Ltd.

-gį" Real Estate Broker Hamiltone x;

į Tel. 561-5008 B

Taip dabar atrodo Kauno pilis ir užjos Šv. Jurgio šventovė, paversta sandėliu, ir buvę kunigų seminarijos rūmai, 
užimti okupacinės sovietų valdžios Nuotr. V. Čiplio

“Vilnius Manor” rūmai Toronte
Toronto Lietuvių Pensininkų Klubo valdybos pranešimas

1983 m. lapkričio 29 d. buvo 
sušauktas skubus klubo valdy
bos posėdis, nes tą dieną atvy
ko du CMHC atstovai įteikti pir
mojo mėnesinio čekio. Mes su 
“Confederation Life” bendrove 
esame pasirašę paskolos sutar
tį $6.145.995 sumai iš 18-5/8% 
palūkanų penkeriem metam. Po 
penkerių metų sutartis bus at
naujinta pagal to laiko rinkos 
palūkanas. CMHC įsipareigojo 
35 metam užmokėti tas palūka
nas, kurios bus virš 2%. Be to, 
CMHC duoda 12 butų nuomos pa
šalpą.

“Vilnius Manor” statybai bu
vo paskirtas prižiūrėtojas Due 
Nguyen, kuris susižavėjo šio 
pastato įrengimu. Jis laiko
mas pavyzdžiu kitiems. Jo sta
tyba buvo patvirtinta 1982 m., 
statyba ėjo 1983 m. kai kai
nos žaibo greičiu kilo. Mes su 
visais pagerinimais ne tik ne- 
išnaudojom viso to biudžeto, 
bet dar sutaupėm per ketvirtį 
milijono dolerių.

Štai svarbesnieji mūsų pasta
to įrengimai, kurie nebuvo įra
šyti į statybos sutartį:

1. salės ir virtuvės padidini
mas su moderniausiais įrengi
mais: 2. garsinė stereo muzikos 
ir pranešimų sistema visose sa
lėse ir augštuose; 3. vietoj TV 
kabelio įrengta M antena ant

stogo, kuria gyventojai naudo
jasi už mažą mokestį; prie jos 
yra prijungtas apsaugos apara
tas, kurio dėka per televiziją 
kiekvienas gyventojas gali ste
bėti, kas prie lauko pagrindi
nių durų ateina; 4. autovežimių 
vartų kontrolė; 5. pridėtinis 
dviejų miegamųjų butas (vienu 
daugiau negu užregistruota su
tartyje) ir kiti smulkesni page
rinimai už maždaug $200.000.

Neišnuomotų butų liko tik 
penki. Visos trys komercinės 
dalys išnuomotos. Ten bus plau
kų salonas, vaistinė (atsidarys 
1984 sausio 15 d.), centrinė ne
kilnojamo turto agentūra “Re
max Real Estate”.

“Vilnius Manor” rūmuose ap
sigyveno jaunas med. gydyto
jas dr. R. Zabieliauskas, moks
lą baigęs McGill un-te Montrea- 
lyje (dabar specializuojasi vi
durių ligų gydyme Toronte).

“Vilnius Manor” rūmams pa
aukojo 3 ilgus stalus ir 24 pato
gias kėdes “Mohawk” baldų 
krautuvės savininkas J. Aukštai
tis už $2,000. Taip pat $500 au
ką įteikė vaistinės savininkas 
J. Margis. Jiems ir anksčiau au
kojusiems klubo valdybos vardu 
nuoširdžiai dėkoju.

Be finansinės paramos ne
įmanoma įsigyti kasdieniniam 
gyvenimui reikalingų įrengimų.

Iki šiol salės, knygynas, tele
vizijos kambarys, rankdarbių 
kambarys, pirtis, masažinė vo
nia nėra naudojami mūsų gyven
tojų, nes dar nėra įrengti. Be 
visuomenės paramos negalėsi
me naudotis puikiomis patal
pomis. Neprašome aukoti tūks
tančiais, bet šimtinių tikimės. 
Tuomet būtų nugalėtos visos 
kliūtys.

Gautas laiškas iš Ontario pro
vincijos ministerio Frank Drea. 
Maždaug prieš metus buvo pa
teiktas prašymas su paruoštais 
braižiniais, statybos bei ligo
nių priežiūros sąmatom, kad val
džia leistų statyti ligonių prie
žiūros namus su valdžios pasiža
dėjimu juos padėti išlaikyti. 
Per socialiniams reikalams mi
nisterio pavaduotoją Yuri Shim
ko gautame laiške pranešama, 
kad nori skubiai susitikti ir iš
siaiškinti. Prašyčiau visuome
nę atkreipti dėmesį į šį prane
šimą ir prisidėti prie bendro 
užmojo.

H. Adomonis, pirmininkas, 
Toronto Lietuvių Pensininkų 

Klubo valdybos vardu

l eviskes Žiburiai , 1983. xįį 22 - Nr. 51-52 (1766-67) . psl, 23

g %

savo mielus gimines ir 
bičiulius

Šv. Kalėdų ir 
Naujų Metų proga, 

nuoširdžiai linkėdami

visiems daug džiaugsmo, 

laimės ir sveikatos -
£

Marija ir Kazys Daukai Eg

ir sėkmingų 1984 metų 
linkime mieliems klientams, bičiuliams 

ir visiems pažįstamiems

BALTIC EXPORTING CO.
S. ir F. JANAVIČIAI

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

& &

*

O

NACIJĄ įggį 
m visiems linki —
L LOUIS IR MARGARET TEMPORALE
jį Canadian Art Memorial Ltd.

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

Namu telefonas 278-4529

AfA 
POVILUI PETRULIUI

Amerikoje mirus, 
nuoširdžiai užjaučiame jo brolį. MIKĄ PETRULĮ su 
šeima -

R. E. Stravinskai
S. E. A. Underiai

Mielai Mamytei

AfA 
PETRONĖLEI ČEPONIENEI- 

KNIZIKEVIČIENEI
Lietuvoje mirus,

jos dukrą PETRĄ JANKAITIENĘ ir vyrą VLADĄ giliai 
užjaučiame ir kartu liūdime -

DANA RAČIŪNAITĖ, Ilinojaus 
universiteto Čikagoje studentė, 
besiruošianti lituanistikos dokto
ratui Nuotr. A. Viliušio

&

J. J. Rukšos
I. A. Zalagėnai
S. B. Jokūbynai

B. T. Stanuliai 
Nina ir Vaclovas 
V. V. Rasiuliai

zr NAUJU 
AU/l/proso 

sveikiname visus savo 
klientus, draugus ir pažįstamus

** Candlelight Caterers
S tel. 667-8260,667-8280
£ JOANA IR STASYS BUBULIAI S

ŠKUALJDU N
»*
*N4 UJUJJ'MN/u/

roth - sreR
SAM ROTH

Moteriški apsiaustai.
eilutės ir lietpalčiai

19 Spadina Avė., 12-tas augštas 
Telefonas 593-0048

INA LUKOŠEVIČIŪTĖ, 1983 m. 
baigusi farmacijos studijas Uni- 
versite de Montreal. B. Phm., iš
laikė Pharmacy Examination Board 
egzaminus ir turi teisę praktikuo
ti visoje Kanadoje. Ji yra baigusi 
Montrealio lietuvių mokyklą ir ten 
mokiusi tautinių šokių. Montrea
lio “Gintaro" narė nuo pat jo įstei
gimo. Ir šiuo metu viena iš tauti
nių šokių mokytojų. Kanados Lie
tuvių Jaunimo Sąjungos atstovė, 
viena iš jaunimo kongreso uždary
mo organizatorių. Skautė nuo pat 
vaikystės. Šiuo metu specializuo
jasi Hospital Pharmacy (Post-gra
duate studies) ir atlieka savo prak
tiką St. Justine vaikų ligoninėje. 
Ruošia vaizdajuostę, rodančią, 
kaip išmokyti astmatikus vaikus 
vartoti prietaisą, kuriuo duodami 
vaistai astmai kontroliuoti. Šiam 
projektui Ina gavo paramą iš vais
tų bendrovės "Fisons”. Kad vaiz
dajuostė galėtų pasiekti kuo pla
tesnes ligonių vaikų grupes, ji bus 
dvikalbė (angliškai ir prancūziš
kai) ir bus paskleista visoje Kana
doje

SENALČDU 
sveikinimai 
su geriausiais sėkmės 
ir laimės linkėjimais 
1984 metais visiems 
klientams, bendradarbiams 
ir tautiečiams —

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

SVEIKINA VISUS LIETUVIUS PLAČIAJAME 

PASAULYJE, DRAUGUS, GIMINES IR 

Pažįstamus, linkėdami daug 
DŽIAUGSMO IR LAIMĖS.

LIETUVIŠKŲ SŪRIŲ GAMINTOJAI 
Stouffville Creamery savininkai

Stasė ir Aloyzas VISKOINTAI
šv. Kalėdų ir Naujų Metų proga
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švenčių proga sveikinu visus 
savo gimines, draugus, pažįs
tamus ir linkiu džiugių bei 
laimingų NAUJŲ METŲ —

Juozas Birgelis

8 $
i m i n es, dr a ug us 

ir pažįstamus 
sveikiname su

t y v. Kalėdomis
ir linkime laimingų

naujų metų —
Julija, Jonas Kamaičiai ir vaikai

Ona, Algimantas Dziemionai ir vaikai

Sveikiname su šv. Kalėdomis

gimines, draugus,
pažįstamus ir linkime 
sėkmingų 1984 
metų —

Halina ir Vladas Gumauskai

Draugams ir pažįstamiems

nuoširdžiausi 
sveikinimai bei 
geriausi linkėjimai 
artėjančių švenčių 
proga -

Aleksas, Danutė ir Lindutė Keršiai

Visiems draugams ir 
pažįstamiems linkime 
linksmų

ŠKKAZE D U
ir laimingu

naujų ] 984 metų-
h«

&
Albinas ir Olga Starkai,
Rodney, Ont.

Sveikiname
'g

gimines, draugus bei 
pažįstamus švenčių proga

ir linkime laimingų bei

sveikatingų

moralinę kaltę prieš 
kolektyvine prasme, 
mėgina aiškinti mo- 
pagal prof. Karl Jas-

gali užgyti, nes nuolat patenka į 
ją dulkių ir bakterijų. Privačiai 
gydomai žaizdai sunku užgyti — 
jai reikėtų ligoninės su gerais 
specialistais. Taip pat ir proble
mos su tarptautiniu atspalviu ne
gali ir negalės būti išspręstos 
privačiai ar ir viešai tautos da
lies be savos valstybės.

V. Kirnaitienė
Red. pastaba. Minima žaizda nė

ra slapta, bet daugelio slepiama, 
tarytum tylėjimu bei ignoravimu 
galima būtų ją išgydyti.

ATSILIEPIANT I PASTABAS
“TŽ” 1983 m. 50 nr. P. Lelis sa

vo pasisakyme “Lituanistinė ka
tedra” rašo: “Biuletenyje Toron
to Lietuvių Namų Žinios’ 1983 m. 
spalio 29 d. laidoje ir ‘Dirvos’ 44 
nr. yra išspausdintas Toronto Lie
tuvių Namų susirinkimas. Jame li
tuanistinės katedros steigimas 
Ilinojaus universitete nušviestas 
netiksliai”. Ten pat pateikia iš 
biuletenio ištrauką apie vykusias 
diskusijas ir kritikuoja korespon
dencijos autorių, klaidingai pri
skirdamas kaikurių narių pasisa
kymus jo asmeninei nuomonei. Pa
aiškinu:

1. Biuletenyje ir “Dirvoje” bu
vo aprašyta LN informacinio su
sirinkimo eiga ir pateikta išryš
kėjusių diskusijose narių pasisa
kymu santrauka, naudojantis už
rašais ir garsine juostele.

2. Biuletenio redaktorius yra 
minėto ir kitų panašių aprašymų- 
korespondencijų autorius, ku
riose konstatuojami tik faktai; 
jis nereiškia asmeninės nuomo
nės ir nedaro jokių pastabų bei 
išvadų.

3. Diskusijos vyko ne dėl kated
ros steigimo, bet dėl jos finan
sinio rėmimo aukomis.

4. LN valdyba aukas skiria pa-

gal gautus prašymus. Iš katedros 
organizatoriui tokio prašymo ne
buvo gauta, ir šis reikalas nebu
vo svarstytas. P. Lėlio teigimas, 
kad “LN gavo katedros prašymą, 
kurio nepatenkino”,yra netikslus.

5. Atsakydamas į pastabą “iš 
kur autorius žino, kad jie reika
lus tvarkė labai nevykusiai", at
kreipiu P. Lėlio dėmesį į jo pa
sisakyme duotą ištrauką iš biule
tenio apie įvykusias diskusijas, 
iš kurią kiekvienam aišku, kad tai 
yra konstatuoti narių pasisakymai.

6. PLB valdybos pirm. V. Kaman- 
tas, darydamas pranešimą 1983. 
XII.4 KLB krašto tarybos suvažia
vime, užsiminė, kad kanadiečiai 
galbūt permažai aukojo dėl nepil
ną informacijų ir pažadėjo sutar
ties nuorašą perduoti Ą. Rinkū- 
nui, kuris, manau, supažindins 
visuomenę su jos turiniu.

J. Varčius, 
“LN Žinių” redaktorius

MŪSŲ SPAUDA
Žiburius” skaitydamas dar 

tikrai jauti, kad lietuviška spau
da yra demokratiška, laisva, impo
nuojanti, visiem prieinama ir su
prantama. Linkiu ir toliau išlai
kyti šią gražią ir tiesią liniją, džiu
ginti ir lankyti visus pasaulyje 
išsisklaidžiusius tautiečius.

A. Obeliūnas, 
Geelong. Australija

“T.

Apsivogė sovietu sportinin
kas. Sovietu ledo ritulio žvaigž
dė Viačeslavas Bykovas š. m. 
gruodžio 12 d. Stockholme pa
gautas vagiant. Jis nešėsi iš 
krautuvės moterišku ir vaikiš
ku drabužių už $135, o savo 
kišenėje turėjo tik $2.30. Jis 
teisinosi norėjęs užmokėti. 
Jo grupės sportininkai laukė 
autobuse prie krautuvės. Jie 
vėliau išvyko j Rusiją, o By
kovas buvo uždarytas kalėjime.

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

Res.: 256-5355

Viešėdami Čikagoje, 
neužmirškite aplankyti N. ir J. VAZNELIŲ

&ifts International <3ne.
2501 W 71st STREET, 
CHICAGO, ILL. 60629 
Telefonas 471-1424

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

g
$ TORONTO MIESTO

ATMATŲ IŠVEŽIMO 
TVARKARAŠTIS

1983 m. gruodžio 23, penktadienis
1983 m. gruodžio 26, pirmadienis

1984 m. sausio 2, pirmadienis
yra šventadieniai savivaldybės tarnautojams. 

Tomis trimis dienomis atmatos nebus išvežamos.
Reguliarus pirmadienio (gruodžio 26) atmatų išvežimas bus 
atliktas gruodžio 27, antradieni.
Reguliarus penktadienio (gruodžio 23) ir antradienio (gruo
džio 27) atmatų išvežimas bus atliktas gruodžio 28, tre
čiadienį.
Reguliarus pirmadienio (1984 m. sausio 2) atmatų išveži
mas bus atliktas sekančią dieną, būtent, 1984 m. sausio 3, 
antradienį.
Reguliarus antradienio (1984 m. sausio 3) atmatų išvežimas 
bus atliktas trečiadienį, 1984 m. sausio 4.
Reguliarus stambių daiktų ir laikraščių išvežimas bus at
liktas 1983 m. gruodžio 21, trečiadienį, ir 1984 m. sausio 11, 
trečiadienį. Stambūs daiktai ir laikraščiai nebus išvežami 
1983 m. gruodžio 28, trečiadienį, ir 1984 m. sausio 4, tre
čiadienį.
Jūsų talka išnešant išvežtinas atmatas atitinkamom dienom 
labai laukiama.

S
2

2sa
ž

a

rusų-ko- 
kurią 

Lietuvos 
gatvėmis

PETRAS ADAMONIS
C. I. B.

GAISRAS • AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBĖ • GYVYBĖ

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

S PASTABA. Toronte yra 17 laužo sandėlių metalinėms dė- 
S žutėms ir stikliniams indams. Spalio mėnesį buvo surinkta 
| 251 tona laikraščių, 32 tonos stiklinių indų ir 5 tonos metali- 
| nių dėžučių. Tuo reikalu skambinkite telefonu 947-7742.

g R. M. BREMNER, P. Eng., F.I.C.E.
g Toronto miesto viešųjų darbų
g tvarkytojas

s g
S

8
8 
S
M

naujų metų —

Hamilton, Ont.
Jonas ir Marytė Rybiai 

Sūnūs Zigmas-Jonas ir Petras

| Sveikiname
& visus savo draugus, 

pažįstamus su
šv. Kalėdoms bei
Naujais Metais
linkime visiems sėkmės 
ir sveikatos 
1984 metais -

P. M. Krilavičiai,
"Mercury Lodge” savininkai -jk

KOLEKTYVINĖ ATSAKOMYBĖ
“TŽ” 1983.IX.1 buvo išspausdin

tas dr. S. Sereikos diskusinis 
straipsnis ‘Kaltės bei atsakomy
bės jieškant*. Filosofiniais san- 
protavimais bei kilniais žodžiais 
problemų neišspręsime. Dr. S. 
Sereika teisingai pasisako, kad 
būtų neprasminga ir neteisinga 
taikyti kolektyvinę kaltę, tačiau 
kelia mūsų 
žydus jau 
Ten pat jis 
ralinę kaltę
persą. Moralinė kaltė esanti sub
jektyvi, t.y. tai, ką mes jaučiame. 
Pats gi dr. S. Sereika rašo: “Jei 
lietuviai ką blogo darė, mes gali
me taip pat jaustis už juos atsa
kingi, nes priklausom vienai tau
tai”. Ačiū! Kaip negaliu jaustis 
atsakinga už Justino Paleckio, 
Gedvilos ar kitų lietuvių, kurie 
nuėjo dirbti į NKVD, veiksmus, 
taip nesijaučiu kalta už atskirų 
tautiečių darbus vokiečių okupa
cijos metu. Už ką? Kodėl? Niekad 
nesu nuskriaudusi nė vieno žydo. 
Negaliu jaustis atsakinga už Vo
kietijos nacių išgalvotą, vykdytą 
ir kitiems kraštams jėga primes
tą rasės teoriją ir iš jos išplau
kusi holokaustą.

Holokaustas buvo vienas žiau
riųjų įvykių pokristinėje istori
joje, bet ne vienintelis. Holokaus
tas yra išgarsintas Vakarų pasau
lyje, o.Sovietų Sąjungos Gulagas 
menkai teminimas, nors Gulage 
žuvo kelis kartus didesnis skai
čius žmonių. Komunistinė Rusija 
žiauriai nusikalto mūsų tautai, 
pagrobdama mūsų kraštą, vežda- 
ma žmones į darbo stovyklas Si
bire, kur žmonės mirė kaip mu
sės, kankindama kalėjimuose ir 
moderniomis priemonėmis psi
chiatrinėse ligoninėse bei mė
gindama naikinti mūsų tautą. Vi
sų tų žiaurumų vykdytojų tarpe 
buvo tam tikras nuošimtis žydų. 
Nežiūrint visų ‘Human Rights’ 
(turbūt ne mums rašyta!) bei Jung
tinių Tautų sesijų, mes negalime 
patraukti atsakomybėn nei So
vietų Sąjungos, nei pavienių žiau
rumų vykdytojų. Žydai gi, suradę 
kokį nusikaltėlį, nuteisia mirti
mi, o į tariamuosius vienaip ar 
kitaip nubaudžia net ir kituose 
kraštuose.

Nežinau, ar dr. S. Sereika buvo 
Lietuvoje, kai įžygiavo 
munistų kariuomenė, 
džiaugsmingai pasitiko 
piliečiai žydai. Kauno
žygiavo būriais komunistai, ku
rių didelę daugumą sudarė žy
dai. Pasipuošę raudonais marški
niais ir iškėlę kumščius jie giedo
jo internacionalą. 1941 m. NKVD 
centre Kaune sėdėjo nemažai žy
dų ir sudarinėjo išvežtinų žmo
nių sąrašus. Renkant žmones iš
vežimui beveik kiekviename sunk
vežimyje, šalia raudonarmiečio 
kareivio, buvo palydovas žydas 
su išvežamųjų sąrašais. Žmonės 
buvo vežami į darbo stovyklas ba
dui ir mirčiai be teismo. Ar šian
dien žydai jaučia moralinę kaltę? 
Vienų sąžinė turi būti jautri, ki
tos pusės gali būti atbukus. Jie 
turėtų bent tylėti ir nejieškoti 
nusikaltėlių mūsų tarpe.

Nemanau, kad reikia keršyti. 
Būtų nekrikščioniška. Patirtos 
1940/41 m. iš žydų skriaudos bu
vo primirštos. Kaip psichologiš
kai galima suprasti žydus, kurie, 
jausdami nacių pavojų ir gelbė
dami savo kailį, norėjo įsiteikti 
komunistams, taip reikėtų supras
ti ir lietuvius. Pastarųjų skriau
dos po savaitės, o ne po 40 metų 
buvo dar labai skaudžiai jaučia
mos. Gal vienas kitas, dar neapval- 
dęs pykčio, ir paklausė nacių įsa
kymo. Neteko pažinti ir sutikti to
kių. Nėra tautos, kurią sudarytų 
vien šventieji.

Pagal dr. S. Sereiką čia dėsty
tos mintys esančios nedoros. Svei
kam, normaliam žmogui yra natū
ralu gintis, jei jis yra puolamas. 
Nematau nieko pikto gretinti to 
paties laiko įvykius. Jie neišgal
voti. Teisybės jieškojimas negali 
būti vienos pusės (ar tautos) pri
vilegija.

Nepritariu spaudoje keliamam 
erzeliui žydų klausimu. Ne tiek žy
dų, kiek pačių lietuvių gan pa
viršutiniški straipsniai (nebuvo 
nė vieno svaraus) neįtikina mūsų 
žmonių — greičiau sukelia prie
šiškumą žydams.

Tame pat “TŽ” nr. kalbama apie 
slepiamą žaizdą. Žaizda yra vie
ša. Jei ji būtų slapta, nebūtų taip 
daug rašoma spaudoje. Žaizda ne-

London, Ontario
BERNELIU MIŠIOS — 12 v. nak- 
es. Religinis koncertas, kurį 

atliks “Pašvaistės” choras, vado
vaujamas muz. Ritos Vilienės, ir 
solistė Irena Černienė, prasidės 
pusvalandį prieš Bernelių Mišias. 
Kalėdų dieną Mišios 11 v.r. Mišių 
9 v.r. nebus. N. Metų dieną Mišios 
9 ir 11 v.r.

A. a. ANTANAS JONYNAS, 
£ ' 73 m., palaidotas iš Šiluvos Ma

rijos šventovės Šv. Petro kapinė
se gruodžio 14 d. Paliko nuliūdu
sius — sūnų Vaidotą Jonyną Mis- 
sissaugoje, dukrą Dalią Londone 
ir brolį Vytautą Jonyną Niujorke.
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