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Tas, kurio ilgėjosi šimtmečio! Kolėdos: gėris ir blogis
XVYTAUTAS A. DAMBRAVA

Kiniečių šviesiausios im
perijos kronikoje yra įrašas: 
“Viešpataujant Tcheou dinas
tijai, dvidešimt ketvirtais 
Tchao-Wang metais, ketvirtojo 
mėnesio aštuntą dieną, šviesa 
pasirodė pietryčių pusėje. To
ji šviesa nutvieskė karaliaus 
rūmus. Monarchas buvo nuste
bintas nepaprasto spindesio 
ir, pasišaukęs rūmų išminčius, 
juos išklausinėjo, ką visa tai 
galėtų reikšti. Tie jam parodė 
senus rankraščius, kuriuose 
kalbama apie tokį būsimą įvy
kį. Tas ženklas reiškiąs gimi
mą didžio šventojo Vakaruose. 
Jo religija būsianti įvesta ir 
šio karaliaus imperijoje . .

Istorijoje yra buvę daug žmo
nių, kurie sakėsi kilę iš Die
vo arba kad jie patys yra die
vai ar Dievo pasiuntiniai. Kris
tus betgi buvo vienintelis, ku
rio atėjimas į šį pasaulį buvo 
visuotinai pranašaujamas. Ne 
tik Senojo Testamento prana
šai kalbėjo, bet ir visas anų 
laikų pagoniškasis pasaulis 
buvo pilnas ženklų apie Išga
nytojo atėjimą. Platonas ir 
Sokratas kalbėjo apie LOGOS 
ir apie dar ateisiantį didžiau
sią pasaulio išminčių. Virgi
lijus savo poezijoje aprašė 
nekaltą mergelę, besišypsan
čią savo kūdikiui; su ja baigią- 
sis sunkus geležies amžius.

Įvairūs orakulai irgi prana
šavo atėjimą karalių kara
liaus, kurį žmonės turės pri
imti ir išpažinti, kad galėtų 
būti išganyti. Konfucijus pra
našavo atėjimą Šventojo. Jo
nas Krikštytojas buvo prana
šiškas balsas, šaukiantis ty
ruose: “Taisykite Viešpačiui 
kelią. Jūsų tarpe yra tas, ku
rio jūs dar nepažįstate. Aš esu 
nevertas atrišti nė jo kurpių 
dirželio . ..”♦ * *

“Šiandien gimė Kristus, šią 
dieną pasirodė Išganytojas. 
Šiandien angelai gieda aukšty
bėse ir džiūgauja arkangelai. 
Šią dieną teisieji džiaugiasi 
ir gieda: Garbė Dievui aukšty
bėse. Aleliuja!” Tai žodžiai iš 

AURELIJA BALAŠAITIENĖ

Kalėdų naktį
Nešu Tau auką. Viešpatie, j tolimą Betlieją.
Kalėdą varpas aidi— tai šventa naktis.
Pamiršom ašaras, kadaise iš gimtą namą išėję, 
pamiršom, kad j gimtą žemę vartai užkelti.

Nešu Tau auką — savo ilgesio graudingą dainą, 
savąją lūkesčių neišsipildžiusias svajas.
Kalėdos buvo ten, ateina ir praeina,
įpraeitj skandindamas senas dienas,

kai r ogią skambalais aidėjo naktys 
ir pat i ory ilsėjosi balta pusnis, 
vaiduokliai Piestupio jaunutę šaldė kaktą 
ir degino bešėlstantis Šiaurys.

Priimki auką tą, kurią prisiminimuose sukroviau, 
kaip krauna derlią žemdirbys, belaukdamas žiemos. 
Kur sapnas, kur graži, bet tolima tikrovė?
Kur buvusios Kalėdos žemės tolimos, bet mylimos?

Nešu Tau auką, Viešpatie, j tolimą Bet/ieją.
Ji tai maną dieną prinokusi pjūtis.
Po Tavo kojomis aš ją sudėjus 
jaučiu, kokia brangi Šventa naktis.

gregorinio himno, kuris Kūčių 
naktį giedamas jau 1300 metų.

Tie žodžiai tyliąją Kalėdų 
naktį naujai atgimsta mūsų šir
dyse. Žvaigždė visus mus drau
ge veda iki Betliejaus prakar- 
tėlės.

Skaistybė gimsta purvina
me tvartelyje. Tas, kuris vė
liau save vadino “Gyvenimo 
duona, nužengusi iš dangaus”, 
guli ėdžiose. Prieš kelis šimt
mečius žydai lenkėsi aukso 
veršiui, o graikai — asilui, 
garbindami kaip Dievą. Dabar 
asilas ir jautis lenkiasi die
viškam Išganytojui.

Niekas pasauly negalėjo nė 
pagalvoti, kad Tasai, kurio 
valia saulė šildo žemę, pats 
būtų reikalingas žemiškos šili
mos; kad gimtų nuogutėlis Ta
sai, kuris aprengia žole lau
kus ir juos puošia gėlėmis; 
kad Amžinasis Žodis būtų ne
bylys.

Ėdžios ir kryžius buvo dvi 
kraštutinybės Išganytojo gy
venime. Jėzus pasitenkino pra- 
kartėle, nes “jiems nebuvo vie
tos užeigoje”. Jis prisiėmė kry
žių, nes Jo karalystė buvo ne 
iš šio pasaulio. Jėzus gyvenimo 
pradžioje prisiglaudė svetimo
je užeigoje, o gyvenimo pabai
goje rado prieglaudą sveti
mame kape. Du gyvuliai buvo 
prie Jo ginisfani Betliejaus 
prakartėlėje, o du piktadariai 
— prie Jo kryžiaus ant Golgo
tos.

Tik dvi žmonių kategorijos 
rado kelią į Kūdikį Dievą — 
piemenėliai ir išminčiai; 
prastuolėliai, kurie nieko ne
žinojo ir nieko nesuprato, ir 
tie, kurie žinojo, kad visko 
nežino.

Betliejus tapo jungtimi tarp 
dangaus ir žemės — Jėzuje įsi
kūnijo Dievas ir žmogus: Žodis 
tapo Kūnu ir gyveno tarp mū
sų. Kas matė Jį, matė dangiš
kąjį Tėvą.

Betliejuje gimęs Jėzus turi 
gimti ir žmonių širdyse. Ką gi 
padėtų, jeigu Jis gimtų kad ir 
tūkstantį kartų Betliejuje, o 
negimtų kiekvieno mūsų širdy
je ir mes netaptume Dievo vai
kais?
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Tamsoj užmigo kedrai, tamarisai, / Tamsoj pabudo mirštantis žmogus. / Ir tapo Kūnu Žodis 
Viešpaties didysai, /Ir žemėn nužengė žmogus. (Bernardas Brazdžionis)

"Stoi jums ženklas — rasite Kūdikį"
ANTANAS L. RUBŠYS

Šio straipsnio autorius yra 
kunigas, Šv. Rašto profesorius 
Manhattan kolegijoje, JAV-se, 
parašęs penkių tomų veikalų 
apie Šv. Raštą ir savo kelio
nės įspūdžių knygą “Šv. Rašto 
kraštuose“. RED.

Du klausimai nūdien yra 
svarbūs žmogui: suprasti save 
ir trapiąją Žemę beribėje vi
satoje. Nenuostabu, kad mus 
labai domina ir žavi Žemės 
nuotraukos iš erdvėlaivio: 
šviesus ritulys, apklotas at
mosferine antklode, su vos 
įmatomais žemynų kontūrais.

Žemė jau nėra tik plokščias 
senovės pasaulis su salomis 
vandenynuose ir kalnynais 
bei upėmis žemynuose. Ji nėra 
nei tik dirvožemiu išklota as
la, kurioje gali dygti ir gimti, 
augti ir vystytis gyvybė. Žvilgs
nis į Žemę iš beribės erdvės ro- 

do, kad Žemė yra planeta-erd- 
vėlaivis, kuriame gyvenama 
kartu, priklausomai vieni nuo 
kitų, nuostabiame oro ir mais
to tinkle.

Žemė yra ir žavi, ir trapi. 
Žmogaus pastangos atsakyti į 
klausimus apie save ir savo 
planetą-erdvėlaivį Žemę įieš
ko išeities taško. Kalėdų šven
tė yra krikščionybės išeities 
taškas: pats Kūrėjas įsijun
gė į žmogaus gyvenimą Žemėje 
(Jn 1,14).

KALĖDOS KRAŠTE. KUR 
DIEVAS TAPO ŽMOGUMI

1971 metai — Kūčios. Jau 
kuris laikas esu Palestinoje 
— Šv. Žemėje. Čia Dievo Sūnus 
“tapo žmogumi ir gyveno tarp 
mūsų” (Jn 1,14), ėjo per kraštą, 
darydamas gera ir gydydamas 
(Apd 10,38). Kūčių dienos po
pietė. Jeruzalę dengia sunkūs 
debesys. Niūrus dangus išryš

kina niūrią padėtį žemėje. Ją 
ypatingai pajunti senosios 
Jeruzalės gatvelių labirinte. 
Istorijos nuvarginti žydai ku
ria saviesiems modernią vals
tybę, o arabai jaučiasi paverg
ti ir užguiti.

Į BETLIEJŲ
Kalėdų šventė sutraukia 

daug žmonių į Šv. Žemę. Visi 
šiandien skuba į Betliejų. Sku
bu ir aš. Pėsčiomis Kūčių die
nos pavakarėje. Kelionė nėra 
ilga. Betliejus — tik 7 km nuo 
Jerūzalės Judėjos kalnuose.

Pasiekęs vieškelių sankryžą 
prie Elijo vienuolyno, atsidu
riu prie užkardos. Izraelio ka
reiviai tikrina dokumentus ir 
reikalauja parodyti turizmo 
įstaigos pažymėjimą, kad lei
džiama dalyvauti Kalėdų nak
ties šventime Betliejuje. Tu
rizmo įstaiga tai daro, norė
dama padėti žmonėms iš sve-

SĖS. ONA MIKAILAITĖ

Kalėdas mes daugiau ma
žiau laikome vaikų švente. Su
augusiems lyg ir gėda Kalėdas 
švęsti — jau iš jų išaugom ir 
gyvename realiam pasauly. Ka
lėdas ruošiam savo vaikams, 
vaikaičiams ir džiaugiamės jų 
džiaugsmu. Suaugusiems Kalė
dos — nostalgijos, vaikystės 
ir jaunystės prisiminimų šven
tė. Švelni melancholija mus 
apgaubia, ir grįžtam atgal į 
praeitį. Grįžtam į prarastąjį 
vaikystės rojų — į nekaltumo, 
vilties, pasitikėjimo, džiaugs
mo sodą, iš kurio kieta gyveni
mo realybė mus visus anksčiau 
ar vėliau išvaro. Ir pačios Ka
lėdos, iš gyvenimo patirties 
perspektyvos, kasmet ima vis 
labiau panašėti į gražią pasa
ką, ir gėrio sąvoka lieka gyva 
vien sužeistos širdies ilgesy.

Kai pažvelgiam aplink į mus 
supantį pasaulį, nedaug teran- 
dam, kas pradžiugintų. Jaučia
mės be galo maži ir silpni 
prieš aplink mus siaučiančias 
baisias karo jėgas; prieš sta
tistikas, kurias nepavargdami 
ant mūsų verčia skaitytuvai; 
prieš gamtą, kurią stengiamės 
apvaldyti, bet nesuvaldome. 
Mūsų modernusis amžius su
skaldė atomą, suskaldė žmogų 
ir rengiasi pačią žemę sutru
pinti. Kas esame mes prieš 
tokias jėgas? Galop, nereikia 
nė per daug toli žiūrėti: blo
gio pėdsakai mus atseka į mū
sų pačių šeimas, įsiskverbia 
visur, ir niekas negali jų su
stabdyti.

Neseniai teko skaityti labai 
imponuojančią vieno psichiat
ro knygą “Melo žmonės” (M. 
Scott Peck, People of the Lie, 
1983). Joje autorius nagrinėja 
blogio apraiškas kasdieninia
me gyvenime, stengdamasis 
nurodyti gaires blogio psicho
logijai. Jo išvada, daroma at
siremiant į jo paties ir kitų 
klinikinę patirtį, yra ši: ar
šiausia, labiausiai žalinga blo
gio ypatybė nėra vien padary
tas blogas darbas, bet blogio 
nu'slėpimas apgaulingu melo 
šydu. Per tą šydą prasiskverb
ti yra nepaprastai sunku.

Blogio paslaptis yra neiš
pasakytai didelė. Blogio rea
lybė sunkiai žmogiško proto 
apčiuopiama, juo labiau — iš
aiškinama. Tačiau su ja susi
duriama visur. Jei rimtai pa
galvojame, yra lengviau ir lo
giškiau teigti, jog pasaulis ir 
žmogus yra iš esmės blogi. Bet, 
iš kitos pusės žiūrint, nagri
nėdami blogį, negalime pabėg-

tur. Užkardos saugo ir šaluti
nius kelius bei takus. Karei
vių būreliai lūkuriuoja ato
kiau nuo vieškelio, o pavieniai 
sargybiniai žvalgosi nuo na
mų su plokščiais stogais pa
lei vieškelį.

Eiti smagu. Oras vėsus. Vieš
kelis raitosi atkalnėmis. Į kal
nus nelipa. Šiek tiek paėjėjus 
nuo Elijo vienuolyno, ūmai pa
sirodo Betliejaus miestas Ju
dėjos dykumos fone. Jis yra 
ant kalvos prie vešlaus slėnio. 
Galbūt dėlto ir “Betlehem” — 
Duonos namu vadinamas. Ara
bai jį savitai vadina: “Bait 
Lahm” — dievaitės Lahm na
mu.

Šiuolaikinis Betliejus turi 
apie 20,000 gyventojų. Daugu
ma jų yra krikščionys. Musul
monai kuriasi rytiniame Bait- 
Zahuro priemiestyje.

Senojo Testamento Betliejus 
buvo Rūtos knygos vieta ir Do
vydo tėviškė. Atrodo, kad Do
vydas savo gimtuoju miestu ne
sirūpino. Betliejus Senajame 
Testamente buvo užmirštas, iš
skyrus pranašą Michėją, kuris 

ti nuo gėrio. Blogio paslaptis 
neišskiriamai supinta su gėrio 
paslaptimi. Ten, kur blogio 
perteklius, žiūrėk netikėtai, 
nesuprantamai, neišaiškina
mai įsiskverbia gėris ir gyvuo
ja ten, kur, rodos, jis neturi 
jokios teisės būti.

Minėtos knygos autorius 
prisipažįsta, kad jis ilgus me
tus kažko jieškojo budizmo ir 
islamo religijų mistikoje, kol 
pagaliau 1980 m. apsikrikšti
jęs tapo krikščionimi, būda
mas 43 metų amžiaus. Tai pa
daręs, jis sako, negalįs išsigin
ti, kad svarbiausia jo gyveni
mo realybė ir krikščionybė 
yra apimti viską. Bet kaip, 
klausia jis knygos įžangoje, 
apibūdinsim krikščionybę? 
Krikščionių bendrija tiek blo
gio įnešusi pasaulin, tiek ne
apykantos, karų. Ar tuo galima 
ją pateisinti? Ne. Bet visa tai 
nėra Kristus. Neapykanta, kan
kinimai, kerštas — nėra Kris
tus. Jis juk pasakė: “Palaiminti 
dvasingieji vargdieniai, jų 
yra dangaus karalystė”. Ir mes 
Kalėdų metu giedam: “vargšų 
luomą jis pamėgo . . .”

Čia nekalbama vien apie me
džiaginį neturtą. Kur pasireiš
kia arogantiška žmogaus jėga, 
ten Kristaus nėra — ten yra 
blogio pradžia. Blogio, kuris 
tuojau pasislepia už įvairiau
sių kaukių.

Viename savo laiške sese
riai Lisieux Teresė rašė: “Jei 
sutinki ramiai pakelti nemalo
nią padėtį būti savimi nepa
tenkinta, tik tada gali tapti 
malonia užuovėja Jėzui”.

Psichiatras Peck sutinka, 
kad geriausias krikščionies 
apibūdinimas yra šis: tai as
muo, kuris sutinka būti užuo
vėja Jėzui, nes pats pripažįs
ta ir nebėga nuo savo skurdo.

Nebėgti nuo savo menkumo 
yra gėrio pradžia. Evangelis
tas Lukas, kuris jautriausiai 
aprašo Jėzaus gimimo faktą ir 
prasmę, taip pat sako. Dievo 
karalystė yra jumyse . .. (Lk 
17,21).

Prieš 66 metus, savo pirma
jame ganytojiškame laiške, 
bolševikams užėmus Vilnių, 
vyskupas Jurgis Matulaitis 
rašė: “Saugokitės ir venkite 
skleidžiamų žmonėse papikti
nimų ir paklaidų ir jų ginki
tės, bet paklydusių gailėkitės 
ir nesiliaukite jų mylėję. Ki
ti kitus gerbkite. Nesiliauki
te visiems gera darę. Tegul 
kiekvienas savo širdy kuria 
rimtį ir ramybę, kiekvienas 
teramina ir kitus, lenkdamas 
prie taikos ir ramybės”.

siejo išganymo viltį per Me
siją su Betliejumi:
Ir tu, Judo žemės Betliejau, 
anaiptol nesi menkiausias

tarp garsiųjų Judo miestų, 
nes iš tavęs išeis valdovas, 
kuris ganys mano tautą —

Izraelį (Mich 5.1).

KRISTA U S GIMTINĖ
Betliejų padarė pasaulinio 

garso miestu Jėzaus Nazarie
čio gimimas. Ilgai žiūriu nuo 
atšlaitės į Jėzaus Kristaus gim
tinę. Aiškiai matau pastatus 
ant Gimimo vietos: Gimimo ba
ziliką, Šv. Kotarynos švento
vę, pranciškonų vienuolyną ir 
švenčių namus. Didysis Gimi
mo bazilikos altorius yra virš 
Gimimo grotos.

Įdomūs Apvaizdos keliai! 
Archeologija atranda įdomų 
paliudijimą, kad čia įvyko li- 
kiminis Dievo įsijungimas į 
žmonijos istoriją. Atrodo, kad 
krikščionys Gimimo grotą lai
kė šventa vieta II š. po Kris
taus. Romos imperatorius Ad-

(Nukelta j 2-rą psl.)
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ris taus
gimimo •• 
šventė.

skelbianti ramybę geros valios žmonėms, 
teprimena mums, kad pavergtoje Lietuvoje 
tebevyksta kova už tikėjimo ir tautos laisvę. 
Tesustiprina ši šventė ir laisvųjų tautiečių 
ryžtų dalyvauti toje kovoje, kad 1986-ji 
metai būtų laisvės pergalės ir tikrosios 
taikos atėjimo metai. Visus telydi šventės 
džiaugsmas ir viltis.

KANADOS LIETUVIŲ
KATALIKŲ CENTRAS

ristaus 
gimimo 
švenčių 
proga

sunčiame nuoširdžius sveikinimus broliam 
kunigam, seselėm, visiem tautiečiam išei
vijoje ir pavergtoje Lietuvoje, ypač tiem, 
kurie kenčia kalėjimuose, lageriuose, 
psichiatrinėse ligoninėse bei kitur. Mel
džia nu1 jiems ištvermės ir laisvės, o išei
vijai - atnaujinto ryžto pavergtos Lietuvos 
laisvinime. Betliejaus žvaigždė tenušvie- 
čia visų mūsų ateities kelius!

Pasaulio ir Kanados lietuvių 
katalikų kunigų vienybės valdyba

švenčių ir 
Naujų 
Metų
proga
SVEIKINAME

•ft*

Vyriausio Lietuvos Išlaisvinimo Komiteto ir Tautos ii 
Fondo vadovybes, Tautos Fondo darbuotojus ir auko- j 
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.

•g

Tautos Fondo atstovybė Kanadoje .<£ 
Torontas, 1985 metų Kalėdos ftj

(Atkelta iš 1-mo psl.). 
rijonas 135 m. jų išniekino, 
apsodindamas jų šventąja gi
raite Adonio garbei. O vėliau 
imperatorius Konstantinas gi
raitę išrovė ir čia 333 m. pa
statė Gimimo šventovę. Dabar
tinė Gimimo bazilika yra iš VI 
š. Tai imperatoriaus Justini- 
jono I atnaujinta ir padidinta 
šventovė. Nūdien ja dalinasi 
trys krikščionijos šakos: grai
kai ortodoksai, katalikai ir 
armėnai.

LA ŪKIA PATRIARCHO
Prie paskutinės užkardos 

pačiame Betliejaus šone karei
viai itin reiklūs. Vieškelio 
sankryža. Vienas jų, aplenkda
mas miestų, raitosi dešine at
šlaite Hebrono linkui, o kitas 
veda į Betliejų. Laukiama at
vykstant iš Jeruzalės katalikų 
patriarcho G. Beltritti su pa
lyda.

Sankryža išpuošta. Prie gar
bės vartų patriarcho laukia 
valdžios bei miesto atstovai, 
įvairių kraštų diplomatai, vie
nuolijų galvos, vienuoliai bei 
vienuolės, maldininkai ir vie
tiniai krikščionys. Uniformuo
ti skautai bei skautės ir moki
niai sudaro garbės sargybų. 
Nuotaika šventiška. Vakaro 
prieblanda ir žemai šliaužian
tys debesys išryškina sankry
žos šviesas.

Patriarchą pasveikina mies
to burmistras. Mane labai su
domino patriarcho atsakymas: 
Dabar debesuota, ir mus supa 
vakaro prieblanda, bet mes ži
nome, kad kažkur yra saulė. 
Po to jis atkreipia visų dėme
sį į Betliejų. Tikiu, sako patri
archas, kad Dievo Sūnus atėjo 
gyventi tarp mūsų šioje vieto
je. Tikėjimas yra pasitikėji
mas, žinojimas su pasitikėji
mu, kad Dievas atėjo mūsų su
taikinti su savimi, suartinti 
mus vienus su kitais — asme
nis, tautas, rases, priešus . .. 
Patriarchas savo žodį baigia 
teigimu: “Neįmanoma mylėti 
artimo be tikėjimo į Dievą ...”

Patriarcho Beltritti žodį ly
di tyla. Pagarbi eisena pajuda 
Gimimo bazilikos linkui. Gat
vėse iš atvirų krautuvių ver
telgos šauniai giria savo pre
kes. Kalėdos ir jiems didelė 
proga!

KŪČIŲ VAKARAS
Kūčių vakaras Betliejuje! 

Be lietuviško Kūčių stalo ir pa
pročių! Dvi vietos jau sklydi 
žmonėmis: Prakartės aikštė 
prieš Gimimo baziliką ir BeY- 
nelių laukas už Bait-Zahuro. 
Pačių Gimimo bazilikų nūdien 
valdo graikai ortodoksai. Tik 
Gimimo grotoje, po didžiuoju 
altoriumi, katalikai turi ma
žutį altorių Išminčių garbei.

Šalia Gimimo bazilikos yra 
pranciškonų prižiūrima Šv. 
Kotarynos šventovė. Bernelių 
lauke prie Bait-Zahuro buria
si krikščionys protestantai 
švęsti Kalėdų vidurnakčio 
giesmės: “Garbė Dievui aukš
tybėse, o žemėje gerumas žmo
nėms” (Lk 2,14).

Betliejus yra mums garsus 
giesmėse ir išganymo istorijo
je. Nustembi! Pagalvoji! Jeigu 
Dievas būtų taręsis su kai ku
riais gerais draugais iš Galilė
jos, jie tikrų tikriausiai būtų 
pasiūlę geresnių vietų jo Sū
nui įsijungti į istoriją. Dievo 
Sūnus būtų galėjęs apsireikšti 
garbėje ir šlovėje. Jis būtų ga
lėjęs priversti visas tautas pa
garbinti save ant šventyklos 
šelmens. Jis būtų galėjęs at
vykti kaip suaugęs vyras su iš
kilia palyda ir muzika . . . Bet
liejus nustebina ir verčia nuo
lat stebėtis.

Gimimo grotoje šia naktį 
spūstis. Vieta, kuri laikoma 
tradicine ėdžių vieta, nūdien 
yra apdengta marmuru. Vidu
ryje yra daugiakampė žvaigž
dė su įrašu lotynų kalba: “Hic 
Verbum Dei homo factus ėst" 
(Čia Dievo Žodis tapo žmogu
mi). Nežiūrint spūsties, kiek
vienas nori bent priklaupti, 
ranka ar lūpomis paliesti vie
tų, kur Jėzaus Kristaus gimi
mas perskėlė istoriją į šimt
mečius prieš Kristų ir po 
Kristaus.

Krikščionys — Katalikų 
Bendrija, švęsdama likiminį 
praeities įvykį, mokosi gyven
ti dabartyje, veidu ir širdimi 
žiūrėdama į ateitį — žmogaus 
atnaujinimų. Krikščionių są
monė yra istorinė. Istorija tu
ri išganymo tikslų ir išgany
mo prasmę, nors šis tikslas ir

Pieinenėlią lauko šventovė Bet
liejuje Nuotr. A. Kubšio

būtų neregimas, nors ši pras
mė ir būtų labai tamsi.

GIMIMO GROTOJE
Pasitraukiu į atokesnį gro

tos kamputį ir stebiu žmones. 
Mums įprasta sukalbėti kokių 
nors maldą šventoje vietoje. 
Grotoje prie Gimimo vietos 
žmogus tampa malda. Lengva 
atskirti maldininkus nuo vie
tinių. Atvykusieji priklaupia, 
suklumpa, plačiomis akimis 
žvelgia į rankomis ir lūpomis 
nudilintų žvaigždę marmure. 
Atrodo, kad žodžiai nebepa
jėgia išreikšti širdies. Žodžių 
maldai nebepakanka. Vieti
niai yra mažiau santūrūs. Jie 
parpuola žemėn, keliskart kak
ta liečia grotos aslą ir, žvelg
dami aukštyn, iškelia rankas 
priimti Dievo dovanai. Ne visi 
jie krikščionys. Grotą lanko 
ir musulmonai. Girdžiu jų mal
dos šnabždesį: "Allahu akbar! 
La illaha ilia Allah . . ." (Die
vas yra didis! Tik Allah yra 
Dievas...). Musulmonai tiki, 
kad Jėzus yra svarbus prana
šas, pradėtas,ir gimęs iš Mer
gelės. Ne tik pjrūnašas, bet ir 
pasiuntinys iš Dievo su Evan
gelija. “Ma-ša'Allah! Al-hamdu 
li-llah" (Nuostabus Dievo ke
lias! Garbė — padėka Dievui!).

Gimimo grota yra viena iš 
olų raizgyno po bazilika. Šią
nakt visur atviros durys. Vie
toj lipęs iš Gimimo grotos at
gal į Baziliką, einu į olų raiz
gyną. Archeologija, remdama
si rastomis senienomis, liudi
ja, kad šios olos buvo naudo
jamos I-II š. po Kristaus. 1964 
m. jos gavo šiuolaikinį apipa
vidalinimą. Man olų raizgynas 
įdomus ir tuo, kad čia kadaise 
turėjo savo darbo kambarį iški
lusis Šv. Rašto mokslininkas 
ir “Vulgatos” vertėjas šv. Je
ronimas. Vienoje iš jų yra ir jo 
kapas.

MALDININKAI
Žinau, kad Prakartės aikš

tėje prieš Gimimo baziliką 
reikšis įvairių tautų maldinin
kai savo kalėdinėmis giesmė
mis ir muzika. Jau laikas bent 
trumpam ten stabtelti. Tačiau, 
išėjus iš olų labirinto, manęs 
laukia' staigmena: sninga! Bal
tos Kalėdos Betliejuje! Tiesa, 
jau pakeliui jaučiau Palesti
nai neįprastą orą. Debesys jau 
tada buvo žemi ir sunkūs. Mal
dininkų chorai ryžtingi. Nei 
sniegas, nei 'šlapdriba jų ne
baido.

Daugiaspalvės šviesos pade
da sukurti šiaurės kraštams 
savitą Kalėdų nakties nuotai
ką. Ne visi maldininkai yra 
pasiruošę ja gėrėtis. Ilgainiui 
ir chorai pasislepia po stogu 
šiltoje vietoje. Prakartės aikš

tė tuščia. Tik per garsiakal
bius girdi daugiakalbę “Tylią
ją naktį . . ."

VI D L TRNA KČIO PA MA LDOS
Bernelių Mišios bus laiko

mos pranciškonų Šv. Kotary
nos šventovėje. Ji mažutė. Jau 
dabar ten spūstis. Pranciško
nas brolis aiškina vėliau atė
jusiems, kad jau bilietų nebė
ra. O į dažną aitrų klausimą 
"kodėl?" atsako: “O gi vietos 
trūksta!"

Mišios aukojamos lotynų kal
ba. “Garbė Dievui aukštybėse, 
o žemėje gerumas žmonėms!" 
aidi šventovėje ir žėri žmonė
se. Garbė Dievui, gerumas žmo
nėms! Patriarchas savo pa
moksle kalba apie Kūrėją ir At
pirkėją. panaudodamas būtąjį 
ir esamąjį laiką: “Dievas su
kūrė ir kuria, Dievas atpirko 
ir atperka”.

Mane rište pririša jo min
tis apie šviesą — pirmąjį Die
vo kūrinį. Nuožmiausias chao
so požymis, sako, yra tamsa. 
Tamsa grasi net mūsų laikais 
su elektros šviesa. Ne tiek nak
ties tamsa, kiek proto ir šir
dies tamsa. Kūrėjas tarė: “Te
būnie šviesa!" Ir buvo šviesa. 
Dievas atskiria tamsą nuo švie
sos; šviesą pavadina diena, o 
tamsą naktimi.

Itališku jautrumu patriar
chas keliskart pakartoja: Kū
rėjas tamsą — naktį apribojo 
vakaru ir rytu. Tamsa nebėra 
grasi, nes Kūrėjas ją apvaldė! 
Piemenėlius Dievas prašneki
no nakties viduryje angelų 
šviesa apie Išganytoją ėdžio
se Dovydo mieste, o išminčius
— žvaigždžių šviesa apie Me
siją Betliejuje. Šviesa prade
da dienų, o diena skirta pras
mei ir laimei.

Patriarchas kalba ilgokai. 
Kūrėjo-Atpirkėjo vardu krei
piasi į svečius ir vietinius, 
ragindamas pasižiūrėti į save 
asmeniškai ir į trapųjį išga
nymo istorijos kraštą — Pales
tiną. Patriarchas užtikrina, 
kad tikėjimas į Kūrėją-Atpir- 
kėją įgalins nugalėti blogį 
gerumu ir įprasminti net is
torines skriaudas.

DIEVO GALYBĖ IR ' 
IŠMINTIS: BETLIEJA US 

KŪDIKIS
Vartau senus užrašus. Šven

čiau Kalėdas prieš 14 metų 
krašte, kur Dievas tapo Žmo
gumi. Tuomet daug kas mane 
stebino. Stebiuosi ir dabar: 
“Argi Dievas nepavertė pasau
lio išminties kvailyste?” Kū
dikiu pravirkęs ir nukryžiuo
tas Kristus — Dievo galybė ir 
išmintis? (1 Kor 1,20.24).

IŠMINTIS ŠV. RAŠTE
Šv. Rašte išmintis turi di

delę reikšmę. Tai darna visa
toje, prasmė, kurių Dievas įdie
gė kūrinijon. Tai paties Dievo 
įsijungimas į pasaulį kūrimu 
ir atpirkimu. Išmintis, pagal 
Šv. Raštų, yra visažinanti ir 
visur esanti, ji visa kuria ir 
visa atnaujina.

Būdama veikli kūrinijoje, iš
mintis yra veikli ir istorijoje. 
Š. Rašte išmintis yra pats Die
vas, kuris apsireiškia ir nori 
būti pažįstamas. Kūdikiu pra
virkęs ir nukryžiuotas Kristus
— Dievo “galybė ir išmintis” 
apreiškia pačią Dievo tikrovę 
ir yra nuostabus dieviško artu
mo apreiškimas. “Ir štai jums 
ženklas: rasite Kūdikį, suvys
tytą vystyklais ir paguldytą 
ėdžiose” (Lk 2,12).

Betliejaus Kūdikis yra die
viško artumo ženklas — Dievo 
duotas išeities taškas žmogui, 
Žemės vaikui. Norėdami su
prasti save ir savo būtį, ver
žiamės į save ir į visatą, jieš- 

(Nukelta į 3-čią psl.)

^_)avo, žmonos Milos 
ir vaikų vardu siunčiu 
nuoširdžiausius ši ’en- 
čių sveikinimus “Tė
viškės žiburių” skai
tytojams ir jų darbuo
tojams.

Spali Inga iškilmių 
ii a i rovė i 'isoje Kana
doje šiomis savaitė
mis išryškina savitą 
daugiakultūrį mūsų 
krašto veidą. Laisvė
laikytis tradicinių tautinių bei religinių pa
pročių yra pagrindinis kanadiečių gyvenimo 
/aktas. Tikiuosi, kad ir jūsų iškilmės bus jau
kios bei džiugios.

Linkiu jums malonių švenčių, reikšdamas 
i iltį, kad ateinantieji metai atneš taiką, svei
katą ir laimę jūsų šęimoms bei jūsų bendruo
menei.

g Ottawa v
g 1985 m. gruodis

Šv. Kalėdų ir 
Naujų Metų
proga 
nuoširdžiai 
sveikiname

visus Kanados lietuvius, krašto tarybos atstovus, 

Kanados Lietuvių Bendruomenės apylinkių val

dybas, brolius ir seseris pavergtoje Tėvynėje ir 

laisvame pasaulyje. Linkime ištvermės bei ryžto 

kovoje ir darbuose už Tėvynės laisvę— 

KANADOS LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS 
KRAŠTO VALDYBA

KLB Toronto 
apylinkės valdyba 
nuoširdžiai
sveikina O®

Lietuvių Bendruomenės narius ir nares, 
linkėdama giedrių Kalėdų švenčių ir 
viltingų 1986 metų Lietuvos laisvinimo 
veikloje —

KLB Toronto apylinkės valdyba

Dovydo miestas Betliejus — Jėzaus gimtinė Nuotr. A. Rubšio

Kanados
Lietuviu
Fondas

SVEIKINA NARIUS IR VISĄ LIETUVIŲ 
BENDRUOMENĘ, LINKĖDAMAS

malonių šventų Kalėdų ir 
gražių bei taikingų 
naujų metų-

KLF TARYBA
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Prie ponios Petrulienės Kū
čių stalo svečiai iki vieno su
sirinko laiku.

— Kaip gi kitaip? — tviskėda- 
mas dantimis juokėsi Petrulie
nės žentas Jonas. — Giedrumo
je įsižiebia žvaigždutė, o mes, 
lyg trys karaliai, žabojame 
fordą.

Jaukiame valgomajame sve
čiai sėdosi į tradicines savo 
vietas. Tekliutė, Petrulienės 
duktė, rūpestingai sodino savo 
dvimetę dukrą Pupą į aukštą 
vaikišką krėslą. Ji taikė paso
dinti patogiau, kad šviesiagar- 
banės mergytės veidelis būtų 
virš stalo briaunos. Kita Pet
rulienės duktė, Rima, prieš 
metus ištekėjusi už profeso
riaus Oweno Griffito, meiliai 
glostė Pupos petelius ir gar
banas.

— Pupute, ar viską suvalgy
si? — Rima klausė lietuviškai.

Klausė ji juokais. Stalas bu
vo apkrautas Kūčių valgiais. 
Savo talkininkių padedama 
Petrulienė, kaip kasmet, ke
lias dienas ruošė tradicinius 
patiekalus. Gardumynai tilpo 
krištoliniuose dubenyse ir 
erdviose porceliano lėkštė
se. Sidabriniai šaukštai ir 
peiliai turtino blizgantį ant 
stalo vaizdą. Kalėdų gėlė — 
poinsetija, kaip raudonas fe
jerverkas, skleidėsi ties sta
lu iš auksiniu popieriumi ap
gobto vazono. Aukšti, grakš
tūs vyno buteliai, kaip spal
voti obeliskai, kėlė savo kamš
čių galvas.

Grakšti kalėdinė eglutė ir 
krūva dovanų jos papėdėje 
buvo svečių kambaryje.

Petrulienė buvo išdidi, tur
tinga senutė. Jos vyras, miręs 
prieš kelerius metus, aprūpi
no ją gbromis pajamomis. Pet
rulienė buvo išdidi ir todėl, 
kad jos jaunesnioji duktė Ri
ma ištekėjo už profesoriaus 
Oweno Griffito. Petrulienė 
jau susitaikė su faktu, kad jos 
vyresnioji duktė Tekliutė, me
tusi studijas, ištekėjo už Jo
no, kuris buvo kažin kokios 
prekybos agentas, akademiš
kai netituluotas vyrukas. Kai 
Tekliutė ir Jonas parnešė jai 
dukraitę Pupą, kai močiutė pa
matė, kad Pupa tokia šviesia
plaukė, močiutės širdis atsi
leido, ji pradėjo šilčiau žiū
rėti į netituluotą žentą. Mo
čiutei patiko, kad mergaitė 
švebeldžiuoja lietuviškai.

Į Rimos klausimą Pupa at
sakė:

— Aš noriu ledų.
— Per Kūčias ledai nevalgo

mi, — pamokė motina.
— Aš noriu ledų, — užsispy

rusiai kartojo mažytė.
— Čia dvylika valgių, ku

riuos apaštalai valgė, — aiški
no motina. — Mes ragausime 
šventus skanumynus.

Rima grožėjosi motinos ir 
dukros pakalbiu.

Padėdamas uošvei tvarky
tis, Jonas greitosiom sukalbė
jo akimirkos maldelę ir jau 
pylėsi vyno.

— Reikia suvalgyti dvylika 
valgių, —jis sakė svainiui pro
fesoriui, — kad metams būtų 
duonos. Pagal paprotį dalelę 
maisto reikia palikti ant sta
lo vėlėms.

— Vėlėms? — profesorius pa
kėlė antakius.

— Giminių vėlės atplasnoja 
naktį valgyti savo dalies.

— Spalvinga tautosakos de
talė, — tarė profesorius. — 
Tai dvelkia gilia senove.

— Tokie mes esame, — nusi
šypsojo Jonas.

— Aš noriu ledų, — nerimo 
jo dukra.

Visi jau dėjosi valgių kaip 
kam išeina, kartais talkinda
mi vienas kitam.

— Paragaukite, — siūlė Pet
rulienė profesoriui.

Prieš Oweną buvo pailga 
lėkštė su žvilgančiais silkės 
gabalais rausvame alyvų alie
juje.

— Prabangūs Lukulo* pie
tūs, — pakišo sąmojų ir paly
ginimą profesorius Griffitas, 
išgriebdamas šaukštu silkės 
gabalėlius ir simpatiškų gry
belių.

— Silkė — lietuvių tradicija, 
— sukuždėjo Rima savo vyrui.

— Gardu, — jis tikino žmoną, 
bet jo veidas buvo įdėmus ir 
šiek tiek skeptiškas. Rima ži
nojo, kad vyras pirmą kartą 
susitinka su lietuviškų Kūčių 
papročiais, ir ji drovėjosi. 
Daugiau drąsos ji sėmė ne iš 
motinos laikysenos, bet iš svai
nio Jono linksmumo. Ištušti
nęs dvi taures vyno, Jonas bu
vo šnekus ir sąmojingas. Jis

išdrožė trumputę panegiriką 
kulinariniam uošvės menui:

— Kol tokie skanumynai bus 
ant Kūčių stalo, lietuvybė sto
vės ant stiprių kojų. Gyvuo
jame ir lietuvėjame, stiprin- 
damiesi apaštalų žuvelėmis.

Padėtis provokavo profeso
rių tarti žodį. Owenas buvo 
aukšto stoto, pailgo jauno vei
do, pliktelėjęs. Jis prabilo 
sėdėdamas:

— Nepalyginamo skonio val
giai. Kiekviena smulkmena iš
puoselėta iki tobulumo. Vis
kas kaip etnografinio muzie
jaus parodoje.

Nustebinę Pupą, svečiai su
plojo delnais. Šis malonus ki
tatautis ryžtingai įsispraudęs 
į lietuviją per santuoką su Ri
ma, vis labiau lietuvėja. Iš
moks gal ir lietuviškai.

Išdidžiai, kaip Petrulienė, 
puikavosi ant stalo Kalėdų gė
lė, vis labiau raudonėdama, 
lyg pritvinkdama kraujo. Žva
kių liepsnos švelniai mirgulia
vo, kaip vėduoklės operinės di- 
vos rankoje.

Avižinis ir spanguolinis ki
sieliai vainikavo vaišinimosi 
šventę. Pilni pilvai ir vynas 
gundė snūduriuoti. Sėdėjimas 
varžė pasikalbėjimus, todėl 
ėmė keltis, buriuotis, švelniai 
badytis liežuviais.

— Ponios Petrulienės Kūčios 
yra šedevras — “numero uno”! 
— garsiai gyrė inžinierius Ny- 
kis, buvęs velionies Petrulio 
draugas. — Mes vaišinomės 
kaip senovės krikščionys.

Nykienė kuždėjo Petrulie
nei:

— Jūsų dukraitė — tikras 
angelėlis, tiktai sparnelių 
betrūksta. Kita viešnia klau
sė su pikantiška intonacija:

— Kur gi Rimos angelėlis? 
Kur jos pupa?

— Filosofijos profesorius 
nepratęs skubėti, kaip aš, — 
tviskėdamas dantimis paaiški
no Jonas.

Rimai ir Owenui iki namų 
buvo pusšimtis mylių. Automo
bilio apyšviesyje, žvilgčio
dama į vairuojantį vyrą, Rima 
matė griežtą jo veido profilį. 
Dėl to romėniško profilio jai 
atrodė, kad jos vyras skiriasi 
nuo kitų —jis filosofas!

— Ar tau patiko? — lyg ir dro- 
vėdamasi ji pakalbino tylintį 
vyrą.

— Esu patenkintas, — galan
tiškai atsakė Owenas. — Kuli
narijos triumfas. Pikantiški 
padažai. Pasirinkimas. O pa
galvojus, imant reiškinio es
mę antraip ... būtų etiškai 
prasminga įdėtus į vaišes pi
nigus, išleistus sotinti sočius 
žmones, paskirti alkaniems 
benamiams.

— Kūčių stalas yra lietuvių 
tradicija, — švelniai priminė 
Rima.

— Tradicingumas pateisina 
padėtį, — sutiko vyras. — Kai 
Lukulo pietūs ant stalo, kažin 
kur atokiau lieka alkanieji . . .

Rima dėjosi snūduriuojanti.
Galvodama lėtai ir sunkiai, 

lyg bulvienojus raudama iš 
žemės, ji vėl pasididžiuoda
ma įsitikino: jos Owenas yra 
iki kaulų smegenų etikos žmo
gus. Owenas niekad, o niekad 
negalvos svainio Jono kate
gorijomis . . .

Kažin kodėl Rima geidė da
bar šenkučiuoti su savo vyru 
lengvabūdiškai, apie juokin
gas nesąmones, viską matyti iš 
juokingos pusės. Ji panoro, 
kad Owenas, kaip Jonas, rody
tų dantis ir žaistų komiškomis 
išdaigomis. Juk ji, studentė 
būdama, plasnojo virš debesų, 
kai jai pasipiršo tituluotas 
akademikas. Dabar jai aiškėjo, 
kad Owenui jos tautiečių pa
saulis visad atrodys etninė 
keistybė plataus gyvenimo sū
kuryje. Jai veržėsi ašaros, ir 
vos sutramdė tą keistą impul
są.

Savo sielos slaptybėje Ri
ma žinojo, kad ji teisi. Jai dar 
ilgai bus reikalingos lietuviš
kos Kūčios. Gyvenimo pilnat
vei, aišku, būtų jauku turėti 
vyrą, kuris nuoširdžiai mylėtų 
lietuviškas Kūčias. Sentimen
tas? Melodrama? Lengvutė 
nuovyla? Rima žinojo, kad 
Owenas galėtų suvesti jos svai
čiojimus į nesudėtingą formu
lę ir ją parašyti lentoje. To
kias pergyvenimų sintezes jis 
daro savo paskaitose. Formu
lė bus profesoriška, be Rimos 
tautinės gyvybės .. .

Rima sklandė savo nelauktų 
minčių pasaulyje, kol peržen
gė savo erdvių, patogių namų 
slenkstį.

•(Lukulo pietūs — prašmatnios 
Romos imperijos turtuolio vaišės).

Iliustracija Editos Nazoraitės

M

/R NA U./A/S/A/.S METAIS

nuoširdžiai 
sveikina visus 

rėmėjus, 
talkininkus, 

vaikų darželio 
tėvelius ir linki 
gausių Dievo 
dovanų bei 
Jo globos.

Nekaltai Pradėtosios Švč. M. Marijos seserys
Toronte -SS

Kalėdinė lietuvių eglutė Ontario mokslo muziejuje tarp kitų tautybių 
eglučių. Lietuvių eglutė skyrėsi orginaliais šiaudinukų papuošalais. 
Prie jos buvo pridėtas platesnis paaiškinimas anglų kalba su antrašte 
"Lithuania". Šią eglutę įrengė ir papuošė Lietuvių tautodailės instituto 
Toronto skyrius Nuotr. St.Dabkaus
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Būsimiems Įvykiams besirengiant
Vyskupo Pauliaus Baltakio žodis, švenčių proga primenantis 

artėjančių Lietuvos krikščionybės sukaktį

"Štai jums ženklas...
(Atkelta iš 2-ro psl.)

kodami prasmės ir laimės. Pro
tas ir širdis, tikėjimu pratur
tinti, suklumpa prie Betliejaus 
Kūdikio, jieškodami Dievo ga
lybės ir išminties.

ŽMOGA U S NERIMAS
Mūsų amžių slegia nerimas, 

o mūsų protą ir širdį aitrina 
daug pervartų ir lūžių. Neri
mas turi savo istoriją. Vidur
amžių žmogus, kurį aptaria šv. 
Tomas Akvinietis, buvo tikras 
savimi ir savo vieta pasaulyje. 
Visata jam atrodė sandari ir 
triaukštė: Dievas tvirtame dan
guje, Piktasis uždarytas praga
re, o žmogus — plokščioje Že
mėje. Tada žmogus tikėjo, kad 
Dievas jį lydi malone, o Pik
tasis gundo vilione. Jo tikėji
me nesireiškė nei nerimas, nei 
abejonė.

XVI š. žmogų sukrėtė trys 
labai įtaigūs lūžiai: Kolum
bas atrado Naująjį pasaulį — 
Amerikos žemyną, Liuteris pa
skelbė reformaciją — protes
tą prieš Katalikų Bendriją, 
Kopernikas prasiveržė iš tra
piosios Žemės į beribę visatą. 
Lūžius lydėjo ne tik naujos 
galimybės ir požiūriai, bet ir 
nerimas, abejonė, baimė.

Mokslo vyras ir mąstytojas 
B. Paskalis, norėdamas supras
ti save naujų įžvalgų fone, iš
sigando. Jam žmogus pasirodė 
esąs bedugnė, o jo širdis — 
versmė. Paskalio išgyvenimas 
yra įamžintas jo "Testamente":
(Dievas yra) Ugnis
Dievas Abraomo. Dievas

Izaoko, Dievas Jokūbo. 
Ne filosof'Ų ir mokslininkų. 
Tikrumas, tikrumas, jausmas, 

džiaugsmas, ramybė.
Dievas Jėzaus Kristaus, 
mano Dievas ir jūsų Dievas. 
“Tavo Dievas bus mano

Djevas”.
Paskaliui atrodė, kad širdis 

turi savo įrodymus, kurių pro
tas negali suprasti. Žiūrint į 
jo testamentą iš apačios aiškė

ja, kad paskutiniai žodžiai 
priklauso moabietei Rūtai. 
Būdama jaunutė našlė, Rūta 
sekė savo uošvę į Betliejų ir 
buvo atvira Izraelio Dievui 
(Ru 1.16). O “Mano Dievas ir 
jūsų Dievas” yra dalis žodžių, 
kuriais Jėzus po Prisikėlimo 
guodė Mariją iš Magdalos, ją 
siųsdamas kaip pasiuntinę 
pas apaštalus (Jn 20,17).

Abu pareiškimai pabrėžia, 
kad nei Dievas nėra abejin
gas žmogui, nei žmogus gali 
būti abejingas Dievui Paska
lis nepasitikėjo "filosofų ir 
mokslininkų Dievu” ne dėl to, 
kad būtų nevertinęs filosofi
jos ar mokslo, bet dėl to, kad 
atpažino jų ribotumą. Tuome
tiniai lūžiai jam rodė, kad Pla
tono ir Aristotelio Dievas yra 
per mažas.

Šv. Rašto Dievas yra ugnis. 
Rašytojas F. Dostojevskis sa
vo romane apie “Brolius Ka- 
ramazovus” išdrįsta eiti į žmo
gaus širdį — bedugnę ir vers
mę. Širdis yra laukas, kuriame 
grumiasi gėris ir blogis. O jo 
tautietis, mūsų bendraamžis 
A. Solženicinas, asmeniškai 
išgyvenęs baisųjį blogio koš
marą, savo “Gulago salyne" ti
ria savo paties širdį. Pasak 
jo, linija, skirianti tai, kas ge
ra, nuo to, kas bloga, kerta 
kiekvieno žmogaus širdį. Nie
kas nenori sunaikinti savo šir
dies dalelės. Linija tarp gė
rio ir blogio žmogaus širdyje 
yra labai judri — gajumas blo
giui kartais užgožia gėrį, o kar
tais vis dėlto palieka vietos 
gėrio ilgesiui.

Sąlygoti mūsų amžiaus lūžių, 
abejonių ir baimių, švenčiame 
Betliejaus Kūdikį. Jame išga
nymo istorija pasiekė savo ze
nitą. Betliejaus Kūdikis yra 
išeities taškas atsakyti į klau
simą apie save ir savo Žemę 
beribėje visatoje. Kalėdų šven
timas turi likiminę svarbą, 
nes yra iššūkis įsijungti į 
Dievo kelius žmonijos istori
jon ir kiekvieno žmogaus gy
venimam

MIELI BROLIAI IR SESĖS 
LIETUVIAI,

Jaučiu didelį * džiaugsmą, 
sveikindamas Jus Kristaus 
gimimo ir Naujųjų metų proga. 
Tas džiaugsmas yra nuoširdus, 
nes jis kyla iš dėkingumo už 
jūsų rodomą palankumą ir pri
tarimą pastoraciniams užmo
jams. Tai yra tikrai didi pa
guoda ir padrąsinimas naujo
se mano pareigose.

Dėkodamas už Jūsų nuošir
dumą ir visokeriopą pagalbą, 
kviečiu ir toliau vieningai 
žygiuoti Visagalio mums nu
tiestais keliais. Tegul mums 
visiems būna Kristaus gimimo 
šventė naujų įkvėpimų ir gau
sių malonių versmė, o 1986-ji 
metai — Dievo suteikta proga 
svarbiems gyvenimo uždavi
niams atlikti.

Kaip jau žinote, ateinantieji 
metai yra visiems mums labai 
reikšmingi — jie artins mus 
prie mūsų tautos pagrindinio 
krikšto 600 metų sukakties. Tai 
yra lyg slenkstis, per kurį mū
sų tauta įžengė į naują istori
nį laikotarpį, labai reikšmin
gą ir lemtingą. Dvasiniu bei 
kultūriniu atžvilgiu tai buvo 
pats svarbiausias mūsų tautos 
posūkis nauja linkme, įjun
giantis į Vakarų kultūros 
krikščioniškųjų tautų šeimą.

Tas posūkis nebuvo lengvas, 
nes krikščioninimo metodai 
buvo netinkami ir net priešin
gi pačiai krikščionybės dva
siai. Reikėjo, kad mūsų valdo- 
vai-kunigaikščiai net trimis 
atvejais krikštytų tautą, įbau
gintą šimtmetinių karų, kol 
pamažu ji pilnai atsivėrė Kris
tui ir Vakarų kultūros tautoms. 
Laikui bėgant užgimė lietuviš
ka knyga, renesansinis menas 
užtvindė Vilnių iki tol nere
gėto originalumo kryžiais, ko
plytėlėmis pasipuošė visa Lie
tuvos žemė. Visa tautos dvasi
nė sąranga tapo krikščioniška, 
gyvai atsispindinti visoje kū
ryboje.

Sunaikinti krikščionybę 
reikštų sužaloti lietuvių tau
tą. Tai suvokia ir ji pati, todėl 
taip rimtai ruošiasi krikšto 
sukakčiai. Tėvynėje vyskupai 
bei vyskupijų valdytojai 1985 
m. sausio pradžioje išleido ti
kintiesiems raštą, vaizdžiai 
iškeliantį krikščionybės reikš
mę tautai ir kviečiantį apsi-

krikštijimo įvykį prasmingai 
išgyventi. Jie parengė labai 
įdomų planą, vedantį į tą su
kaktuvinę iškilmę. Šiuos me
tus jie pavadino “Gerosios 
naujienos” metais, kviesdami 
gilintis į mūsų kultūros isto
riją, kad suprastume, ką mums 
suteikė krikščionybė. 1986-sius 
metus jie pavadino “Sąmonin
go tikėjimo" metais. Tuo būdu 
jie kviečia tikinčiuosius la
biau gilintis j tikėjimo tiesas 
ir Evangelijos šviesoje žvelgti 
į savo gyvenimą bei visus pa
saulio įvykius. 1987-sius metus 
Lietuvos vyskupai pavadino 
“Gyvos krikščioniškos dvasios” 
metais, visus skatindami žiū
rėti į krikščionybę ne kaip į 
sausą teoriją, bet kaip į palai- 
mią šviesą.

Lietuvos vyskupų nurodytos 
gairės į sukaktuvinius krikš
to metus, aišku, tinka ir mums, 
išeivijos lietuviams, nes ir čia 
reikia sąmoningesnio tikėji
mo, gilesnio žvilgsnio į tau
tos kultūros istoriją, pilnes- 
nio atsivėrimo Evangelijos 
šviesai.

Be suminėtų pirminių užda
vinių, mes krikšto sukakties 
atveju turime ir kitų įsiparei
gojimų, kurių negali atlikti 
mūsų broliai tėvynėje. Svar
biausias jų — Lietuvos, kaip 
dėl Kristaus kenčiančios ša
lies, išgarsinimas pasaulyje, 
kuris palyginti dar mažai te
žino apie mūsų vargus. Čia 
įeina įvairios iškilmės, kelio
nės, spaudiniai ir 1.1. Savai
me suprantama, juos vykdant 
bus reikalingas Jūsų dosnu
mas.

Apskritai, Lietuvos krikšto 
sukakties minėjimui aplinky
bės yra gana palankios. Šv. Tė
vas pats skatina tinkamai pa
minėti šį didį įvykį. Atskirų 
kraštų vyskupai bei kardinolai 
taip pat yra mums labai palan
kūs. Reikia, kad ir mes patys 
užsidegtume nauja ugnimi — 
karštesne meile krikščionybei. 
To ir linkiu visiems Kalėdų ir 
Naujųjų metų proga.

Vyskupas 
Paulius 

A. Baltakis, 
OFM

imNZS j

^velkiname

mielus bičiulius 
irpažįstamus su

šv. Kalėdomis
ir

NAUJAIS METAIS-

Ottawa, Ont. Juozas ir Danutė Daniai

kalėdiniai 
sveikinimai

nuo Kanados daugiakultūrių 
reikalų ministerio Otto Jelinek

Malonu linkėti kiekvienam 
džiugių švenčių šiuo 

specialiu džiaugsmo metu.

Tai metas, kai žmogaus 
prigimtis pasirodo geriausiu 

savo veidu - kai šeimos švenčia 
drauge, ir mes atnaujiname senas 
savo draugystes, kai laukiame 
gausios palaimos ir dalinamės 
turimomis gėrybėmis su mažiau 
pasiturinčiais.

Speciali padėka ir geriausi 
inkėjimai visiem, 

dirbantiem su mumis ir 
puoselėjantiems daugiakultūrę 
veiklą. Per ją esame skatinami 
išlaikyti kultūrinį savo paveldą 
ir užtikrinti kiekvienam, nepaisant 
jo kilmės, lygias galimybes 
didžioje mūsų šalyje.

Visiem kanadiečiam linkiu 
švenčių, pilnų taikos, 

džiaugsmo ir laimės.
Nuoširdžiai jūsų -

Otto Jelinek

•» /i

Muoširdus sveikinimai

bei linkėjimai nariams, 
bičiuliams ir pažįstamiems
Šv. Kalėdų ir
Naujų Metų 
proga -

PASAULIO LIETUVIŲ 
INŽINIERIŲ IR ARCHITEKTŲ 
SĄJUNGOS VALDYBA

i



4 psi. • Tėviškės žiburiai » 1985.XII.17 - Nr.51-52 (1870-71)

^\N/STAUS
G/M/MO

ŠVENČIŲ /E
NAUJŲ METŲ 
proga
.vi 'eikiliame i 'isus
Hamiltono ir apylinkės 
!ietu\ ius, linkėdami 
.vi eikn. laimingą, 
sėkmingą ir taikingą

/986-tu metu Kanados Lietuvių Bendruomenės
Hamiltono apylinkės valdyba

Kolėdu eglutė
S. SE I KI S

1916 m. žiema Telšiuose bu
vo ypatingai nyki, liūdna ir 
beviltiška. Rusų kariuomenei 
pasitraukus Šiaulių link, už
ėjo vokiečiai, nesiskubindami 
atstatyti mieste kokių nors 
tvarką. Žmonės neturėjo dar
bo, trūko kuro, maisto, o apie 
žibalą pasišviesti vakarams 
atėjus nebuvo nė kalbos.

Taip vieną tokį vakarą sė
dime mes, septyni Šetkii šei
mos mržyliukai, tamsoje šalia 
vienas kito ant dar ne visai 
atšalusių virtuvės rinkių ir 
klausomės, kaip už langų ir 
durų daužosi, aimanuoja šiau
rūs žiemos vėjai. Baiminamės, 
kad kartais nesugriūtų visas 
mūsų namas, stovintis ant Mas
čio kranto. Neramūs laukiame

proga sveikiname brolius 

bei seses šaulius ir linkime 

daug šventiško džiaugs

mo laimės 1986 metais, 

gražaus ir sėkmingo šau- 

liško darbo —
HAMILTONO DLK ALGIRDO 
ŠAULIŲ KUOPOS VALDYBA

M

Sveikiname
gimines, draugus bei 

pažįstamus švenčių proga

IK

K

bodo metois
papuošalus iš popierių, kiau
šinių lukštų, šiaudukų bei va
tos . . .

Visa tai net mums, mažyliu- 
kams, skambėjo kažkaip keis
tai. Lauke baisi pūga, nežmo
niškas vėjas, ežeras tiek užpus
tytas, o juk gojuje vaikšto bai
sus jo sargas Napoleonas Le- 
sys! Paulė tačiau, kaip visada, 
neperkalbama. Ji nutraukė 
nuo rinkių Albį, Bolj, aprengė 
šiltai, apsupo galvas iki pat 
akių, įgrūdo Albiui rogučių 
virvę į pačias rankas ii- pastū
mėjo ežero link. Nežinojau ko
kiu būdu atsidūriau ir aš šalia 
jų irgi šiltai aprengtas, juos
ta suveržtas, o užjuostos— ma
žas tėvo kirvelis “fukseliu” 
vadinamas.

Mus lauke užgulė vėjai. Al
bis.. kaip paprastai, pirmas

Apsvaigo mūsų galvos, nes pa
manėme, kad atėjo pasaulio 
galas, bet neatėjo. Tėvas pa
kėlė Lesį, paguldė kitoje vie
toje. Pasiraivęs atsikėlė, o 
paskui atsistojo ant kojų, bet 
paeiti negalėjo. Atsisėdo ant 
eglutės, pasėdėjo ir paprašė 
parvežti jį į kaimynystėje 
esančius jo namus. Mes tai pa
darėme.

Lesienė pasakė, kad tai ne 
pirmas toks atsitikimas. Lie
pė viską užmiršti, tik eglutę 
reikėjo palikti kieme. Grįžo
me namo be eglutės, bet ir be 
didelės baimės. Tėvas mylėjo 
Paulę labiau už mus visus ir 
jai negalėjo būti per didelės 
bausmės. Tėvas kiek pabarė, o 
už bausmę liepė nevakaruoti, 
bet visiems eit gulti anksčiau 
negu paprastai. Mums Kalėdų

čį velkiname
su

ledu ®
šventėmis ir Naujais 
metais savo gimines, 
bičiulius bei pažįsta
mus visame pasaulyje 
išsisklaidžiusius ir pa
vergtoje Lietuvoje gyvenančius. Linkime vi
siems linksmų švenčių ir laimingų 1986 metų. 
Lai Dievas teikia visiems geriausios sveikatos 
ir visokių gėrybių.

Hamilton. Ont.

ir linkime laimingų bei

sveikatingų

naujų metų —
Juozas ir Marytė Rybiai .*■£ 

Sūnūs Zigmas-Jonas ir Petras E?

sugrįžtančių iš Gadunavo tėvų 
su kokiu nors maistu. Net pie
no mieste nė lašo, nes viską 
atima žandarai išstatyti kryž
kelėse.

Laukti darosi sunku, tad vy
riausia amžiumi sesutė Anė 
virpančiu balsu užtraukia dai
ną:
Kas gal žodžiais apsakyti, kas gal 

plunksna aprašyti
Apie karo baisenybes, suspaudimus 

bei sunkybes...
Anglai, francai, belgai, prūsai, 

austrai, vengrai, serbai, rusai 
Baisus karas prasidėjo, visa žemė 

sudrebėjo ...
“Visa žemė sudrebėjo-o-o-o!” 

— kartojome visi mažyliukai 
vienu balsu, tęsdami kiek tik 
galėjome. Po to, kaip papras
tai, sekė kitos vyresnės sesu
tės Paulės daina. Ji užtraukė 
siaubingu, skardžiu balseliu:
Ant aukšto kalno dangus raudonas, 
Kareiviai šaukė Jėzau malonus! . . .

Mes visi vienu ypu: “Karei
viai šaukė Jėzau malonus!”

Staiga tamsoje matome, kad 
Paulė nušoko nuo rinkių. Tai 
buvo geras ženklas. Atsibo- 
dus dainuoti, Paulė visados 
sugalvodavo ką nors naujo. 
Manėm, kad vėl ji darys rate
lius ar kurį kitą linksmą žai
dimą, bet ne. Ji pasakė, dabar 
yra pirmoji Kalėdų diena, tė
vai sugrįš gal visai sutemus, 
tai pats laikas pasirūpinti 
gražia kalėdine eglute. Pasa
kė Albiui ir Boliui tuoj pat 
nueiti per ežerą į Dirkstalių 
dvaro gojų, nusikirsti dailią, 
nedidelę eglutę ir ją pargaben
ti namo. Ji, Anė ir kiti vaikai 
tuoj pradės gaminti eglutei

^Ssrasrasrasrairasrasrasrasrasrasrasrasrasrasra^ayairairaaaa'asrarasrasrairiį 
t 

8, 
8.

v i

ristaus gimimo 
šventės proga

Z/z/Zvv narius,

Giedraičio lietuvių žuklautojų ir 
medžiotojų klubo valdyba Hamiltone

8, 
s,

pradeda žliumbti, bet tai nie
ko nepadeda, nes jis šeimoje 
pirmas žliumbis. Vos paeina
me prieš vėją, bet, atsidūrę 
ant storai užsnigto ledo su vė
jo prapūstom salelėm, pasijun
tame gana gerai. Mėgo visi Mas
čio ežerą, skalaujantį vasarą 
mūsų pievos galą, duodantį 
gaudytojam žuvies.

Per didokus pusnių gaubu
rius ritamės kaip kamuoliu
kai pirmyn ir pirmyn. Po geros 
valandos atsidūrėme plikom 
šakom siūbuojančiame gojuje. 
Jau pradeda temti, šakos pa
virsta siūbuojančiom rankom, 
o ir Lęšio pasirodymas galė
jo būti visai netikėtas. Dirk- 
stalių dvaras už saugojimą nuo 
miesto gyventojų medžių ir ša
kų mokėjo jam nedaug, bet Le- 
sys buvo pareigingas sargas. 
Nesidžiaugė niekas pakliu
vęs į jo nagus. Pagavęs galė
jo gerai pritvatyti, atimti ro
gutes, kirvuką ir pristatyti 
dvaro inspektoriui Gališans- 
kiui arba pačiam miesto siau
bui —vokiečių žandarui Gerul- 
dijai, taip rėkiančiam ant žmo
nių, kad atrodė jo galva užsi
liepsnos.

Nerandame mažos eglutės, 
tad nusikertame didelę, už
klojančią rogutes. Kiekvienas 
garsesnis šakų brakštelėjimas 
mums atrodo Lęšio pasirody
mu, tad puolame, virstame, 
kad tik greičiau iš gojaus.

Pačiame ežero vidury pama
tome Lesį, lenkiantį mus nuo 
dvaro pusės gana dideliu lan
ku. Nešasi jis palinkęs, kaip 
koks vanagas. Mes nešamės pa
vėjui: jei Lesys mus pavytų, tai 
prie pat mūsų namų. Albis vėl 
pasileidžia žliumbti, nors da
bar rogutes traukia Bolis, ku
ris man kažkodėl atrodo pana
šus į vabalą, įkinkytą į šieno 
vežimą.

Lęšio greitumas griauna vi
sas mūsų viltis. Atrodo tas se
nis su motoru; beveik kartu ar

tėjame prie namų visi pavirtę 
į sniego kamuolius, didelio 
vėjo varomus namų link. Lesys 
jau lekia mūsų pasitikti gerai 
pravažinėta paežerės gatve ir 
tiesia į mus savo ilgas, kaulė
tas rankas!

Jau, jau. bet Lęšio nebėra! 
Dingo kaip nebuvęs! Prie na
mų durų pribėgame vieni, o Lę
šio nė ženklo! Negalime su
prasti kas atsitiko, bet iš vi
daus atsidaro durys ir ant 
slenksčio pasirodo iš Gadu
navo grįžę tėvai. Jie. išgirdę 
apie pavojingą Paulės sumany
mą, išsiskubino mūsų jieškoti. 
Sužinoję, kad mus vijosi med- 
linčius Lesys, klausia kur jis. 
o mes nežinome ką atsakyti. Sa
kome, staiga dingo ant kelio ir 
viskas! Tėvas kiek pagalvojęs 
pasuko kelio link, pamodamas 
mums jį sekti. Pakalnėlėje, 
prie pat kelio, gulėjo Lesys!.. .

negalėjo būti, nes neturėjome 
nieko, net nė eglutės . . .

Nežinia kiek laiko miego
jome, bet aš pirmas išgirdau 
už durų girgždančius žings
nius. Netrukus kažkas pradė
jo nedrąsiai belstis į duris. 
Pasigirdo tėvo niurnėjimas. 
Jis atidarė duris, ir visi išgir
dome Lęšio balsą. Jis dėkojo 
tėvui už pagalbą, nes galėjęs 
ant kelio mirtinai sušalti. Sa
kė atvežęs eglutę atgal, nes 
ji vis tiek nukirsta. Patys Dirk
stalių ponai jau nusikirtę ke
lias, nežino jų skaičiaus. Tai 
visa išgirdus, mums, vaikams, 
nebuvo džiaugsmo galo, nebe
galėjome sulaukti ryto, kad 
pradėtumėm eglutę puošti.

Eglutę tėvas prikalė prie 
grindų "didžiajame” kambary, 
o mama užmovė ant jos viršū
nės stiklą lempos, kurios vis 
tiek be žibalo negalėjome nau
doti. Ji taip pat surado savo 
Rygos laikų skrynioje įvairių 
blizgučių, leido juos sukabinė
ti ant eglutės. Kai prie to vi
so Anė ir Paulė pridėjo savo 
pagamintus iš vatos, kiaušinių 
lukštų, šiaudų žaisliukus, kai 
sukabino Lęšio atneštus rau
donus obuoliukus, tai nuo eg
lutės grožio nušvito mūsų akys 
ir atrodė nušvito visas pasau
lis.

Lesys ne tik atnešė obuoliu
kų. bet dar ir sausų šakų už
kurti virtuvės “plytai” ir jos 
šildančiom rinkėm. Pažaisti 
su mumis atsivedė augintinę 
— mažytę, išbalusią Katrytę, 
visą laiką bijančią pakelti 
akis, prilipusią prie durų ran
kenos. Mama davė Lęšiui vie
ną butelį supliuškinto pieno, 
atsinešto iš giminių Gaduna
ve, bet Lesys neėmė, sakė gau
nąs iš dvaro. Neėmė nė atsi
neštos duonos, bet mama nie
ko kito Lęšiui duoti neturėjo.

Po to prasidėjo Paulės ir 
Anės sumanumas vadovauti 
dainoms, rateliams ir žaidi
mams. Pagaliau pradėjo šyp
sotis ir Katrytė, netekusi tik
rųjų tėvelių pirmom karo die
nom. Linksmybės prasidėjo to
kios, kad net Albis nustojo 
zirzęs bei prašęs mamą valgyti.

Nebeatsimenu kiek laiko 
mes žaidėme ir siautėme, bet 
turbūt kol pavargome. Miegas 
suėmė toks, kad nebegirdėjo^ 
me nei lauke, nei čiukure vai
tojančių vėjų.

Viskas išnyko, bet pasiliko 
anų gražiausių Kalėdų atsimi
nimai.
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Užuot siuntę kalėdinius atvirukus, aukojame 
Tautos fondui, remiančiam laisvės kovą už tėvynę 
Lietuvą.

50 dol. — J. A. Asmenavičiai, Ant. Obcarskis, St. Sof. 
Rakščiai, S. M. Raupėnai, A. Fr. Povilauskai, Br. Al. Stepo
navičiai, Kostas Grudzinskas, Al. Aug. Patamsiai, J. Leku- 
tis, J. Svitas, Pr. Z. Sakalai, Pr. St. Ročiai, Z. A. Pulianauskai, 
S. Fredas, J. G. Skaisčiai.

45 dol. — Stasys Dalius; 40 dol. — J. EI. Bajoraičiai, dr. B. 
Vidugiris ir šeima, J. E. Bubniai, Br. O. Vengriai, K. St. Mileriai.

35 dol. — M I. Repečkos, Br. G. Grajauskai; 30 dol. — P. 
St. Kanopos, Ant. Mingėl'a, B. R. Pakalniškiai.

25 dol. — P. G. Breichmanai, Johan Baran, M. D. Jonikai, 
L. M Klevai, A. St. Petkevičiai, J. St. Domeikos iš Brantfordo, 
Kęst. H. Norkai, Z. Ad. Gedminai, M. Ant. Pusdešriai, Ern. 
Lengnikas, V. J. Pilkauskai, V. J. Svilai, VI. Br. Perkauskai.
J. B. Sadauskai, J. Liaugminas ir sesuo, J. Ramona Pleiniai, 
V. M. Leparskai.

20 dol. — G. O. Melnykai, M. V. Šniuoliai, P. Žulys, Aniceta 
Deksnienė ir šeima, V. Beniušis, P. Masiai, V. Narkevičius, 
L. D. Gutauskai. P. O. Budvidžiai, Al. V. Stanevičiai, G. A. 
Vinerskiai, Kl. Jurgelis, A. M. Garkunai, Žita Vainauskienė, 
P. Bosas, Jonas Kažemėkas ir šeima, J. M. Tarvydai, Albina 
Didžbalienė, A. L. Kuzmickai iš Paris, Pr. Kažemėkas, J. L. 
Stungevičiai, S. A. Urbanavičiai, Zen. Čečkauskas, K. E. 
Gudinskai, J. EI. Mažulaičiai, Stefanija Kalvaitienė, Pr. Vitie- 
nė, St. N Senkai, A. B. Šilgaliai, A. St. Šukaičiai, Viktorija 
Lukoševičienė, V. Al. Kėžinaičiai, P. T. Kareckai, Al. Dara 
Jankūnai, Bersėnų šeima. VI. Saulis, K. EI. Simaičiai, S. A. 
Verbickai ir šeima, A. J. Gedrimai, Kostas Lucy Meškauskai,
K. Mikšys, F. Al. Rimkai, Ignas Varnas, Alb. G. Repčiai, Ant. 
O. Jusiai, J. Teresė Povilauskai, Juozas Stonkus, Kazys, 
Helga ir Jūratė Baronai iš Vakarų Vokietijos.

15 dol. — Ant. Prunskus, St. G. Karalėnai, Al. Aldone Eršti- 
kaičiai, J. O. Deveikiai, J. J. Stanaičiai.

10 dol. — A. H. Liaukai. B. D. Mačiai, Marija Kvedarienė, 
S. Elvikienė, Alb. G. Lukai, F. Urbaitis, Marija ir sūnus Algis 
Borusai, P. Latauskas, P. Zabarauskas, J. O. Andriukaičiai, 
Vincas Gelžiniai, K. Mankauskienė, S. Vyšniauskas, Br. Ema 
Milašiai, J. L. Toliai, Ema Dirsienė, J. Br. Kažukauskai, J. 
Vanda Raguckai, Br. EI. Sopiai, Ad. O. Godeliai, J. L. Kriau
čiūnai, Pr. T. Enskaičiai, P. I. Girniai, P. V. Lukošiai.

5 dol. — St. Žvirblys, P. Navickas, Juozas Kažemėkas.

Tautos fondo atstovybė taip pat sveikina visus aukotojus 
su Kalėdų šventėmis, linki 1986 metais visiems geriausios 
sveikatos, visokiariopos laimės, džiaugsmo ir gausios Dievo 
palaimos. Nuoširdus ačiū visiems aukotojams.

Tautos fondo atstovybė Hamiltone
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Bookbinding Studio
“SAMOGITIA”
meniškai (riša knygas bei 

žurnalus. Savininkas - lietuvis.
Telefonas 625-2412

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

Visiems 
draugams ir pažįstamiems

linksmų Kalėdų švenčių ir laimingų
naujų 1986 metų linki - @

Vytautas ir Genutė -t?
Hamilton, Ont. Agurkiai

Visiems 
lietuviams 
džiugių šv. 
ir laimingų NAUJŲ METŲ -

I inkime
KALĖDŲ

THE J. B. MARLATT
615 Main St. E. 
Hamilton, Ont. 
Tel. 528-6303

1 ijnwi
| K*I/W švenčių, J turtingų ir laimingųJ naujų metų linki2 savo kl ientams -

O

AND APPLIANCES LTD. S
SALES & SERVICE S

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

Krautuvės savininkas AL PILYPAITIS



Tautinės sąmonės išlaikymas išeivijoje
Mokslinė konferencija Čikagos lietuvių Jaunimo centre

ŽIVILĖ JtRAITE-ŠELVlIENĖ
(Tęsinys iš praėjusio nr.)

Sekmadienio rytas buvo skir
tas lituanistiniam švietimui 
bei tautiniam auklėjimui mo
kykloje ir organizacijoje, pir
mininkaujant Br. Juodeliui.

Šiaurės Amerikoje
Jonas Kavaliūnas, JAV LB 

švietimo tarybos pirmininkas, 
aptarė JAV-bių padėtį. Buvo 
liūdna, kad mokinių skaičius 
mažėja, ir džiugu, kad Pensil
vanijoje į lituanistines mokyk
las grįžta trečios ir net ket
virtos kartos lietuviai! Auga 
skaičius nemokančių lietuviš
kai, kuriuos reikia atitinka
mai paruošti. Paskaitininkas 
paminėjo reikalingumą skaity
tuvų (kompiuterių), bet trūks
ta lėšų. Padėkojo Lietuvių fon
dui už paramą mokykloms. Dar 
kalbėjo apie nusiskundimą, 
kad lietuviški vadovėliai per 
sunkūs, lyginant su amerikie
tiškais. Pastebėjo, Amerikos 
vadovėliai smunka ir jau sten
giamasi pakelti jų lygį.

Kanados padėtis buvo aptar
ta Vytauto Biretos, KLB švieti
mo komisijos pirmininko. Ka
nadoje panašios problemos, 
tik mažesnio masto. Jis patei
kė mokyklų duomenis ir pa
brėžė svarbą Toronto Mairo
nio mokyklos, kaipo seniau
sios (35 m.) ir stipriausios, 
turinčios 188 mokinius ir 10 
skyrių. Yra parengiamoji ir 
silpnai lietuviškai mokančių 
klasė. Šią vasarą minėtoji mo
kykla paruošė lietuvių kalbos 
programą pirmiem keturiem 
skyriam ir parengiamajam. 
Švietimo komisija dar neįsi
gilino į programos turinį, bet 
išreiškė savo dėkingumą jos 
parengėjams.

Taip pat V. Bireta paminė
jo Aukštesniuosius lituanis
tinius kursus, kuriems vado
vauja Giedrė Paulionienė. 
Veikia XI, XII ir XIII sky
riai. finansuojami Toronto 
miesto švietimo vadybos.

Tie lituanistiniai kursai yra 
valdžios pripažinti, kaip ir 
kitos pamokos gimnazijoje — 
matematikos arba anglų kal
bos. Be to, tuose kursuose yra 
specialios pamokos suaugu
siems, daugiausia mišrių šei
mų nariams.

Toronte veikia ir lietuvių 
vaikų darželis, vadovaujamas 
N. Pr. Marijos vienuolijos se
serų.

Šeštadieninės mokyklos Ka
nadoje taip pat veikia Hamil
tone, Montrealyje, Kalgaryje, 
Otavoje. Pasak V. Biretos, jos 
stebuklų daryti negali, tačiau 
atlieka savo paskirtį padėda
mos šeimoms, kuriose praside
da tautinis auklėjimas ir bręs
ta.

Australijoje
Apie lituanistinį švietimą 

Australijoje kalbėjo ALB švie
timo komisijos pirm. Janina 
Vabolienė. Skaičiais Australi
jos lietuviai negali lygintis 
su JAV ir Kanados. Geras ženk
las esąs tas, kad jaunos šeimos 
nesišalina nuo lietuviškos 
veiklos, organizuoja mažus 
privačius būrelius lietuviš
kumui ugdyti. Visus gaivina 
didieji renginiai — Lietuvių 
dienos, sporto šventės.

Pirmąją lietuvišką mokyklą 
Australijoje įsteigė prel. P. 
Jatulis 1949 m. Adelaidėje. 
1965 m. visoje Australijoje bu
vo 300 mokinių, dabar — tik 
pusė to skaičiaus. 1971 m. bu
vo įsteigti lituanistiniai kur
sai Melburne (dabar juose yra 
40 mokinių). Vėliau tokie kur
sai atsirado Adelaidėje (da
bar juose yra 11 mokinių). 1986 
m. Australijos mokyklose įve
damas privalomas mokymas 
antrosios kalbos. ALB prašo 
parūpinti pasiruošusių moky
tojų, atitinkamų vadovėlių, 
garsajuosčių, programų lietu
viškai nemokantiems, vaidini
mų mokykloms.

Vyr. skautininke S. Gedgau
dienė kalbėjo apie skautų or
ganizacijos poveikį tautiniam 
auklėjimui, o Br. Keturakis — 
apie sporto organizacijos ŠAL- 
FASS reikšmę.

Pietų Amerikoje
Pranešimą apie lituanisti

nį švietimą P. Amerikoje pa
darė Birutė Jasaitienė, nese
niai ten keliavusi. Dabartinė 
būklė aiškėjo iš H. Valavičiaus 
laiško, kurį jinai perskaitė 
ištisai. Didžiausia imigracija 
Brazilijon buvo 1926-30 m., kai 
atvyko 40.000 lietuvių. Tebevei

kia kelios organizacijos. Lie
tuvių kalba dėstoma katalikų 
universitete. Yra neakivaizdi
nis D. Petraičio paruoštas lie
tuvių kalbos kursas. Kasmet 
rengiama paroda ir tautinių 
šokių šventė. Vienintelis lie
tuvių laikraštis “Mūsų Lietu
va” eina jau 40 metų (500 egz.). 
Lietuviai turi stovyklavietę, 
pastatytą prieš 6 metus.

Urugvajuje gyvena tiktai trys 
"dypukų” šeimos. Dauguma — 
senosios kartos ateiviai. Vei
kia tautinių šokių ir dainų 
grupės, jaunimo sąjunga. Jų 
visų kalba yra ispaniška.

Argentinoje lietuviai yra 
įsikūrę trijuose miestuose. 
Didžiausias jų telkinys yra 
Buenos Aires mieste. Ten vei
kia senelių namai, organiza
cijos, tautinių šokių grupės. 
Rosario mieste gyvena 50 lie
tuvių šeimų. Jas aptarnauja 
kun. Margis ir dvi seselės ka- 
zimierietės.

Apie Venezuelą pranešimą 
turėjo padaryti Jūratė Stat
kutė de Rosales, bet negalėjo 
atvykti.

Europoje
Pranešimą apie D. Britani

ją perskaitė Vilija Kerelytė. 
Ten nėra šeštadieninių mokyk
lų. Lietuviškumas ugdomas or
ganizacijose, stovyklose, cho
ruose. Jaunimo sąjunga nese
niai įsteigta. Veikliau reiškia
si skautai su savo laikraštė
liu “Budėkime”. Pageidauja
mas lietuvių kalbos vadovė
lis, tinkamas mokytis be moky
tojo.

Austrijoje, pasak V. Kerely- 
tės, yra lietuvių leidžiamas 
laikraštis vokiečių kalba. 1986 
m. Europos lietuvių studijų sa
vaitė bus Austrijos Salzburge.

Apie Vasario 16 gimnaziją 
pranešimą padarė B. Jasaitie
nė. Esą ten suvažiuoja moki
niai iš viso laisvojo pasau
lio, kai kurie visai nemokė
dami lietuvių kalbos, ir ten 
gana greitai išmoksta.

Tautinis sąmoningumas 
palyginamoje perspektyvoje 
Šią temą nagrinėjo Elena 

Bradūnaitė-Aglinskienė, dir
busi prieš eilę metų valstybi
nėje tarnyboje JAV-se, kur ji 
turėjo progos surinkti medžia
gą šiai paskaitai. Valdžia tuo
met ruošė dvi studijas apie 
etnines mokyklas, ir ji daly
vavo šiuose tyrinėjimuose. 
Pirmoji studija lietė tautinį 
emigrantų auklėjimą — žydų, 
graikų, japonų, portugalų ir 
1.1. Antroji studija atkreipė 
dėmesį į politinių pabėgėlių 
pastangas išlikti ištikimais 
savo kultūrai. Dabar Amerikos 
kongreso biblioteka saugo 
šiuos duomenis, net vadovė
lius ir juosteles, kuriuos 
įsigijo iš studijuotų etninių 
grupių.

Viena tų grupių buvo ukrai
niečiai, seniai atvykę ir jau 
visai užmiršę savo protėvių 
kalbą. Vis dėlto dar susiburia 
pabendrauti; kartą jie nuvyko 
į pokarinių tautiečių stovyk
lą, bet grįžo labai nusivylę, 
nes ten jautėsi išskirti dėl kal
bos nemokėjimo.

Kita grupė buvo Tennessee 
žydų. Jų mokytojai uždirba 
algas beveik profesionalų, 
turi puikią biblioteką, kur 
tėvai atveda vaikus viduryje 
savaitės ruošti pamokų. Nuo
lat vyksta diskusijos tema "Ką 
reiškia būti žydu Amerikoje?” 
Juos riša persekiojimo isto
rija ir įsitikinimas, kad jų 
tauta yra Dievo išrinkta.

Antroji studija lietė JAV- 
bių politinių pabėgėlių situa
ciją. Pažymėtina, kad lenkuo
se jaučiama įtampa tarp anks
tyvesnės bangos ateivių ir “dy
pukų", o dabar jau kuriasi tre
čia banga.

Korėjiečių mokykla Vašing
tone stengiasi, kad jaunimas 
pramoktų užtektinai kalbos 
susikalbėti su seneliais, kai 
vyksta aplankyti jų Korėjoj. 
Etiopai purtosi sutapatinimo 
su Amerikos juodaisiais. Por
tugalai (Massachusetts) giria
si, kad jų krašto vadovybė di
desnį dėmesį kreipia į juos, 
siųsdami knygų ir kitokios kul
tūrinės paramos JAV-se, negu 
tada, kai jie gyveno Portuga
lijoje.

Visose grupėse iškildavo 
klausimas, kodėl tėvai siun
čia vaikus į šias mokyklas. 
Atsakymas — noras įkvėpti 
vaikuose tautinio identiteto 
jausmą.

Paskaitininke baigė savo 
kalbą mintimi, kad mūsų išei
vija yra per daug etnocentriš- 
ka; turėtume apsidairyti ir pa
matyti, kad tautinio išlaiky
mo problematika nėra vien tik 
lietuvių rūpestis.

Popietinėse svarstybose bu
vo gvildenami metodai bei 
priemonės tautiniame auklė
jime, pirmininkaujant prof, 
dr. J. Račkauskui.

Praktiniai dalykai
Dr. Dalia Katiliūtė-Boyds- 

tun skatino padaryti tautinį 
auklėjimą patrauklų vaikam, 
duoti pasirinkti užsiėmimus, 
įjungti lietuviškon veiklon 
pagal jų sugebėjimą, sudaryti 
sąlygas laisvam jų apsispren
dimui.

Mokytoja Danutė Dirvonie- 
nė, Montessori metodo šali
ninkė. pabrėžė priešmokykli
nio amžiaus vaikų auklėjimą, 
skatino steigti lietuviškus ži
dinėlius privačiuose namuose, 
kur motinos ir auklės kalbėtų 
lietuviškai, rūpintųsi mažy
lių auklėjimu. Du tokie židinė
liai jau veikia Čikagoje.

Ramunė Račkauskienė, pa
rašiusi daug knygų anglų kal
ba, kalbėjo apie auklėjimą 
pradinėje mokykloje. Pasak 
jos, dabartinėje programoje 
per daug pabrėžiamas rašy
mas bei skaitymas. Reikia 
suaktualinti programas, pa
ruošti tinkamesnius vadovė
lius, rengti taisyklingo rašy
mo varžybas, iškylas, skaid
rių rodymą, garsajuostes bei 
vaizdajuostes.

Mokytoja ir rašytoja Danu
tė Bindokienė kalbėjo apie 
aukštesnes lituanistines mo
kyklas. Ji apgailestavo, kad 
tik penktadalis lietuvių jau
nimo JAV-se lanko lietuviškas 
mokyklas. Reikia pritraukti ir 
tuos, kurie jų nelanko. Tam 
tikslui galima rengti tarpmo
kyklines stovyklas, į kurias 
kviestini ir lituanistinių mo
kyklų nelankantys mokiniai. 
Tokios stovyklos mokytojai 
gautų tokį pat atlyginimą, 
kaip ir šeštadieninėje mokyk
loje. Tuo būdu galima būtų pri
traukti daugiau mokinių, nes 
jie mėgsta stovyklauti.

Kun. A. Saulaitis, SJ, kalbė
jo apie tautinį auklėjimą or
ganizacijose — ateitininkų', 
skautų ir kitų. Esą svarbu su
daryti lietuvišką aplinką, jos 
nepertempiant, nes išeivija, 
sukūrusi ją, gali nebejausti 
reikalingumo Lietuvos. Svarbu 
sudaryti sąlygas jaunam žmo
gui lavintis savarankiškai. 
Dėl to reikia pavesti jaunimui 
vadovavimą, planavimą, atitin
kamus darbus. Verta mokytis 
ir iš kitų tautybių; pvz. uk
rainiečių, latvių, vengrų ir ki
tų pavyzdžiai padrąsino mus 
steigti lituanistikos katedrą. 
Svarbus dalykas tautiniame 
auklėjime ir papročių išlai
kymas, ypač religinių. Nau
dinga kviesti jaunimą į savo 
renginius iš kitų vietovių, 
įsigyti modernias priemones 
veiklai, kaip pvz. skaitytuvų 
(kompiuterių).

Rūta Udrienė dėstė savo 
mintis apie auklėjimą šeimo
je, remdamasi patirtimi savo
je šeimoje, kurioje augo ketu
ri vaikai. Ji iškėlė sene
lių vaidmenį, skaitymą vai
kams lietuviškų pasakų, kny
gų. laikraščių (“Eglutė”). Svar
bus vaikų dalyvavimas šeimos 
gyvenime —- ėjimas kartu į pa
maldas. buvimas šeimos šven
tėse (Kalėdos, Velykos . . .). 
Tėvų pareiga — rūpintis vaikų 
dalyvavimu stovyklose, tauti
nių šokių bei dainų grupėse, 
organizacijose.

Konferencija paliko man gi
lų įspūdį. Per tokį trumpą lai
ką buvo išnagrinėti aktualūs 
klausimai, apie kuriuos teks 
mąstyti ir toliau.

Lietuviška baldų 
dirbtuvė Toronte

Daromi nauji minkšti baldai ir 
aptraukiami seni PIGIA KAINA. P. 
Lubys. Tel. 498-5823 arba 755-3174.

Įvedu šildymo ir vėsinimo 
sistemą, atlieku visus 

taisymo ir skardos 
darbus ’

(Esu “Union Gas” 1 
atstovas)

Jurgis Jurgutis
Tel. 383-9026

154 Darlington Dr.
Hamilton, Ontario L9C 2M3

PLB surengtoje tautinio sąmoningumo konferencijoje Čikagoje. Prie pre
zidiumo stalo iš kairės: Kanados LB krašto valdybos švietimo komisijos 
pirm. VYTAUTAS BIRETA. vyriausia skautininke STEFA GEDGAUDIE
NĖ, rengėju komisijos pirm. BRONIUS JUODELIS Ntr! J. Tamuiaičio

Įvairiaspalvė keramika
Sofijos Pacevičienės darbų paroda specialioje studijoje Toronte

DAIL. DAGYS

Sofija Pacevičienė su pora 
kitataučių draugių-keramikių 
išsinuomojo patalpą Toronto 
Markham gatvėje ir pavadino 
“Studio 608”. Joje keramikė 
Sofija Pacevičienė surengė 
savo darbų parodą.

Idėjos atžvilgiu ten jos ro
domieji dirbiniai yra labai 
įvairūs. Tik įėjus į tą patalpą, 
pagauna žvilgsnį įvairiaspal
viai rodiniai, žvilgą kaip spal
voti stiklai ar emaliuoti me
talai, bet tai tik glazūruoti 
moliniai dirbiniai. Ant sienų 
kabo išraiškingos maskės ir 
mažų paveikslėlių kompozici
jos. Jie žiūrovo žvilgsnį žavi 
temų įvairumu: tai gaidžiai, 
balandžiai ar kitokie fantas
tiški paukščiai, tai įvairios 
mergaitės, tai didesnės ar ma
žesnės šeimos, tai Madona su 
kūdikiu stambiais spinduliais 
dekoruotoje plokštumoje. Ant 
stalų rymo keletas baltų por
celiano Rūpintojėlių, stovi 
įvairiakaklės vazos, dekoruo
tos peteliškėmis ir gėlėmis, 
guli nemaža katė su kačiukais 
iš dailaus baltę porceliano tik 
karščio išmargintais ruožais.

Kampe įspaustas dairosi na
tūralaus didžio merginos bius- 
tas-portretas, padarytas iš mo
lio, bet taip meistriškai, kad 
atrodo lyg metalinis ne tik 
spalva, bet ir plonu paviršiumi.

Nebe mokykloje?
Be darbo?
Žemiau 25?

Įsidėmėkite.
Jei jus atliksite savo dalį, mes
paruošime jus ir atlyginsime darbe
iki ištisų vienerių metų. 
Skambinkite nemokamai: 
1-800-387-0777.

Paruošia Ontario jaunimą darbui Ministry of 
Skills Development 

® Ontario
Minister. Hon. Gregory Sorbara 
Premier. Hon. David Peterson

Tie visi darbai porceliani
niai ar daugiausia atlikti “ra
ku” technika. Tai senas japo
nų keramikos darbų būdas. 
Porcelianas ir “raku” gauna
mi iš skirtingų molio rūšių ir 
skirtingai išdeginti net iki 
3000“F karščio. Tokioje aukš
toje temperatūroje dirbiniai 
tegali būti išdeginami tik už 
miesto ribų, nes mieste to da
ryti neleidžia įstatymai.

Keramikė Sofija Pacevičie
nė šiuos visus darbo būdus 
yra gerai išstudijavusi ir nuo
širdžiai įsigilinusi į jų savy
bes. Jos meilė tam darbui, ta
lentas ir kūrybinė dvasia tei
kia jai malonumo dirbant, 
kaip ji sako, ir padaro ją po
puliaria toje srityje.

Ji tas sudėtingas keramikos 
technikas puikiai žino ir ga
lėtų dėstyti pradedantiems, 
to amato išmokti geidžian- 
tiems asmenims.

OPTOMETRISTAS 
Dr. S. Brogowski 

412 Roncesvalles Avė. 
Toronto, Ontario 

(prie Howard Park Ave.) 
Kabineto telefonas 

531-4251 
Pacientai priimami 
susitarus telefonu
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Kalėdinis laiškas iš Sibiro
Rašytas prieš daugelį metų iš miestelio, kuriame gyveno 400 lietuvių

Gerb.. . .
Atrodo, kad jau nemažiau 

kaip 30 metų laikotarpis su
spėjo nugrimsti negrįžtančion 
amžinybėn, kai pas jus gyve
nau. Tada mokiausi ir ruošiau
si nežinomam gyvenimui. Da
bar to mokslo visai nereikia, 
svarbu tik gera sveikata, kad 
už savo prakaito lašus būtum 
sotus ir pridengtum nuodėmin
gą savo kūną skarmalu. Toks 
dabartinis mano gyvenimo tu
rinys.

Jau aštuoneri metai gyvenu 
dabartinėse vietovėse. Niekuo 
negaliu nusiskųsti. Klimatas 
kontinentalus — sausa, žiemą 
šalčiai iki -48°C, o vasaros pa
lyginti karštos, bet trumpokos. 
Ir tie karščiai, ir tie šalčiai 
yra pakeliami — pakenčiami. 
Suprantama, jei nebūtų įma
nomas gyvenimas, jau seniai 
kaulai būtų sudūlėję po velė
na ant kalniuko tarp pušelių, 
kur ožkos nepraleidžia progos 
vaikščioti ir pasiganyti. Pas 
mus nėra papročio kapines ap
tverti.

Gyvenamos vietos kalnuotos. 
Daug sraunių upių ir upelių. 
Paupiais gražios lygumos, der
lingos pievos. Dirvos taip pat 
gana derlingos. Kalnų pašlai
tėse daug šaltinėlių su tyru 
kaip krištolas vandeniu.

Miškai neperžengiami (tai
ga). Vyraujančiai auga spyg
liuočiai — pušys, eglės, mau
medžiai, kedrai, bet yra ir la
puočių — beržų, drebulių. Tai
goje mėgėjai medžioja įvairius 
kailinius žvėrelius. Dažnai nu
kauna ir meškas.

Labai išplitusi miško pramo
nė, nes Sibiras turtingas miš
kais. Čia taip pat daug iškasa
ma ne tik geležies rūdos, bet ir 
visokių spalvotų metalų rūdos. 
Akmens anglių sluoksniai vie
tomis išeina į žemės paviršių 
ir jų klodai gilūs.

Čia auga visokios kultūros, 
kaip ir Lietuvoje, tik dėl žiau
rių šalčių vaisinių sodų nėra, 
arba kur augina tai žemaūgius 
vaismedžius.

Žodžiu, Sibiras yra labai tur
tingas visokiomis gėrybėmis 
žmogui. Jei sugebėtų viską 
išnaudoti, tai gyvenimas Si
bire būtų gražesnis kaip Ka
nadoje. Kanados aš nemačiau, 
įspūdį esu susidaręs tik iš ap
rašymų.

Gyventojų Sibire retoka, jei 
neklystu vienam kv km tenka 
apie 1 žmogų (Rytų Sibiras). 
Daugiausia apgyventa vieta, 
kur praeina svarbioji susisie
kimo (geležinkelio) linija, jun
gianti Maskvą su Vladivostoku 
ir pagal upes. Aš irgi gyvenu 
visai arti prie geležinkelio 
linijos ir gražios upės. Mūsų 
miestelis gali turėti apie 10.000 
gyventojų. Toje aplinkumoje, 
kur aš gyvenu, gyventojų nėra 
mažai. Čia gyvena visokie trem
tiniai iš senų laikų — daugiau
sia ukrainiečiai, Rusijos vokie
čiai, totoriai, pabaltiečiai ir 
kiti. Tautų mišinys.

Tai tiek apie tą aplinkumą, 
kurioje gyvenu. Dar kelis žo
džius iš savo gyvenimo. Po vie
nų su puse metų gyvenimo šio
se vietose mirė Baba, turėda
ma 90 metų. Ją Tamsta labai ge
rai pažinojai. Likome mudu su 
mama. Mama po namus ruo
šiasi, o aš dirbu medžio ap
dirbimo įmonėje. Mano uždar
bio užtenka mudviem sočiai 
pragyventi. Buvom susigundę 
pirktis namuką, bet susilai
kėm, todėl gyvename įmonės 
pastatytuose darbininkams 
namuose. Turime kambarį ir 
virtuvę. Yra gera elektros švie
sa.

Prie buto yra gabaliukas 
žemės (apie 100 kv metrų). Čia 
užsiauginame pakankamai po
midorų, agurkų, morkų ir kito
kių daržovių. Laikome ožką, 
todėl šviežio pieno kasdien 
turime. Krautuvės arti, todėl 
nusipirkti ko reikia, netoli. 
{ darbą nueiti užtrunka apie 
18 min. Butas šiltas. Yra stip
rus radijo aparatas, todėl mu
zikos paklausom visokios. Die
nos labai greitai bėga. Mūsų 
miestelyje lietuvių gyvena 
daug, gal nemažiau 400. (. . .)

Kristaus gimimo švenčių 
proga mudu linkime Jums ir 
visai Jūsų šeimai kuo geriau
sios sveikatos, sėkmės ir lai
mės. Tegul simboliškai gimęs 
Kristus viešpatauja visų krikš
čionių širdyse ir teneša šei
moms (per tai ir visam pasau
liui) ramybę, meilę, nuoširdu
mą ir kartu džiaugsmą bei lai
mę. Gyvenkite laimingai!

Jūsų sūnėnas 
Irkutsko sritis, 1956. XII. 10.
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Švenčionėlių sodininkystės sov- 
chozas 1984 m. vasarų perėmė 
ten buvusius Lietuvos koopera
tyvų sąjungos Vilniaus vyno ga
myklos plotus. "Tiesos” atsto
vas Vygantas Guiga, apsilankęs 
Švenčionėliuose, skundžiasi, kad 
niekur negalima gauti vaisių 
sulčių bei vaisvandenių, bet 
miesto centre esanti parduotu
vė turi kelias dešimtis dėžių 
"Putojančio obuolių gėrimo", 
kuris iš tikrųjų yra 8G alkoho
lio turintis obuolių vynas. To 
putojančio gėrimo buvo paga
minta net 27.000 dekalitrų, nors 
M. Gorbačiovas jau buvo pra
dėjęs akciją prieš alkoholinius 
gėrimus. Kai sodininkystės sov- 
choze lankėsi V. Guiga, nealko
holinių gėrimų gamybos linija 
stovėjo be darbo, o prie puto
jančio vyno linijos moterys dir
bo išsijuosusius, nors darbo są
lygos ten labai blogos — nėra 
ventiliacijos, išskyrus duris ir 
skyles pastato sienose. Ranko
mis tenka klijuoti etiketes, už
kamšyti butelius. Švenčionėlių 
sodininkystės sovchozas puto
jančiu obuolių vynu užvertė par
duotuves. Švenčionėlių vartoto
jų kooperatyvas svaiginantį 
obuolių gėrimą pardavinėjo tri
jose miesto ir šešiose kaimo par
duotuvėse, o Pabradės vartoto
jų kooperatyvas — keturiose.

INŽINIERIŲ NAMAI
Šiauliuose dabar gyvena ir 

dirba apie 3.600 inžinierių, ku
rių gretas kasmet papildo Kau
no politechnikos instituto vaka
rinio skyriaus absolventai Šiau
liuose. Šiemet inžinierių diplo
mus gavo 95 to vakarinio skyriaus 
lankytojai. Daugelis inžinierių 
dalyvauja Šiaulių miesto inži
nierių namų veikloje, kuriai 
vadovauja inžinierių taryba su 
pirm. Romualdu Bruzguliu. 
Šiaulių dujofikavimo valdybos 
viršininku. Namuose dažnai 
vyksta diskusijos, susitikimai 
su įvairių profesijų žmonėmis, 
yra turtinga biblioteka su 160.000 
techninės literatūros, nuolat 
rengiamos įvairios parodos.

PUŠU SAKAI
Kapčiamiesčio miško chemi

jos ruožas, įsikūręs piečiausiuo
se Veisiejų miškų ūkio pušy
nuose, apima dalį Alytaus miš
kų ūkio ir Prienų miško pramo
nės ūkio sakinamų medynų. Miš
ko chemikams jau kelinti me
tai trukdo meterologinės sąly
gos, blogėjanti sanitarinė me
dynų būklė. Ištisus pušynų ma
syvus apniko miškų kenkėjai 
vienuolis verpikas ir pušinis 
pelėdgalvis. Geriausiu sakin- 
toju Lietuvoje jau kelinti me
tai pripažįstamas Leipalingio 
sakinimo meistrijos rėžėjas 
Antanas Subačius, per penkme
tį surinkęs 72 tonas sakų. Ne
daug nuo jo atsilieka tos pačios 
meistrijos rėžėjai Antanas Ja
rašius ir Domininkas Pilipči- 
kas, Kuodžių meistrijos rėžė
jas vėlgi Antanas Jarašius. Šie
met iš Kauno atvyko du jauni rė
žėjai Jonas Monkūnas ir Henri
kas Vosylius. Pirmus metus dirb
dami miško sakintojais, jie pri
artėjo prie dešimties tonų ribos. 
Tos sakų tonos surenkamos iš 
lašų.

DVIRAČIAI BE PADANGŲ
Elektrėnuose gyvenantis ant

ros grupės invalidas J. Paketu- 
ras “Tiesos” 216 nr. skundžiasi 
redakcijai, kad niekur negali 
gauti padangų dviračiui, kuris 
jam yra tapęs treniruokliu ligos 
pažeistiems sąnariams mankš
tinti. Vaikščioti jis negali, bet 
įstengia važiuoti tokiais mažais 
dviračiais, kaip "Venta" ir Des- 
na-2”. Vienas jo dviratis jau 
stovi rūsyje, o antrą baigia nu
važiuoti, nes niekur nėra padan
gų: “Argi ne keista: dviračių kiek 
nori, o jiems atsarginių dalių 
nėra! Elektrėnuose nei pernai, 
nei šiemet padangų dviračiams, 
ypač mažų gabaritų, neteko ma
tyti”.

UTENOS VAISVANDENIAI
Utenos alaus kombinatas ga

mina ne tik alų, bet ir įvairius 
beveik dvidešimties rūšių vais
vandenius. Pranešime spaudai 
minimi — “Tonika", “Selteris", 
"Sodos vanduo”, “Pepsi kola" ir 
“Fanta". Šiemet uteniškiai jų pa
gamins pusantro karto daugiau, 
negu numatyta valstybiniu vadi
name plane. Pernai vaisvande
niams teko ketvirtadalis bendro
sios gamybos, o šiemet teks treč
dalis. Iš R. Vokietijos gauta au
tomatinė vaisvandenių stotis, 
aptarnaujama vieno operato
riaus, dvigubai našesnė už lig 
šiol buvusią.

10.000 NUMERIU
Vilniuje 1953 m. liepos 1 d. bu

vo pradėtas leisti lenkų kalba 
dienraštis “Červony štandar” 
(“Raudonoji vėliava”). Su tuo 
dienraščiu, išleidusiu jau 10.000 
nr., “Tiesos” skaitytojus supa
žindina jo red. Stanislavas Ja
kutis. Pirmiausia pabrėžiama, 
kad šis lenkiškas dienraštis yra 
vienintelis visoje Sovietų Są
jungoje, aptarnaujantis skaity
tojus ir kitose respublikose. 
Dienraščio puslapiuose regulia
riai skelbiami skaitytojų kon- 

' kursai tema “Sovietų Sąjungos 
ir komunistinės Lenkijos tautų 
įvairiapusiškas bendradarbia
vimas ir brolybė”. Dienraštis tu
ri skyrius — “Darbininko tribū
na”, “Socialistinio lenktynia
vimo atmosfera”, “Internaciona
lizmas mūsų gyvenime”, “Pokal
biai pasaulėžiūros klausimais" 
ir kt. Dalis tiražo siunčiama į 
Lenkiją, pasiekia tūkstančius 
skaitytojų sovietinių respubli
kų miestuose ir srityse.

VARŽĖSI MEŠKERIOTOJAI
Lietuvos meškeriojimo pirme

nybės įvyko Nemune ties Biršto
nu. Rajonų žvejams atstovavo 
dvi “Nemuno” rinktinės, suda
rytos iš Kėdainių ir Ukmergės 
rajonų atstovų. Komandinėje 
įskaitoje nuglėjo Šiaulių mies
to rinktinė. Antrą vietą iškovojo 
antroji “Nemuno” komanda, tre
ti buvo vilniečiai. Asmeninėse 
varžybose Lietuvos čempionu ta
po alytiškis J. Aušvicas, per tris 
valandas pagavęs 6 kg ir 180 g žu
vų. Jis iš Nemuno ištraukė ir di
džiausią žuvį - 1,250 kg karšį. 
Antroji vieta teko taip pat aly
tiškiu! A. Vyturiui (5 kg 80 g), tre
čioji — šauliečiui A. Cironkai 
(3 kg 810 g).

V. Kst.

Meldžiame Jėzui j 
Šventąją naktelę - 
Sugrąžinki laisvę 
Lietuvos šalelei.

GYVATARAS",
Hamilton, Ont.

proga 
sveikiname 

visus mūsų 
rėmėjus, 
meninius 
vienetus, 
jaunimo 

organizacijas 
ir visus 

lietuvius 
plačiame 

pasaulyje,

O ią nokt j tylią ir š\ entą 
Žydriuoju paukščiu taku 
/ Tė\ iškęs kuklią pastogę 
Mintimis aš skrendu. . .

Kns^s9imimoSventė tejunsia mus sMejsdama šjrdyse.

Ten skamba Kalėdą giesmės, 
Rymo apšerkšniję beržai - 
Motina laužo p/otke/ę...
Taika ir ramybė: - Sūnau. Tu grižai.

Sv. Kalėdų
proga sveikiname plačiame pasaulyje 
išblaškytus lietuvius, šokėjų tėvelius 
bei rėmėjus, kitus meno vienetus ir 

jų vadovus, linkėdami

laimingų 1986 metų.

t . < i *, 
Mm* “’ŽkJjr

H ■

r> 1

I* I

E 1
W|

1
1k’iM

vi•k.j

>i

Pa ■s X;|

CORPORATION 
sveikina visus lietuvius su šv. Kalėdomis, 
Naujais metais ir siūlo naujas, įdomias keliones 

[LIETUVĄ 1986

Išvyksta
balandžio 17 ieP°s10 
gegužės 12 lieP°s18 
gegužės 30 ru9Piuč'° 11 
birželio 30 rugsėjo 5 

spalio 2
Mūsų biuras:

Grįžta
Balandžio 28 
Gegužės 27 
Birželio 15 
Liepos 16

Liepos 21 
Rugpjūčio 3 
Rugpjūčio 28 
Rugsėjo 21 
Spalio 13

i• Pageidaujantiems paruošia individualias keliones į Lietuvą ir
kitas pasaulio šalis.

• Žiemos metu specializuojasi kelionėse į Pietų Ameriką, Karibų
salas, Havajus bei kitur.

• Sutvarko vizas bei dokumentus iškvietimams.
• Priima užsakymus vertimams į kitas kalbas.
• Tarpininkauja suteikiant giminėms Lietuvoje labai naudingą 

finansinę paramą, nuperkant dovanas, automobilius, tvarkant 
palikimus.

Visais atvejais garantuojamas sąžiningas ir konfidencialus patarnavimas. 
Smulkesnes informacijas teikia

AUDRONĖ, JŪRATĖ ir kiti darbuotojai adresu:
1576 Bloor St. West, Toronto, Ontario, Canada, M6P 1A4

(Priešais Lietuvių namus)
Tel. (416) 532-8772 arba (416) 537-3060

Telex 06-986766 TOR
Kelionių įstaigos registracijos numeris — 2159872



KŪČIŲ VAKARAS — kalinėtas varis. Autorius — Simas Augaitis. gyvenantis Jungtinėse Amerikos Valstybėse

Vilniaus geto drama

Mokslo ir kūrybos dienos II
Penktasis mokslo ir kūrybos simpoziumas Čikagoje

ANATOLIJUS KAIRYS

Ketvirtadienis, lapkričio 28 d.
Padėkos diena amerikie

čiams tradicinė ir ypatinga 
šventė, tačiau simpoziumo 
programa ėjo pilnu tempu — 
išimtis buvo padaryta tik ry
tinėm valandom.

Nuo 9 v. r. iki 12 v. tebuvo 
vienas renginys — visuotinis 
Lituanistikos instituto suva
žiavimas. Susirinko apie 40 
narių ir gal pora žurnalistų.

Po mirusiųjų pagerbimo ir 
kvorumo nustatymo praneši
mus darė pirmininkas ir kiti 
valdybos nariai. Apie LI lei
dinius referavo T. Remeikis, 
spaudos bibliografiją — J. Dai- 
nauskas, etnografiją — E. Bra- 
dūnaitė-Aglinskienė, anketos 
statistiką — kun. dr. K. Trima
kas, lietuvių literatūros isto
rijos leidimą anglų kalba (jos 
leidimas per keletą metų nepa
judėjęs iš vietos) — K. Keblys.

Dr. J. Gimbutas siūlė keisti 
LI statutą, nes darbo ir veik
los sąlygos per 20 metų labai 
pasikeitė, statutas atsiliko 
nuo gyvenimo reikalavimų. Br. 
Kviklys statuto keitimo mintį 
rėmė, tačiau T. Remeikis abe
jojo, ar pakeitimas reikalin
gas, ar atneštų praktiškos nau
dos.

Daugiausia entuziazmo su
kėlė J. Dainausko spaudos met
raščio apžvalga, būtent, ar bus 
lėšų ar nebus, ar atsiras tin
kamų bendradarbių ar neatsi
ras, metraštis bus redaguoja
mas ir leidžiamas. Suvažiavi
mui pirmininkavo dr. Br. Vaš
kelis, dabartinis LI pirminin
kas, o sekretoriavo dr. J. Gim
butas, LI sekretorius.

Oficialus Mokslo ir kūrybos 
simpoziumo atidarymas įvyko 
14 v. Didžiojoje salėje. Atida
rė organizacinio komiteto 
pirm. dr. R. Vaitys ir tarė svei
kinimo žodį. “Štai jau penktą 
kartą suplaukia lietuviai iš 
viso laisvojo pasaulio į Čika
gą dalyvauti ypatingoje lietu
viškos kultūros šventėje. Ypa
tinga ji dėl to, kad užima tar
pinę padėtį tarp kitų lietuviš
kų masinių renginių, turinčių 
pramoginį, meninį ar politi- 
nį-visuomeninį pobūdį. Lietu
vių Mokslo ir kūrybos simpo
ziumai pokario išeivijoje at
lieka vaidmenį, kurio negali 
atstoti joks kitas renginys: 
jie suburia visų rūšių moks
lininkus, kurių ekspertizės 
parodymas lietuviškajai visuo
menei nebūtų įmanomas kitų 
renginių rėmuose”.

“Šiame, penktajame simpo
ziume, — kalbėjo toliau dr. R. 
Vaitys, — lankytojai turės pro
gą pasirinkti iš apytikriai 240 
paskaitų, kurių skaitymas vyks 
76-se sesijose. Paskaitų skai
čiumi šis simpoziumas pralen
kia ketvirtąjį.” Čia pat tenka 
pastebėti, kad paskaitų buvo 
žymiai mažiau: paskutinėmis 
dienomis skelbta, kad bus 185 
paskaitos. Simpoziumo metu 
keliolika paskaitų atsimetė, 
o kelios dar prisidėjo, apytik
riai jų buvo 175. Ir tai impo
zantiškas skaičius. Visko nu
matyti ir pakeisti neįmanoma, 
nes įvykiai keičiasi valando
mis.

Garbės prezidiumą sudarė 
visi simpoziumo tarybos na
riai: T. Remeikis ir V. Rimše
lis (JAV LB), J. Vaišnys ir J. 
Rėklaitienė (L.I.), K. Ambro- 
zaitis ir J. Valaitis (PLGS), J. 

Rimkevičius ir A. Kerelis 
(PLIAS), mokslinės programos 
vadovas — dr. J. Bilėnas. Abu 
himnus — Amerikos ir Lietu
vos giedojo solistė M. Momkie- 
nė.

Raštu sveikino gen. Lietu
vos konsule J. Daužvardienė 
ir Lietuvos atstovas Vašing
tone dr. St. Bačkis, invokaci- 
ją sukalbėjo vysk. P. Baltakis. 
Žodžiu sveikino visi simpoziu
mo tarybos nariai, kiekvienas 
savo atstovaujamos organiza
cijos vardu.

Mokslinės programos pirm, 
dr. J. Bilėnas tarė įvadinį žo
dį, sustodamas prie simpoziu
mų istorijos ir tikslo: “Kas ket- 
veri metai rengiamų Mokslo ir 
kūrybos (MKS) tikslas yra: su
burti viso pasaulio lietuvius 
mokslo ir kūrybos darbuotojus 
pasidalinti savo žiniomis, su
stiprinti tarpusavio ryšius ir 
suartėti su lietuvių visuome
ne. Šių tikslų siekimas yra sėk
mingas, nes per paskutinius še
šiolika metų simpoziumai nuo
lat auga dalyvių skaičiumi ir 
susilaukia plataus lietuvių 
visuomenės pritarimo. Nauji 
dalyviai duoda vilčių stipres
nei bei dinamiškesnei tauti
nei veiklai, o suartėjimas su 
visuomene yra džiugus, nes 
mūsų išeivijos gyvenimas vi
suomet pasižymėjo šiltais san
tykiais tarp lietuvių moksli- 
ninkų-kūrėjų ir tautinės bend
ruomenės.”

“Nors MKS-mai visuomet ski
riami mokslui ir kūrybai, — 
tęsė sveikinimo žodį dr. J. Bi
lėnas, — tačiau rengėjai, bū
dami jautrūs platesnei tauti
nės bendruomenės veiklai, de
dikuoja Penktąjį MKS-mą išei
vijos lietuvių kultūrinei bei 
visuomeninei veiklai sankry
žoje su Lietuva. Šiai centri
nei simpoziumo temai skiria
me tris bendrines sesijas”.

Po oficialiosios dalies, už
trukusios pusvalandį ilgiau 
nei buvo numatyta, sekė dvi 
paskaitos: A. Gurecko iš Va
šingtono tema “Išeivijos lie
tuvių visuomeninės veiklos 
apžvalga” ir J. Kavaliūno iš 
Indianos tema “Išeivijos lie
tuvių kultūrinės veiklos ap
žvalga”. Abi paskaitos akade
miškai parengtos. J. Kavaliū
no paskaita pasižymėjo istori

Žentą Tenisonaitč
DIDYSIS STEBUKLAS
Ašaros lašas - - - 
Gyvybė nakties spalvose. 
Ilgesys Rytojui . . .
Ašaros lašas----
Stebuklas . . .
Kūdikiui užgimus.
KALĖDŲ MALDA
Viešpatie.
Tu. kuris esi
Pra a mži u s visa toje.
Šviesa — amžinoje tamsoje.
Atnešk mūsų žemei
Taiką ir ramybę . . .
Viešpatie.
Duok visiems gyviesiems 
Duonos ir vandens.
Išgydyk ligonius.
Išlaisvink vergus.
Duok žemei ramybę ir taiką...
Viešpatie,
Duok vaikui motiną ir tėvą.
Duok žmogui meilę ir gėrį. 
Pasauliui —
Taiką ir Grožį . . .
1984. 

niu įžvalgumu ir logiškomis 
išvadomis. “Po II Pasaulinio 
karo iš Lietuvos pasitraukusi 
didelė dalis inteligentijos 
turėjo gaivinančios įtakos kul
tūrinei veiklai išeivijoje. Ne
žiūrint sunkių išeivijos sąly
gų, reiškėsi gausi literatūri
nė kūryba, gyva teatrinė veik
la, taip pat operos teatro me
nas. Lietuvių opera Čikagoje 
artėja prie savo veiklos tre
čiojo dešimtmečio. Yra lietu
vių kompozitorių ir dailinin
kų, pasiekusių ir tarptautinio 
lygio. Dainų ir tautinių šokių 
šventės. Gausi sportinė veik
la. Švietimo srityje sukurta 
sava mokyklinė sistema, pa
rengtos programos, išleisti 
vadovėliai, leidžiami nauji. 
Įsteigta ir pradėjo veikti li
tuanistikos katedra Ilinojaus 
universitete Čikagoje. Mokslo 
ir kūrybos simpoziumai didė
ja savo apimtimi ir reikšme 
tiek lietuviškajai išeivijai, 
tiek ir pačiai Lietuvai.” Taip 
kalbėjo LB švietimo tarybos 
pirm. J. Kavaliūnas.
”Po trumpos pertraukos vyko 

popietinės įvairių mokslo ša
kų sesijos: muzika I, teologi
ja I, lituanistikos katedros 
pokalbiai, architektūros se
sijų atidarymas. Visų jų ap
rašyti neįmanoma, nes neįma
noma visur dalyvauti. Paskai
tos įdomios ir naudingos, 
kruopščiai parengtos, visus do
mina, bet kaip į jas suspėti, 
jei tuo pačiu laiku tegalima 
būti vienoje vietoje?

Lankytojų buvo pakankamai, 
nors po atidaromosios sesi
jos daugelis išskubėjo kala
kuto valgyti . . . (Bus daugiau)

Atsiųsta paminėti
Jonas Švoba. ŠEIMINĖ IR PRE

ZIDENTINĖ LIETUVA. Išleido 
“Vilties” draugijos leidykla (6116 
St. Clair Ave., Cleveland, Ohio 
44103, USA). Tiražas — 1000 egz. 
Mecenatas — Amerikos lietuvių 
tautinės sąjungos Detroito sky
rius. 1985 m., 423 psl. Kaina — $10.

Tomas Venclova, TEKSTAI APIE 
TEKSTUS. Tai rinkinys straips
nių literatūrinėmis temomis. Iš
leido Algimanto Mackaus knygų 
leidimo fondas (7338 S. Sacramen
to Avenue, Chicago, IL 60629, USA). 
Aplankas — I. Gražučio. Tiražas — 
800 egz. Chicago 1985 m., 240 psl. 
Kaina — $10.

Vytautas Kastytis 
KALĖDOS BE TĖVYNĖS
Užsidegiau visas žvakes 
Žaliam šakų, šakelių labirinte. 
Toli. Tėvyne, nuo tavęs 
Vaiskus Kalėdų rytas švinta.

Praskriejo vieškeliu nakties 
žirgai

Ir praeitin nusinešė 
vidurnakčio šešėlius.

Kalėdinės žvakutės mažas 
spindulėlis

Man tavo šilumą nuvargusioj 
širdy atskleis.

Regiu - eglutę tavo rankos 
puošia.

Ir aš. po svetimu dangum 
Kalėdom pasiruošęs.

Tenai toli, tartum gyva 
žvakutė tavo rankoj.

Skaidria atgijusios širdies 
liepsna degu . . .

Kaafjordas. Norvegija. 
1944 m. gruodžio 25 d.

Visą 1985 m. lapkričio mėne
sį teatre “Toronto Workshop 
Production” buvo vaidinama 
Izraelio dramaturgo Joshua 
Sobol drama “Ghetto”. Šią dra
mą autorius parašė pasinau
dodamas Vilniaus geto gyven
tojo Hermano Kruko dienoraš
čiu, kuris 1961 m. Niujorke 
pasirodė leidiniu “Togbokh 
Fun Vilner Geto”. Svarbiau
sias šios dramos personažas 
yra Jokūbas Gensas (Jakob 
Gens) — buvęs Lietuvos 
kariuomenės karininkas žydas.

Gensas ligi šių dienų yra la
biausiai diskutuojamas Vil
niaus geto pareigūnas. Vieni 
jį laiko paklusniu nacių ko
laborantu, kiti mano, kad Gen
sas, vykdydamas vokiečių įsa
kymus, bandė išgelbėti kuo 
daugiausiai gyvybių. Jokūbas 
Gensas, įsteigus 1941 m. rude
nį Vilniaus getą, buvo jo žydų 
policijos viršininku, o vėliau 
žydų tarybos (Judenrat) seniū
nu. Kadangi J. Sobol savo vei
kale vaizduoja Gensą gana sim
patingomis spalvomis, dalis 
Toronto žydų šios dramos vai
dinimą boikotavo.

Atrodo nelogiška, bet Gen
sas, gelbėdamas vienus žydus, 
kitus išduodavo žudymui. Jis 
sako: “Aš branginu žydų krau
ją, o ne žydų garbę. Jei iš ma
nęs pareikalauja šimto žydų, 
duodu. Antraip, jeigu mes, žy
dai, neduosim, ateis vokiečiai 
ir sunaikins visą getą. Paau
kodamas šimtą, išgelbėju tūks
tantį, o tūkstantis, kurį duo
du, išgelbėja dešimt tūkstan
čių”.

Joshua Sobol mini kelias 
grėsmingas ir skausmingas 
Vilniaus geto problemas.

Geto gyventojai išeina į dar
bą grupėmis po dešimt. Jeigu 
bent vienas atgal į getą nepar
eina, likusieji yra siunčiami 
į Panerius mirčiai.

Dirbančių šeimos turi “gyvy
bės pasus”, tačiau šeimoje gali 
būti tik du vaikai — kiti turi 
būti atiduodami nužudymui. 
Sunku įsivaizduoti motinos 
skausmą, kuri turi atsižadėti 
vieno ar daugiau savo vaikų. 
Jos išspręsdavo šią problemą 
dažnais atvejais nusižudyda- 
mos pačios.

Nacis Kittle informuoja Gen
są, kad Ašmenos gete reikia 
“sumažinti” gyventojų skaičių. 
Kittle sako, kad jis galėtų į 
Ašmeną pasiųsti tik lietuvius 
policininkus, tačiau jeigu ak
cijoje prieš Ašmenos žydus da
lyvautų ir Vilniaus geto poli
cininkai, tai aukų skaičius bū
tų mažesnis. Vilniaus geto žy
dų tarybos seniūnas Gensas 
pasiunčia geto policijos vadą 
Salėk Dessler ir jo policinin
kus į Ašmeną, kur jie priside
da prie 500 žydų išžudymo. 
(“Encyclopedia Judaica” lie
tuvių dalyvavimo Ašmenos 
skerdynėse nemini, nors jas 
ir aprašo).

Muziką mėgstantis Kittle 
įsako suorganizuoti žydams 
Vilniaus geto teatrą. Su tuš
čiais pilvais ir skaudančiomis 
širdimis žydų aktoriai turi 
linksminti nacį Kittle. Pasku
tinėje dramos scenoje Kittle 

Prof. dr. BRONIUS VAŠKELIS, lituanistikos katedros vedėjas Ilinojaus 
universitete, kalba PLB surengtos mokslinės konferencijos vakaro
nėje 19t)5. XI. 23 Jaunimo centre Čikagoje Nuotr. J. Tamulaičio

visus aktorius nušauna — pa
silieka tik Gensas.

Kitaip negu Gensas galvoja 
kitas šios dramos veikėjas 
Kruk. Jis buvo socialistinės 
žydų organizacijos “Bund” 
narys. Gete jis tvarko biblio
teką ir rašo dienoraštį. Nors 
jis supranta Genso galvojimą, 
tačiau jo manymu žydai turė
tų žudymams priešintis ir bėg
ti pas partizanus. Jis aktorei 
— dainininkei Hayya mielai 
paskolina knygą apie bombų 
gaminimą. Hayya su šia kny
ga pabėga pas partizanus.

Gensas gerai žino apie par
tizanų organizaciją gete ir už 
jo ribų, ragina kitus prie jų 
prisijungti, tačiau pats jau
čia pareigą likti gete, nors 
jis, karininkas mokantis var
toti ginklą, būtų partizanų 
priimtas su išskėstomis ran
komis. Jis sako: “Aš nenoriu 
pereiti pas partizanus. Klau
simas yra šis: vienas ar 20.000”. 
Genso manymu, Vilniaus getas 
būtų sunaikintas, jeigu jis pa
sitrauktų pas partizanus.

Jokūbo Genso, buvusio 
Lietuvos karininko žydo, mir
tis Sobolio dramoje nėra ap
rašyta. Pagal knygą “The Ca
tastrophe of European Jewry”, 
1943 m. rugsėjo 15 d. Gensas 
gavo pakvietimą į Vilniaus 
Gestapo (dabar KGB) rūmus. 
Gensas buvo gerai painformuo
tas kas jo ten laukia, tačiau 
bėgti, nors ir galėjo tai pada
ryti, nebėgo, nes bijojo nacių 
keršto gete likusiems žydams. 
Už bendradarbiavimą su parti
zanais Gensas Gestapo rūmuo
se buvo nužudytas. Laikyda
masis savo principų, jis geriau 
žuvo vienas, negu būtų žuvę 
tūkstančiai.

Joshua Sobol drama “Ghet
to” yra stiprus veikalas. Visi 
šios dramos personažai yra 
gyvenę Vilniaus gete. Akto
riai puikiai atliko savo vaid
menis, dekoracijos realistiš
kos, apšvietimas įspūdingas.

Lietuviai šioje dramoje yra 
paminėti tik kelis kartus, 
nors tada vokiečių okupuotas 
Vilnius buvo lietuvių admi
nistruojamas. Vienoje vietoje 
Kittle sako, kad geto gyveni
mas esąs įvairesnis, negu nuo
bodaus lietuviško miesto. Ke
lis kartus pabrėžiama, kad 
Gensas yra Lietuvos karinin
kas ir kad lietuviai dalyvavo 
Ašmenos akcijoje — tai ir vis
kas.

Lietuvos vietovardžius au
torius vartoja žydiškus: Vil
nius — Vilna, Paneriai — Po- 
nar, Ašmena — Ošmiany. (Žy
dai, kaip ir lenkai, turi savo 
Lietuvos vietovardžius. Pvz. 
Skuodas — Škud, Jonava — Ya- 
nove, Utena — Utyan, Kupiš
kis — Kupišok).

Kadangi J. Sobol dažniau ir 
tvirčiau leidžia pasireikšti 
Genso, negu Kruko pažiūroms, 
reikia manyti, kad autorius 
Gensui simpatizuoja, tačiau 
į klausimą ar Gensas gerai da
rė, iki tam tikro laipsnio 
bendradarbiaudams su vokie
čiais, jis neatsako. Greičiau
siai į šį klausimą nėra atsaky
mo. J.B.
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Dail. Vanagaity tės-Janukėnie- 

nės trylikos tapybos darbų paro
dą spalio pabaigoje surengė vie
šoji biblioteka Cambridge, Mass., 
savo sienomis dažnai leidžianti 
pasinaudoti lietuviams dailinin
kams. Su jų kūriniais, iškabintais 
ant viešosios bibliotekos sienų, 
susipažįsta gausūs lankytojai.

Lietuvių Šv. Kazimiero parapija 
Los Angeles mieste turi dvi dar 
ilgamečio klebono prel. Jono Ku
čingio pradėtas gražias tradicijas 
— Lietuvių dienas pavasarį su iš
kilia menine programa ir parapi
jos šventę rudenį su vakariene ir 
jon įjungtu koncertu. Šias tradi
cijas tęsia ir dabartinis klebonas 
kun. Algirdas Olšauskas. Parapi
jos šventėje 1985 m. spalio 27 d. 
koncertinę programą atliko mont- 
realietė sol. Gina Čapkauskienė ir 
jai akompanavusi vietinė pianistė 
Raimonda Apeikytė. Koncerte 
skambėjo lietuvių kompozitorių 
kūriniai: O. Metrikienės ir poeto 
P. Lembergo “Dainos, muzika ir 
gėlės”, J. Gruodžio ir S. Nėries 
“Diemedžiu žydėsiu", J. Karoso 
“Jūra ir nerimas", “Nevėluokit” 
(žodžiai E. Matuzevičiaus) ir "Ry
tas prie šaltinio" (ž. J. Degutytės),
J. Gruodžio suteikti muzikos spar
nai K. Binkio “Vėjavaikiui”. Sol. 
G. Čapkauskienės koncerte nebu
vo užmiršti ir kitų Los Angeles 
lietuvių kompozitorių kūriniai — 
Broniaus Budriūno “Mano meilė” 
D. Mitkienės tekstu ir Giedros 
Gudauskienės J. Aisčio žodžiais 
sukurta “Jaunystė”. Lietuvišką
ją dalį užbaigė arija iš K. V. Ba
naičio operos “Jūratė ir Kastytis”. 
Tarptautinei operų klasikai at
stovavo G. Verdi “Rigoletto", Ch. 
Gounod “Romeo ir Džiuljeta”, 
G. Donizetti "Lucia di Lammer- 
moor”. Sol. G. Capkauskienė, šil
tai sutikta, tris dainas atliko virš 
programos. Klebonas kun. A. Ol
šauskas ją pakvietė kitam koncer
tui sekančiais metais, o kompoz. 
G. Gudauskienė įteikė keturias jai 
dedikuotas savo dainas koloratū
riniam sopranui.

Siuvinėtų paveikslų parodą Či
kagoje, mažojoje Jaunimo centro 
salėje, 1985.X.25-27 d.d. suren
gė iš Hot Springs atvykusi Julija 
Zdanienė. Siuvinėjamiems pa
veikslams ji pasirenka gamtinius 
vaizdus. Rūpintojėlius, lietuviš
kus kryžius, lietuvių liaudies me
no motyvus. Pirmoji tokia jos dar
bų paroda buvo surengta 1975 m. 
vienoje Hot Springs galerijoje, 
Arkanso valstijoje. Ji jau yra su
rengusi beveik dešimtį parodų. 
Paskutinė paroda Čikagoje buvo 
skirta jos vyro muz. Jono Zdaniaus 
mirties dešimtmečiui.

Poeto vysk. Antano Baranaus
ko 150 metų gimimo sukaktis 
buvo paminėta N. Pr. Marijos 
seselių vienuolyno sodyboje Put
liame, Conn., kai ten vyko rėmė
jų suvažiavimas. Apie sukaktu
vininką kalbėjo "Darbininko” red. 
Paulius Jurkus, supažindindamas 
su jo vaikyste, jaunyste, žings
niais į poeziją. Jis taipgi palietė 
studijas dvasinėje Petrapilio se
minarijoje, tapimą kunigu ir vė
liau vyskupu, kovą prieš okupaci
nę rusų valdžią. Vysk. A. Bara
nausko "Anykščių šilelį” deklama
vo Izabelė Žmuidzinienė. Minė
jimas baigtas jo dainomis tapu
siais eilėraščiais.

Baritono sol. Kazio Yakučio 
rečitalis garsiojoje Niujorko sa
lėje “Carnegie Rečitali Hali" įvy
ko 85.X. 13 su jam akompana
vusiu pianistu Dennis Helmrich.
K. Yakutis yra Amerikoje gimęs, 
čia mokęsis ir pripažinimo susi
laukęs dainininkas, pasirodantis 
ne tik koncertuose, bet ir įvairiuo
se miestuose statomų operų spek
takliuose. Savo rečitaliui Niujor
ke jis buvo pasirinkęs tarptauti
nių klasikų dainas, operų arijas. 
Lietuviams atstovavo K. V. Ba
naičio ir VI. Jakubėno kompozi
cijos.

Dail. Lino Vaičiulevičiaus bron
zinių skulptūros darbų paroda, 
trukusi tris savaites, rudenį 
buvo atidaryta Australijos Sydnė- 
jujc, Holdswortho dabartinio me
no galerijoje. L. Vaičiulevičius 
yra moderniosios skulptūros at
stovas iš Tasmanijos saloje esan
čio Hobarto, galerijos vadovus 
sudominęs atsivežtomis savo skulp
tūrų nuotraukomis. Kai kurios 
skulptūros turi lietuviškus pava
dinimus — "Griškabūdžio namas", 
"Aušra", “Ugnis". Dėmesio cent
re yra skulptūra “Green of Man", 
primenanti kovose sužaloto, bet 
nepartrenkto ir nekapituliavusio 
kovotojo figūrą. Šiurpu sukrečia 
okupuotai Lietuvai skirta angliš
kai pavadinta skulptūra "Sovets- 
kaya Litva".

Kūrybinis dailininkų susibū
rimas "M. K. Čiurlionio gyveni
mo ir kūrybos keliais”, pradėtas 
Druskininkuose, sutraukė ne tik 
Lietuvos dailininkus, bet ir ne
mažai svečių iš Latvijos, Estijos, 
Gudijos. Jie dešimt dienų lankėsi 
ir kūrė tose vietose, kurios XX š. 
pradžioje davė įkvėpimą M. K. 
Čiurlioniui. Bendrų pastangų dė
ka drobėse buvo įamžinti dabar
tinių Druskininkų bei jų apylin
kių vaizdai, dzūkų krašto žmonių 
portretai. Druskininkuose buvo 
surengta jų sukurtų paveikslų pa
roda.

L Simonaitytės romano “Aukš
tųjų Šimonių likimas" 50 metų su
kaktis paminėta literatūrine au
torės popiete jos memorialinia
me muziejuje Priekulėje. Apie 
šio romano reikšmę ir jo menines 
vertybes kalbėjo Priekulės moky
tojos Lolita Barauskienė. Aldo
na Datkūnienė ir klaipėdiškis žur
nalistas Bernardas Aleknavičius, 
apie susitikimą su 1. Simonaityte 
1936 m. Šiauliuose — gargždiškis 
Jonas Kudžma. Prisiminimais dali
josi iš Kanados atvykusi rašyto
jos sesuo Marija Šiliauskienė ir 
priekulikškė Marija Mickienė.

Kalbos faktiis praėjusią vasarą 
Žemaitijos Skuodo rajone rinko 
Vilniaus universiteto vakarinio 
fakulteto Kaune kraštotyrinin
kai. Tai buvo jau septintoji jų 
ekspedicija, kurioje dalyvavo 25 
studentai su vadovais. Spaudoje 
džiaugiamasi sėkmingais ekspedi
cijos rezultatais. Kraštotyrinin
kai ištyrė 65 kaimus — trečdalį 
Skuodo rajono teritorijos, surin
ko daugiau kaip 5.700 kalbos vie
netų. Geriausiai sekėsi L. Kempi- 
naitei ir E. Petrylaitei. surinku
sioms apie 750 kalbos vienetų. į 
bendrą sąrašą įsijungė 2.500 už
rašytų vietovardžių. 1.200 pavar
džių. Veiklūs yra ir vietiniai Skuo
do rajono kraštotyrininkai, vado
vaujami kalbos sekcijos pirm. J. 
Mačiulio ir mokytojo J. Maksvy
čio, kraštotyros entuziasto. Jie 
ištyrė du trečdalius Skuodo rajo
no teritorijos, užregistravo be
veik 8.000 kalbos faktų, darbą pra
dėję 1,983 m.

Kamerinis Lietuvos orkestras, 
įsteigtas ir vadovaujamas Sauliaus 
Sondeckio, savo 25 metų sėkmin
gos veiklos sukaktį paminėjo še
šių koncertų ciklu. Veiklos pra
džioje Lietuvos orkestrą nuošir
džiai rėmė kompoz. prof. Balys 
Dvarionas, įsijungdamas solistu 
į koncertus ir netgi dalyvauda
mas išvykose už Lietuvos ribų, 
orkestrui dedikuodamas kai ku
riuos naujus savo kūrinius. Su
kakčiai skirtuose koncertuose 
didelis dėmesys teko V. A. Mo
carto, A. Vivaldžio, J. S. Bacho 
muzikai. Neužmirštos ir penkių 
Europos klasikų sukaktys — H. 
Šiuco, D. Skarlačio, G. F. Hen
delio, J. S. Bacho. A. Bergo. Veik
los pradžioje kamerinis Lietu
vos orkestras turėjo tik vieną lie
tuvio kūrinį—J. Naujalio "Svajo
nėlę”. o dabar kasmet į koncertus 
įjungia keletą naujų lietuvių kom
pozitorių kūrinių. Dalis jų buvo 
atlikta sukaktuvinių koncertų 
cikle. Baigminiame ciklo koncerte 
Vilniaus filharmonijos salėje kon- 
certan įsijungė Kauno choras, dai
nininkai — R. Maciūtė, sopranas.
L. Domikaitė. mezzo-sopranas, S. 
Larinas, tenoras, maskvietis A. 
Safiulinas, bosas, ir solistai inst
rumentalistai. J. S. Bacho 300 me
tų gimimo sukaktis paminėta jo 
"Mišiomis h-moll". Filharmonijos 
priesalyje buvo surengta Lietu
vos orkestro koncertinių afišų pa
roda. atspindinti jo kelią ne tik 
Lietuvoje, bet ir toli už jos ribų.

Vilniaus operos sol. Aušra Sta
siūnaitė šiame teatre atlieka vi
sus pagrindinius mezzo-soprano 
vaidmenis, kasmet papildydama 
jų sąrašą naujais. Šį sezoną jau 
dainavo Aną naujoje A. Bražins
ko operoje "Kristijonas". Ji taip
gi surengia koncertinius rečita
lius. Šiemetinis įvyko didžiojoje 
Vilniaus filharmonijos salėje, 
akompanuojant Romui Čepinskui. 
Rečitaliui sol. A. Stasiūnaitė pa
ruošė XIX š. pabaigos ir XX š. pra
džios ispanų kompoz. E. Grana- 
doso linksmų, liūdnų ir komiškų 
dainų ciklą "Tonadijos". Su šio
mis dainomis ji susipažino dar stu
dijų metais Vilniaus konservato
rijoje, bet dabar surinko jas visas 
ir atliko viename koncerte. Sol. 
A. Stasiūnaitė ir Vilniuje, ir gast
rolėse dažnai atlieka K. Brundzai- 
tės dainas. Šį kartą padainavo jos 
"Akimirką", “Pienę" ir "Aš turė
jau draugužį”. Joms velionė kom
pozitorė buvo panaudojusi poečių 
V. Palčinskaitės ir S. Nėries žo
džius. v. Kst.



8 psl. • Tėviškės žiburiai • 1985.XII.17 - Nr.51-52 (1870-71)

LIETUVOS KANKINIŲ 
pavyzdys ir nuopelnai tesu
teikia visiems lietuviams iš- u<il
tvermės bei ryžto darbuotis

jjiMusio Kristaus

Kalėdos — liūdniausias 
laikas vienišam

pilnutiniam įsikūnijimui 
mūsų tautoje!

LIETUVOS KANKINIŲ 
parapijos Anapilyje kunigai: 

kun. dr. Jonas Gutauskas, 
kun. dr. Pranas Gaida, 

kun. Kazimieras Kaknevičius 
ir kun. Jonas Staškus £

K PARAPIJOS TARYBOS PREZIDIUMAS:
Jonas Andrulis, Vida Valiulienė, Juozas Karasiejus, Mį 

Sfv Jonas Ažubalis, Viktoras Narušis, Slava Žieme lyte,
Vytautas Balčiūnas. Genovaitė Trinkienė, Rimas
Paulionis, Regina Celejewska, Pranas Linkevičius, Ų 

*0 Genovaitė Gaižu tie nė ir Stasys Vaš fokas

Kristaus
gimimo
šventėje*

S,
<š,

S,&s,

Si

Si
Si
Si
Si
Sis,

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

ristaus gimimo švenčių ir
Nau jų metų proga sveikinu Aušros 

Vartų parapijos parapijiečius, lietuvius. 
Dievo ir tėvynės medė teišryškina mumyse 
žmogaus didybę ir teveda mus į Dievo 
karalystę.

Tėv. Juvenalis Liauba, OFM 
Aušros Vartų parapijos klebonas Hamiltone

& &

įveiki nu parapijiečius, visus 
Londono, Rodney, West Lome ir apylinkių 
lietuvius, linkėdamas visiems linksmu 

šv. Kalėdų ir laimingų Naujų metų -

klebonas kun. Ignas Mikalauskas, OFM

irk

KAZYS MILERIS

Toks Juozas Rakašius pa
skutines savo nuotaikingas Ka
lėdas atšventė Lietuvoje dar 
1943 m., kai rytu frontas jau 
beldėsi prie Lietuvos sienų. 
Niekas netikėjo vokiečių dar 
skelbiama pergale. Vienų ir ki
tų skelbiami laimėjimai Lietu
vos žmonėms reiškė vienų ir 
tą patį — krašto okupaciją. 
Juozas tada buvo gavęs iš ba
taliono kelių dienų atostogas. 
Po švenčių jam tuoj vėl reikė
jo grįžti atgal į savo dalinį, 
kuris vis traukėsi iš vieno įsi
tvirtinimo į kitą. Taip su na
miškiais atšventęs paskutines 
savo Kalėdas, tą speiguotą 
gruodžio vakarą jis atsisvei
kino su savo broliu, seserimi, 
o išvykdamas motinai dar pa
sakė:

— Pasižiūrėk motin į mane 
dar paskutinį kartą. Manęs 
gyvo jau tu niekad daugiau 
nebematysi. . .

Jo niekas ir nebematė. Ka
re Juozas nežuvo, bet plaučių 
uždegimu mirė našlė jo moti
na. Kitų namiškių likimas ir
gi buvo liūdnas. Bolševikams 
sugrįžus, brolį prisikalbinę 
į mišką išsivedė jo draugai. 
Iš ten jis jau nebeparėjo. Se
seriai jis, pasiekęs Vakarus, 
dusyk darė iškvietimo doku
mentus. Kelerius metus laukė 
jos ir tikėjosi, kol pagaliau 
atėjo žinia, kad užvažiavęs 
traktorius ją mirtinai suža
lojo. Iš savo giminės jis taip 
ir liko vienas, vienintelis.

Vienas jis perėjo per visas 
karo sukeltas audras. Matė 
jis ir balto, ir juodo. Tasai 
gyvenimas jį užgrūdino. Teko 
jam daug kartų pažiūrėti į at
kištą šautuvo vamzdį. Išliko 
jis gyvas tik todėl, kad buvo 
greitesnis paspausti savo šau
tuvo gaiduką. Peralkęs jis ta
da dažnai sapnuodavo duoną, 
tą kvepiančią iš grynų miltų 
ruginę duoną, kurią mama 
kepdavo ant paparčių lapų.

Gyvenimas jam kiek page
rėjo po karo,jau patekus į pa
bėgėlių stovyklą. Bet ir ten 
gyvenimas buvo pilnas netik
rumų ir nuobodulio. Trokšda
mas normalaus gyvenimo, jis 
bandė sukurti šeimą. Vedė jis 
svetimšalę, susilaukė ir vai
kučio. Moteris jį mylėjo, nes 
jis buvo geras šeimos aprūpin
tojas. Bet toji mylėjo ir kitus, 
pasiteisindama, kad tai yra tas 
pats, kaip šeimoje mylėti ir 
kelis savo vaikus. Imigracinei 
progai pasitaikius, jis paliko 
viską ir išplaukė į užjūrius. 
Taip nebeužmezgamai ir nu
trūko jo trumpo šeimyninio 
gyvenimo siūlas.

Nesitikėjo ir neplanavo šis 
žaliojo Lietuvos kaimo bernio
kas sau imigranto dalios. Ka
ras kitaip pakreipė gyvenimo 
bėgius. Daug visko perėjęs ir 
daug patyręs, jis vienu laiku 
gyveno kaip tas po platų pasau
lį keliaujantis jūrininkas, ku
ris kiekviename uoste perka 
savo malonumui degtinę ir 
moters šypseną. Bet dabar to 
ūžiančio gyvenimo ne jis atsi
sakė, bet jo amžiaus metai vi
sa tai jam atėmė.

Atsiskyrėlis, bet šiaip šne- 
korius Juozas Rakašius. Atida
ro širdį jis kiekvienam, kuris 
tik turi noro jo klausytis. Turi 
jis tvirtas pažiūras į gyveni
mą ir nevengia jų kitiems iš
dėstyti.

— Juo toliau nuo žmonių, — 
visiems aiškina jis, — juo ge
riau. Reikia vėl antrojo tvano 
ar atominės bombos, kad galė
tum vėl atstatyti padorų pasau
lį, — su pranašo iškeltu pirš
tu pasako senasis kareivis. — 
Pasaulyje teisybė visada yra 
to, kas turi ir jėgą. J Afriką 
badaujantiems, — sako jis, — 
reikia siųsti ne kruopų ir pie
no miltelių, o kaip nors padėti 
jiems reguliuoti savo gimimų 
skaičių. Afrikos smėlis nieka
dos nepajėgs jų visų ten išmai
tinti. Žmogus žmogui,— įsitiki
nęs tvirtina jis, — visais lai
kais buvo ir tebėra vilkas. Jo
kie mokymai ir jokios religijos 
nepajėgė dar žmogaus pagerin
ti. Su maldomis savo arkivys
kupui šventumo pripažinimo 
ir per 40 metų neišprašėme. 
Tam reikia tik daugiau pinigų 
ir didesnės propagandos. O 
Kalėdos, — visada tvirtina jis, 
— yra tik vaikų ir prekybinin
kų šventė.

Jo butelyje ir šiemet per Ka
lėdas jokios kalėdinės korte
lės, jokio kalėdinio papuošalo, 

surištos ar gautos dovanėlės. 
Niekam jis nerašė, niekas jo 
neprašė, nepakvietė, nepa
skambino, neužėjo. Taip jam 
yra gerai, to jis norėjo ir taip 
planavo. Turi jis savo susikur
tą pasaulį. Jis yra įlindęs į kie
tą savo gyvenimo kiautą, iš ku
rio niekas dabar negali jo išvi
lioti.

Vienintelis jo bute Kalėdų 
papuošalas yra ant jo kalendo
riaus išspausdinta Kalėdų 
žvaigždė ir ten raudonai įra
šytas gruodžio 25 dienos skait
muo. Viskas jam būtų gerai, jei 
ne tos kartą metuose ateinan
čios Kalėdų šventės, skelbian
čios kažkokį geraširdingumą, 
dovanomis pasidalinimą ir 
žmogaus meilę žmogui.

Kristaus gimimo džiaugsmą 
visiems nešanti Kalėdų naktis 
ir šiemet atėjo į miestą. Toji 
geros valios, ramybės ir taikos 
šventė atėjo ir į Juozo Raka- 
šiaus trečiojo aukšto kambarį. 
Rado jį ten sėdintį prie lango 
su atidarytu alaus buteliu ran
koje. Tai tik tas vienas bute- 
lys. Dabai’ gydytojai jam yra 
prirašę visokių kitokių gėri
mų, kurių vienus reikia imti 
prieš valgį, kitus po valgio. 
Per savo trečiojo aukšto langą 
jis mato baltu sniego pūku ap
dengtus namų stogus, stebi, 
kaip pas kaimynus vienas po 
kito suvažiuoja automobiliai, 
iš kurių išlipa puošniai apsi
rengę žmonės. Jis pasižiūri, 
kaip blykčioja namų priebu
čiuose sukabinėti įvairiaspal
viai šviesuliai, kaip kitame 
name moters gražios rankos 
užtemdo miegamojo langus. 
Pasiklausęs su sirenomis nu
lekiančių autovežimių kauki
mo, sako sau:

— Tikriausiai kam nors nuo 
didelio baliavojimo trinkte
lėjo širdis. O gal kur užsidegė 
perdžiūvusi Kalėdų eglė?

Juozas vis jieško savo tvir
tinimui kokių nors įrodymų, 
kad Kalėdos tikrai yra tik ne
laimes nešantis dalykas.

Per šias šventes laimingasis 
pajunta dar didesnę savo lai
mę, o nelaimingasis — dides
nį liūdesį. Būna taip, kad mies
tuose per vieną didžiųjų apar
tamentų langą sklinda muzika 
ir juokas, o kur nors prie ki
to lango stovi galvą nuleidus 
žmogysta ir laukia momento iš 
jo iššokti. Statistika sako, kad 
per šias šventes įvyksta dau
giausia savižudybių. Bet išimk 
iš mūsų gyvenimo Kalėdas — 
sužalosi gyvenimą. Mūsų bui
tis be jų pasidarytų daug skur
desnė ir pilkesnė.

Juozas, turėdamas įgimtą 
lietuvio taupumo savybę, savo 
santaupų niekur nemėto. Pas
kutiniais metais jo taupumas 
jau yra pavirtęs šykštumu. Nie
kas iš jo neišgaus nė grašio. 
Jis yra palikęs kitiems visus 
šelpimus, aukojimus ir vadavi
mus. Kai jam pavyksta išsisuk
ti iš kokios nors rinkliavos, 
jis pasijunta lyg kokiu laimė
toju. Turi jis savo silpnybę — 
pasklaidyti savo banko knygu
čių puslapius ir pasigėrėti ten 
įrašomais skaičiais.

Norėdamas greičiau užbaig
ti Kalėdas, šis trečiojo aukšto 
nuomininkas nerviškai nuplė
šia iš savo kalendoriaus su 
žvaigžde ir raudonais skaičiais 
gruodžio 25 dienos lapelį. Iš 
įpratimo, atvertęs kitą lape
lio pusę, jis perskaito ten įra
šytus psalmininko žodžius: 
“Tegu linksminasi dangus ir 
tegu džiaugiasi žemė Viešpa
ties akivaizdoje, nes jis atei
na”.

— Gal jis ir ateina, — sumur
ma pats sau, — bet man jau 
greit reikės iš čia išeiti.

Ir tada jis ilgai susimąsto. 
Dar kelis kartus perskaito 
psalmininko pranašystę. Ir 
čia jam, kaip ir Dikenso Skru- 
džui, šią naktį neišaiškinamai 
pradeda pabusti užkietėjusi 
širdis. Lyg ir sudrėksta seno
jo rytų fronto kareivio ašarų 
nepripažįstančios akys. Jį už
gula ir nebepaleidžia mintis, 
kad kažką vis tik reikia keisti, 
taisyti. Besvarstant savo gy
venimą, jam užėjo didelis grau
dumas, kad iš čia išeidamas jis 
paliks tik tas dvi savo banko 
knygutes, o nepaliks čia nė 
vieno draugo, sau artimo ar jį 
mylėjusio žmogaus. Pagaliau 
Juozas Rakašius pradėjo su
prasti, kad vienišas dar nėra 
tas, kuris vienas, bet tas, ku
ris pasidaro niekam neberei
kalingas.

TORONTO LIETUVIŲ TEATRAS “AITVARAS 
sveikinu visus tautiečius šv. KALĖDŲ proga, linki

’ malonių švenčių ir laimingų NAUJŲ METŲ,

| Hamiltono lietuvaičių choras “Aidas”,
& vadovas bei rėmėjų komitetas sveikina visus geraširdžius rėmėjus, 
ks
h bičiulius, lietuviško jaunimo meninius vienetus bei visas organizacijas
$ Kristaus gimimo švenčių proga ir linki darbingų 1986 metų.

■ -

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

Kristaus gimimo švenčių ir sėkmingų naujų metų -
Jūsų "VOLUNGĖ” Toronte

TKiujii
linkime mūsų choro rėmėjams, draugams ir visiems 

lietuviams, išblaškytiems plačiame pasaulyje.
TORONTO LIETUVIŲ VYRŲ CHORAS “ARAS”
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Irena ir Petras LukoševičiaiMontreal, Que.

ALFONSAS NAKAS

Petras ir Aldona Dranginiai ®

proga

&

savo gimines, draugus 
ir pažįstamus, linkėdami 

linksmų švenčių ir 
laimingų naujų metų - 

Juozas, Rita, Aurelija, 
Gintaras ir mama 

Karasiejai

sveikinu visus, 
linkėdama daug laimės ir 
sėkmės —

Slava Žiemelytė, 
Mississauga, Ont.

& 
h

proga linkime giminėms, 
5$ draugams ir pažįstamiems

Prie kalėdinės lietuvių eglutės Ontario mokslo muziejuje J. BALTADUONIENĖ aiškina ornamentinių šiaudi
nuku darymą. Prie eglutės matyti lenta su įrašu "Lithuania” ir paaiškinimais apie eglutės papuošalus. Visa tai 
paruošė Tautodailės instituto Toronto skyrius Nuotr. St. Dabkaus

Lietuviu dailės muziejų steigiant

Sveikiname
draugus bei pažįstamus su

1&

$i

ži»i«Į«i«Į»WIOĮ«Į«i»i«iOĮOI«iOĮ»i»Į#i#!»ĮOmi«Į«^
g VEIKIMU

Mount Brydges. Ont.

visus savo gimines, .t!

draugus bei S
pažįstamus, su

šv. Kalėdomis ir g
naujais 1986 metais. B

Linkiu naujos vilties, •£:
ištvermės ir geriausios !X:
sėkmės visuose užmojuose o
bei darbuose. jįį

Juzė Valaitienė 5s’.
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ir Naujų metų proga

linkime laimės bei geros 
sveikatos mūsų giminėms 
ir bičiuliams —

Petras ir Birutė Daržinskai 
su šeima

K

Neseniai paštu gavau Lietu
vių dailiojo meno instituto 
raštą, kuriuo skelbiamas 
Lietuvių dailės muziejaus 
(LDM) įsteigimas Čikagoje, 
teikiama informacija apie stei
gėjus bei jų tikslus, prašoma 
aukų. Rašto siuntėjas, vienas 
iš LDM iniciatorių, raginda
mas LDM idėja sudominti "Tė
viškės žiburių" skaitytojus, 
pageidauja ir rašančiojo su
gestijų. Bet pirma apie mini
mo rašto turinį. Kad skaityto
jui lengviau būtų orientuotis, 
jį perteikiu klausimų — atsa
kymų forma.

— Kas Lietuvių dailės mu
ziejų (LDM) steigia ?

— LDM steigia trys mūsų kul
tūrinės institucijos: Čiurlio
nio galerija. Lietuvių tauto
dailės institutas ir Lietuvių 
dailiojo meno institutas. Vis 
dėlto teisėtu LDM “tėvu” bus 
laikomas tik Lietuvių dailiojo 
meno institutas (jo angliškas 
pavadinimas — Lithuanian 
Institute for Fine Arts). Tai 
Ilinojaus valstijoje inkorpo
ruotas Lietuvių fondo padali
nys, nepelno organizacija tei
siškai nuo LF priklausanti, bet 
vidine struktūra nepriklauso
ma. Jo globoje LDM turės at
leidimo nuo mokesčių 
pelno nesiekiančios 
privilegijas.

— Kas sudaro LDM 
bę?

— LDM vadovybėn šiuo metu 
įeina keturi asmenys: Lietu
vių dailiojo meno instituto 
tarybos pirm. dr. Jonas Rač
kauskas, Lietuvių dailiojo me
no instituto valdybos pirm. dr. 
Gediminas Balukas, Lietuvių 
tautodailės instituto pirm. 
Aldona Veselkienė ir Čiurlio
nio galerijos pirm. Vincas Lu
kas.

ir kitas 
org-jos
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ir linkiu laimingų bei 
sėkmingų naujų metų 
visiems savo giminėms, 
draugams ir 
pažįstamiems —
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Jonas Zaleckis
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Hilda, Romas Simanavičiai 
ir šeima

švenčių ir laimingų

\inkime klubo nariams, 
rėmėjams bei visiems lietuviams 

išeivijoje ir pavergtoje 
Tėvynėje —

Toronto lietuvių sporto 
klubas “Vytis" valdyba
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Špv mielus gimines, (b augus ir 

pažįstamus su

$ šv. Kalėdomis, 
JĮ. linkėdami laimingu bei 
jį sėkmingų

naujų metų -
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Gertrūda ir Jonas Klipčiai, 
Oakville, Ont.

Gimusio Išganytojo šviesa tešviečia 
jūsų gyvenimo kelyje!

Šalia prašymų aukoti pinigus, 
LDM vadovai turėtų jieškoti 
mecenatų, aukojančių dailės 
kūrinius. Ne bet kokius, o 
pačius vertingiausius. Mece
natai, sutinką skirtis su dai
lės kūriniais dar gyvi būdami, 
pasinaudotų ir federacinių pa
jamų mokesčių sumažinimu. 
Tie, kurie su geriausiais kū
riniais nenori skirtis iki mir
ties, tepalieka juos Lietuvių 
dailės muziejui savo testamen
tais. Tokiu būdu LDM pasto
viai turtės vertingais rūdi
niais, o jų davėjai žinos, kad 
po jų mirties šios vertybės liks 
gerose rankose. Ir daugiau: 
Kiekvieną paaukotą kūrinį juk 
lydės metrika, bylojanti, kas 
jį muziejui dovanojo. Argi tai 
ne paminklas mecenatui, tvir
tesnis už granitą ir marmurą?

bei kitų darbų reikalingos lė
šos. Kaip jos organizuojamos?

Kaip ir visi didieji lietuviš
kos išeivių kultūros projektai, 
LDM tikisi stiprios visuome
nės paramos. Ne mecenatai- 
milijonieriai, kurių mūsuose 
beveik nėra, bet šiaip pasitu
rintys, muziejaus reikalingu
mu tikintys tautiečiai savo au
komis kviečiami LDM remti. 
Tuo tarpu eventualius aukoto
jus LDM vadovybė suskirstė į 
tris grupes: aukoją 100 dol. 
ar daugiau bus laikomi LDM 
mecenatais, 50 dol. ar daugiau
— rėmėjais, 25 dol. ar daugiau
— nariais. Aukas siųsti Lietu
vių dailiojo meno įstaigai šiuo 
adresu: 3001 West 59th Street, 
Chicago, IL 60629, USA. įstai
gos telefonas: (312) 471-3900. 
Aukas nurašant nuo federaci
nių mokesčiu, žymėti numerį 
36-3277836.

Tiek pirminės LDM vadovy
bės suteiktos informacijos. 
O dabar sugestija, lygiai tai
koma ir LDM vadovybei, ir bū
simiems didiesiems mecena
tams.

Tik ką pergromuluotame 
“atsišaukime į tautą” yra toks 
sakinys: “Be viso to, dar dau
gelis dailininkų siūlo savo dar
bų, jieškodami užtikrinimo, 
kad jų kūryba nežūtų". Puiku! 
Reikia tikėtis, kad geromis są
lygomis LDM gaus daugybę 
vertingų rodinių. Daugelis, 
ypač silpnesnieji dailininkai, 
nemirtingumo trokšdami, gal 
dalį savo kūrinių paliks nė 
cento nepaėmę. Nuo kai kurių 
dosnumo LDM vadovybei gal 
net teks diplomatiškai gin
tis.. .

Man rūpi kitokio pobūdžio 
mecenatai. Kiekviename di
desniame lietuviškame telki
nyje yra po keliolika ar kelias
dešimt pasiturinčių tautiečių, 
ypač gydytojų, kurie nuo maž
daug 1955 m. intensyviai kau
pė lietuvių dailininkų kūry
bą. Detroite, Toronte, Čikago
je ar Klivlande, patekęs į šei
myninius pobūvius, negalėda
vai akių atitraukti nuo visaip 
žydinčių sienų. Žydinčių ne

Informacinio rašto siuntė
jas man dar priminė, kad Lie
tuvių dailės muziejaus reika
las pribrendęs, nebeatidėlio- 
tinas, įgyvendintinas dabar 
arba niekad . . . Deja, tai nė
ra tušti žodžiai, bereikalingas 
bauginimas. Kai Šiaurės Ame
rikoj daugiau negu įpusėję 
ketvirtą dešimtmetį prikūrėm 
ar prikaupėm visokių verty
bių, pats laikas susirūpinti 
jų išsaugojimu ateities kar
toms, juoba, kad mūsų karta 
ima “emigruoti” ne vien į Flo
ridą . . .

|SVKALEDU

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

va dovy-

NAMAI

LIETUVIAMS LINKI

šv. Kalėdų ir

— Kai kurie dideli projektai 
gimsta iš nieko, tik iš gražių 
žodžių. O kokia gi LDM pra
džia ?

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

IK

— LDM pradžiai visos trys in
stitucijos atnešė po gražų krai
tį: Lietuvių dailiojo meno in
stitutas — tris dailės darbų 
rinkinius (daugiau kaip 750 
Prano Domšaičio paveikslų, 40 
M. Dobužinskio “Senosios Lie
tuvos” ciklo piešinių ir 12 Vik
toro Petravičiaus puikių grafi
kos darbų), Čiurlionio galerija 
— apie 300 įžymių mūsų daili
ninkų darbų. Lietuvių tauto
dailės institutas — daug tauti
nių drabužių rodinių.

— Tolesniam muziejausrodi
nių telkimui, tinkamoms patal
poms, administravimui ir ai-

ir galdikais, ir kasiuliais, ir 
kiaulėnais, ir petravičiais .. . 
Apie tokius renginius rašau 
būtajam laike, nes, deja, to
kios meno minigalerijos iš Det
roito ir Klivlando pamažu 
nyksta ir pačiu laimingiausiu 
atveju steigiasi St. Petersbur- 
ge, Miami, Daytonoj arTampoj, 
o nelaimingiausiu — vaikų bei 
kitokių paveldėtojų išdrasko
mos vietoje. Kai kurie, savo 
rinkinius Floridon nusigabe
nę, man pačiam yra skundęsi, 
kad vaikai jomis mažiausia 
domisi, kad nežinia koks liki
mas tų kūriniu laukia. Tai va!

TORONTO LIETUVIŲ
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savo mielus gimines, 
draugus ir pažįstamus

Naujų metų proga, 
nuoširdžiai linkėdami 
visiems daug džiaugsmo, 
laimės ir sveikatos —

Marija ir Kazimieras Daukai
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Jis tarė: Motina, ant tavo rankų 
Parimo žemės laimė ir kančia. 
Tegul malonė juos visus aplanko, 
Tebūnie taip visur: ir ten, kaip čia.

(Faustas Kiršai

Linkime visiems džiaugsmingų i 
ir laimingų 1986 -tų metų - •

SAVO NARIAMS IR VISIEMS

ir laimingu

Toronto Lietuvių Namų 
valdyba
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■ • ■■ LIETUVIAI PASAULYJE
JA Valstybės

"Taupos" kredito kooperatyvas 
Klivlande yra vienintelė tokia 
lietuviška institucija Ohio vals
tijoje. Pirm. Vytauto Staškaus 
pranešimu. "Taupos" kapitalas 
jau siekia tris ketvirtadalius mi
lijono. Milijoną doleriu tikimasi 
pasiekti iki 1985 m. pabaigos.

Viešą Lietuviu sodybos atida
rymą spalio 16 d. surengė jos 
patikėtiniu taryba, vadovauja
ma dr. Antano Butkaus. Sodyba 
priklauso Klivlando lietuviams. 
Iškilmės pradėtos pietumis. Bu
vo pranešta, kad ruošiamasi sta
tyti seneliu slaugos namus.

Kultūros židinio ręikalus Bruk- 
lyne aptarė metinis narių susi
rinkimas, kuriame dalyvavo 33 
pilnateisiai nariai su 52 narių 
įgaliojimais. Pirm. A. Vakselio 
vadovaujamų tarybų praėjusiais 
metais sudarė: vicepirmininkai 
V. Alksninis, M. Jakulis ir V. 
Kirkyla, nariai — A. Mičiulis, 
K. Nemickas, V. Sidas, J. Vainius 
ir A. Žumbakienė. Praėjusių me
tų veiklos pranešimus padarė 
tarybos pirm. A. Vakselis ir val
dybos pirm. A. Mačiulis. Jiedu 
džiaugėsi draugiškais santykiais 
su Kultūros židinio savininkais 
Tėvais pranciškonais. Didžiau
sių rūpestį sudaro sumažėjęs 
patalpų naudojimas lietuviš
kiems reikalams, nesilaikymas 
nuomojimo taisyklių, sumažė- 
jusios pajamos. Didesnę pusę 
visų Kultūros židinio pajamų 
duoda bingo lošimai. Tos paja
mos mažėja, gresia vienos bin- 
go grupės užsidarymas. Metų 
laikotarpyje Kultūros židinys 
turėjo $54.301,97 pajamų ir 
$53.287,81 išlaidų. Nuo pajamų 
atskaičius 15% atsargos fondui, 
finansiniai metai užbaigti su 
$7.750,56 nuostoliu. Jam padeng
ti reikėjo tokių sumų paimti iš 
ankstesnių metų santaupų. At
sargos fonde yra $56.745,63. Su
sirinkime nutarta negrąžinti 
nuomos užstato organizacijoms 
bei pavieniams asmenims, kai 
per vėlai atsisakoma numatyto 
renginio. Didžiosios ^salės nuo
mos užstatas nuo $50 padidina
mas iki $100. Laiku neįteikus 
užstato, salė galės būti perleis
ta kitiems. Iš Kultūros židinio 
tarybos, pasibaigus kadencijai, 
pasitraukė A. Mačiulis, A. Vak
selis ir A. Žumbakienė. Jie visi 
vėl buvo išrinkti sekantiem tre- 
jiem metam. Tad taryba liko ne
pasikeitusi.

Naujoji Lietuvių mokytojų są
jungos valdyba Čikagoje pasi
skirstė pareigomis pirmajame 
posėdyje: pirm. — ilgametė 
Brightono parko lituanistinės 
mokyklos vedėja Sofija Jonynie- 
nė, vicepirm. — A. P. Bagdonas, 
sekr. — B. Gelažius, ižd. — M. 
Šulaitienė. Senose pareigose li
ko renginių vadovė J. Penčylie- 
nė ir veiklos planuotojas V. La
penas.

Pasaulio lietuvių jaunimo są
jungos pirm. Gintaras Grušas 
lankėsi Bruklyne, Apreiškimo 
parapijoje. Po pamaldų jis kal
bėjo apie Laisvės žygį Baltijos 
jūroje praėjusių vasarų, savo 
įspūdžius iliustruodamas 80 
skaidrių rinkiniu. Vakare G. 
Grušas ta pačia tema kalbėjo 
Aušros Vartų parapijos salėje 
Manhatene.

Brazilija
Kultūrinis šv. Kazimiero fon

das yra įsteigtas Sao Paulo mies
te. Fondo lėšos numatytos kul
tūrinei lietuvių veiklai, ypač 
spaudai, mokykloms ir bend
riems jaunimo reikalams. Kazi- 
mierinių metų komiteto pirm, 
kun. Pranas Gavėnas, SDB, fon- 
dan įnešė milijoną kruzeirų. 
Fondo kapitalą sudarys lietu
vių ir kitataučių įnašai, pali
kimai, iš jų surinktos aukos. 
Fondo kapitalas nebus liečia
mas. Veiklai tegalės būti panau
dotos už tų kapitalą gaunamos 
palūkanos. Fondą globos ir ad
ministruos Šv. Kazimiero para
pijos pareigūnai.

Australija
Melburno lietuvius spalio 13 

d. ištiko skaudi nelaimė: auto
mobilyje buvo užmušta 68 metų 
amžiaus a.a. Janina Sikorskie- 
nė, sunkiai sužeista su ja na
mo važiavusi 53 metų amžiaus 
Marytė Verbylienė. Jos dalyva
vo lietuviškose pamaldose, gie
dojo chore, pietavo Lietuvių na
muose. Namo grįžo greitkeliu, 
kur į jų automobilį, sustojusį 
prie eismo šviesų, atsidaužė 
narkotikų apsvaigintas jaunuo
lis, važiavęs pavogtu automo
biliu. A.a. J. Sikorksienė buvo 
užmušta vietoje, o M. Verbylie
nė atsidūrė ligoninėje su sulau
žytais šonkauliais, persmeigtais 

plaučiais bei kitais kūno sužei
dimais. Atsisveikinimas su a.a. 
J. Sikorskiene įvyko laidotuvių 
koplyčioje. Parapijos choro var
du kalbėjo Kazimieras Mielda- 
žys, katalikių moterų draugijos 
— Halina Statkuvienė. Palaido
ta spalio 18 d. iš Šv. Jono šven
tovės Fawknerio kapinėse. Liū
desyje liko vyras Stasys Sikors
kis, dukra Virginija.

Savaitraštį “Mūsų pastogė” da
bar oficialiai leidžia Lietuvių 
Bendruomenės spaudos sąjunga, 
bet jis ir toliau yra likęs ALB 
krašto valdybos oficiozu. Są
jungos valdyba naujų šio laik
raščio redaktore bandomajam 
šešių mėnesių laikotarpiui pa
kvietė kvalifikuotą žurnalistę 
Ritą Juzėnaitę-Orsmby, rašyto
jo Juozo Baltučio dukrų, prieš 
ketverius metus atvykusių Aust
ralijon gydytis automobilio ne
laimėje gautų susižeidimų. Ji 
čia ištekėjo už australo ir pasi
liko. Jos paskyrimu yra nepa
tenkinta ALB krašto valdyba, 
vadovaujama pirm. V. Neveraus- 
ko. Savaitraščio puslapiuose 
prasidėjo viešas keitimasis raš
tais tarp ALB krašto valdybos 
ir Lietuvių Bendruomenės spau
dos sąjungos. R. Juzėnaitės re
dagavime lig šiol nesimato jo
kių ypatingų laikraščio linijos 
pakeitimų, išskyrus tvarkinges
ni ir skoningesnį puslapių pa
ruošimą. Spaudos sąjunga, atro
do, ja pasitiki, o ALB krašto val
dyba ne. Viešas triukšmas veda 
į skaldymąsi.

Lietuvių kredito draugija "Tal
ka” rugsėjo 21 d. narių susirin
kime Melburno lietuvių namuo
se paminėjo 24 metų veiklos su
kaktį. "Talkos" pirm. Povilas 
Baltutis pranešė, kad metinė 
apyvarta viršijo $5 milijonus. 
Gryno pelno susilaukta $59,740. 
Melburno "Talka" turi savo sky
rius Sydnėjuje ir Adelaidėje. 
Kooperatyvas Melburne turi 665 
narius, Sydnėjuje — 206, Adelai
dėje — 176. Sydnėjaus lietuvių 
veiklai "Talka” paskyrė $1.500, 
Adelaidės — $1.000, Melburno — 
$900. Likusi suma paskirstyta: 
$700 — lietuvių jaunimo kongre
so ruošai. $474 — lietuviškai 
spaudai. $400 — baltiečių HELLP 
organizacijai ir "Baltic News" 
biuleteniui, $400 — Lietuvių 
informacijos biurui Adelai
dėje. $200 — ALB Geelongo 
apylinkės valdybai. "Talkos” 
valdyba svarsto sąskaitybos su- 
moderninimą elektroniniais skai
tytuvais. Tokia pigiausia siste
ma kainuotų apie $30.000. b jos 
metinė priežiūra — $3.000. Susi
rinkimo dalyviai sumoderninimą 
atmetė, teigdami, kad yra pa
kankamai lietuvių darbo jėgos. 
"Talka", turinti 1.047 narius, 
yra didžiausia lietuvių organi
zacija Australijoje.

Urugvajus
Pirmoji ateivių olimpiada 

Montevideo mieste prasidėjo 
spalio 5 d. ir truks ilgesnį laiką. 
Ją surengė Montevideo savival
dybė, įjungusi vokiečius, armė
nus, brazilus, ispanus, vengrus, 
žydus, italus, libaniečius, lietu
vius, lenkus, portugalus ir jugos
lavus. Į varžybas įjungtas futbo
las salėje, kitos sporto šakos, 
šachmatai ir biliardas. Lietuvių 
futbolo komanda jau turėjo pir
mąsias rungtynes su italais ma
rinistų gimnazijos salėje. Jas 
laimėjo italai 10:5. Ateivių olim
piados komisijose lietuviams 
atstovauja keli jaunuoliai — 
Mindaugas Mačanskas, Rafaelis 
de Santiago, Ina Mockevičiūtė, 
Antanas Grigorio-Šleivys.

Vokietija
Lietuvos vokiečiai yra įsteigę 

savo muziejų, kuriam vadovauja 
žurnalo "Die Raute" red. Alber
tas Ungeris. Muziejuje yra nema
žai lietuviškų rinkinių, kuriuos 
suaukojo po visą pasaulį išsi
sklaidę Lietuvos vokiečiai — 
verpimo ratelių, drožinių, pa
veikslų. audinių, lietuviškų pi
niginių. Lietuvoje naudota žiba
linė lempa, tautinių lietuviškų 
drabužių. Vienas vokietis karo 
nelaisvėje išsaugojo sidabrinę 
dešimties litų monetą ir ją da
bar padovanojo muziejui. Muzie
jus neturi specialaus pastato, 
veikia kukliame name. Jo rodi- 
niai betgi yra verti 100.000 mar
kių. Ypač brangus knygų skyrius, 
kuriame yra 1858 m. išleistas 
lietuviškas Šv. Raštas. Vedė
jas Albertas Ungeris tęsia rudi
nių rinkimą. Prašo padovanoti 
Lietuvos įstaigų bei organiza
cijų raštų ir pažymėjimų, įvai
rių meno ir tautodailės kūrinių. 
Adresas: Herr Albert Unger. 
Haus der Deutschen aus Li- 
tauen, Burgstrasse 15. 5760 Arn
berg. W. Germany.

mielus tautiečius, savo artimuosius, gimines, 
draugus, pažįstamus, jų šeimas pavergtoje 
Lietuvoje bei laisvajame pasaulyje

yflvristaus gimimo ir Naujų metų
švenčių proga, linkėdami visiems betliejinės 

šviesos, skaidraus džiaugsmo, gausios Dievo palaimos 

ir geriausios sėkmės naujaisiais metais

L. A. Andruliai
Aniceta Aperavičienė
Marytė ir Antanas Aulinskai,

Oakville, Ont.
V. V. Augėnai
Jonas Araminas, Montreal, Que.
Balys ir Ada Arūnai
Albina ir Pranas Augaičiai
Birutė Antanaitienė,

Hamilton, Ont.
Jonas Arštikaitis,

Brampton, Ont.
Onutė, Jonas Ažubaliai 

ir sūnūs
Marija ir Jurgis Astrauskai
Charles, Izabelė Ambrasai,

Montreal, Que.
Birutė, Jonas Aukštaičiai ir 

sūnūs Paulius ir Jonas 
Veronika Aleknevičienė 
Izidorius Antanaitis

Jadvyga Barzdaitienė
Danutė ir Alfredas Bražiai,

Mississauga, Ont.
Monika ir Antanas Bumbuliai 
Antanas ir Marija Basalykai 
Zina ir Kostas Beržanskiai, 

Oakville, Ont.
Regina ir Stasys Beržiniai,

Vienna, Ont.
Jonas, Elena Bukšaičiai
Stasė ik Mečys Bučinskai
Petras, Izabelė Baronai,

St. Catharines. Ont.
Leopoldas ir Lydi ja Balsiai
Julius, Pranė ir Danutė

Barakauskai
Elena ir Pranas Bersėnai,

Welland, Ont.
Jonas Balčiūnas,

Port Severn, Ont.
Valentinas Bukota,

West Lome, Ont.
Jeronimas, Irena Birštonai 

ir mamytė, Stayner, Ont.
Birutė, Aldona ir Vytautas 

Biretos
M. S. Bončkai, Collingwood, Ont.
J. Barzevičius
Teklė Benotienė ir šeima

Ona ir Antanas Baltrūnai,
. Colgan, Ont.

Apolinaras Čepaitis
Benas ir Vera Cvirkos,

Simcoe. Ont.
Birutė ir Kazimieras Čepaičiai 
Janina Černiauskienė
Marytė Chrolavičienė,

Hamilton, Ont.
Linda ir Ed. Cicėnai, London, Ont.
Pranas Čečys

J. T. Cipariai, Rodney, Ont.

Zita ir Jonas Didžbaliai
Ona Dementavičienė
Stasys Dabkus
Ona ir Petras Derliūnai
Ona ir Jonas Dirmantai 

bei dukros
V. P. Dalindos
Marija ir Antanas Danieliai
Domicėlė, Pranas Dauginai ir 

sūnus Algimantas 
St. Catharines, Ont.

Danelė, Jonas Didžbaliai 
ir šeima

Jonas, Elena Dalmontai,
Montreal, Que..

J. K. Dervaičių šeima,
St. Catharines, Ont.

K. M. J. Dambarai

Vladas Eižinas
Marytė ir Antanas Elijošiai
Lina ir Liudas Einikiai

Petras Gaidelis
Simas ir Marija Gudaičiai
Antanas ir Jadzė Gedrimai,

Hamilton, Ont.

Marija Gečienė 
Petras Gulbinskas 
Elena ir Juozas Girėnai 
Bronė Galinienė
Marija ir Jonas Gimžauskai,

Hamilton, Ont.
Vilma ir Kazys Gapučiai 
Kazys ir Elena Gudinskai,

Hamilton, Ont.

Povilas ir Irena Girniai,
Hamilton, Ont.

Anelė ir Kazys Gudžiūnai,
Ottawa, Ont.

Stasys ir Valerija Gudaičiai,
Niagara Falls, Ont.

Zigmas ir Ona Girdauskai 
Jonas, Bronė Greičiūnai 

ir Šeima, Newmarket, Ont.
B. V. Gataveckai ir šeima 
Halina ir Vladas Gumauskai
Agutė ir Edis Heikiai,

Stayner, Ont.

Vincas ir Irena Ignaičiai
V. V. Ivanauskai
Birutė ir Stepas Ignatavičiai,

Wasaga Beach, Ont.
J. J. Ed. J. Ignatavičiai 
Jūratė ir Morkus Ignatavičiai

H. P. Juodvalkiai,
Oshawa, Ont.

Monika Jasionytė 
. Ona Jakima vičienė , 
Viktorija Jasiūnienė 
J. Juodikaitienė
Stasys, Marija ir Dana 

Jokūbaičiai
Benigna ir Alfonsas Jonušai 
Stepas ir Vanda Jakubickai,

Delhi. Ont.
Elena Jokubilienė, Delhi, Ont.
A. M. Joneliai, Verdun, Que.
Marta ir Jonas Jakaičiai, 

London, Ont.
Vladas ir Petra Jankaičiai 
Elena Jaškienė

Juozas Kvederys 
Adolfas Kanapka, 

Georgetown, Ont.
Antanas, Aldona Kilinskai 
Bronius, Elena ir Alvis Kišonai 
Olga ir Mykolas Krivickai, 

Oakville, Ont.
Aldona ir Jonas Kutkos

Welland, Ont.
Genė ir Eugenijus Kuchalskiai 
Regina Klemkienė
E. ir S. Kuzmickai
V. Kalendrienė
Pajauta ir Algis Kaziliai,

Colgan, Ont.
Ona ir Jonas Kirvaičiai 
O. O. Krygeriai ir mama,

Oakville, Ont.
Mėta ir Edvardas Kazakevičiai 
Stasė ir Aleksandras Kalūzos, 

Mississauga, Ont.

Ona ir Kazys Kudukiai, 
London. Ont.

Dzeja Klibingaitienė
H. Kairienė, Caledonia, Ont. 
Aldona ir Viktoras

Kryžanauskai, Stayner, Ont. 
Onutė ir Jonas Karaliūnai,

St. Catharines, Ont.
Irena Kaliukevičienė,

Port Severn. Ont.
O. Kudžmienė ir dukra,

Hamilton, Ont.
Jurgis, Teresė ir Rasa 

Kiškūnai
P. M. Krilavičiai, Keswick, Ont.
Vytas, Angelė ir Rūta Kulniai
B. Kačiulienė
Agota ir Vilius Karaliai,

Welland, Ont.
Antanas ir Audronė 

Kazanavičiai
Genovaitė ir Stasys Kuzmai,

Maple, Ont.

Matilda ir Augustinas Kuolai,
Oakville, Ont.

Izabelė Kandrotienė
Alfonsas ir Emilija Kybartai,

Hamilton, Ont.
Albina, Martynas Kringeliai,

Montreal, Que.
Ona Kuniutienė
Gražina ir Haris Lapai
Birutė ir Jonas Lukšiai,

Tillsonburg, Ont.
Sofija Martinaitienė
Vitalius Matulaitis
Stefa ir Marcelius Meškauskai 
Liudvika ir Vaclovas Morkūnai 
Z. L. Mockai, Rodney. Ont.
Vytautas Montvilas
Alfonsas Marcis, 

dukros Milda ir Della

Marija, Bronius, Irena 
Matusevičiai

B. S. Matulevičiai
Vincas Miškinis
V. F. Mockų šeima
Albertina ir Julius Mačiukai,

Hamilton, Ont.

Viktoras, Rita Navickai ir šeima,
Tillsonburg, Ont.

A. M. N orka i

Morta Norkienė
Rūta ir Jonas Nacevičiai
H. ir Kęst. Norkai, Hamilton, Ont.
V. ir O. Naruševičiai,

West Lome, Ont.
M. ir J. Naruševičiai, 

London, Ont.
Stasė ir Jonas Naruševičiai,

Montreal. Que.
Birutė Norkienė ir Kristina
Stasys Oleka, Eden, Ont.
Antonija, Vytautas Petruliai 

sūnūs Aras, Marius, Aidas, 
Arizona

Vytautas, Irena, Pečiuliai 
ir šeima

Anelė, Jonas ir Romas Poteriai 
Augustinas Pranckevičius 
Stasė ir Mikas Petruliai
Valius ir Ada Poškaičiai
J. J. Pilipavičiai
Janina Pacevičienė
Stasys ir Jonė Paketurai,

West Lome, Ont.
Sofija Pyževienė
Pranas ir Marija Pranaičiai
Jeronimas ir Romualda

Pleiniai, dukros Aušra ir 
Ramunė, Hamilton, Ont.

Stefa ir Antanas Petraičiai
A. B. D. Petkevičiai,

Mississauga, Ont.
Irena ir Viktoras Priščepionkos,

Ottawa, Ont.
Feliksas Pajarskas,

Hamilton, Ont.
Vaclovas Pniauskas ir 

dukra Marytė, Oshawa. Ont.
Bronius Pačkauskas
Aldona, Juozas Petrauskai

ir šeima
Elzbieta Puodžiukienė
Juozas Prišas
Anelė, Kazys Pajaujai ir šeima 
Vladas ir Levutė Pevcevičiai 
Irena, Edvardas ir Ričardas

Punkriai
Vilija, Edvardas ir Andriukas 

Punkriai
Joana ir Vladas Plečkaičiai

Marija Račkauskienė
Alvina ir Vladas Ramanauskai
Jonas ir Konstancija Rugiai
O. L. Rimkai ir šeima
Danutė ir Mykolas Regina
Danguolė Radzevičienė
Aldona ir Jonas Ranoniai
Sofija ir Stasys Rakščiai,

Fruitland. Ont.
Monika ir Juozas Rimkai,

Vittoria, Ont.
Birutė ir Žigas Romeikos
I. L. Ramonai, London, Ont.
Jonas Riauba
J. J. Šarūnai

Gražina, Petras, Antanas 
Stauskai

Petras Ščepavičius 
Liucija Skripkutė, 

Hamilton, Ont.
Viktoras, Onutė ir

Danutė Skukauskai
D. ir Br. Staškevičiai,

Montreal, Que.
Juozas ir Paulė Sičiūnai 
Sofija, Juozas Skučai, 

Montreal, Que.
Bronius, Prima Sapliai ir 

sūnus Alvydas
Marija Šenferienė
Jadzė ir Jonas Stanaičiai,

Hamilton, Ont.
Bronė ir Jonas Stankaičiai 
Vincas Sinkevičius
Domą ir Vladas Simonaičiai 
Gražina ir Antanas Stankai 
Alfredas ir Liuda Stulginskai 
A. T. Seko n i ai, St. Petersburg. Fl. 
Erika ir Vincas Sakavičiai, 

Hamilton. Ont.
Ona Savickienė, Hamilton, Ont. 
Mindaugas ir Marija Šelmiai 
Šiūlių Šeima, Hamilton, Ont. 
Ona ir Jonas Staškevičiai,

Port Colborne. Ont.
Jonas Šeperys
Zuzana, Juozas ir Ramunė 

Stravinskai
Dr: A. Sau no ris ir šeima,

Ancaster, Ont.
Jonas ir Nijolė Šimkai 

ir šeima
Kazys ir Liuda Šileikos 
Marytė, Bronys ir Audrius 

Stundžios
Vladas ir Eugenija Stabingiai,

Hamilton, Ont.
Vanda ir Petras Šidlauękai,

Welland, Ont.
Jonas Statkevičius,

West Lome, Ont.
Antanas, Giedrė Slaboševičiai 

ir šeima
Zosė Styrienė 

Arija ir Stasys Škėmos

Balys Trukanavičius 
G. B. Trinkų šeima 
Birutė ir Bronius Tamošiūnai

Lionginą ir Mečys Urbonai 
Ona Urnavičienė
Vincas ir Antanas Urbonai 
Pranas Urbutis, Lighthouse, Fl. 
Bronius Urbonavičius

Marija ir Juozas Vaseriai 
Vacys ir Marytė Vaitkai 
Emilija Vindašienė, 

Delhi, Ont.
J. P. Vėgelis, Oakville, Ont. 
Jadzė ir Adolfas Vanagai 
Stasys ir Regina Valickiai 
Joana Valiukienė
Elena ir Bronius Vyšniauskai,

Eden, Ont.
Teodora Varneckienė
Juozas Vaskela
Adelė Vapsvienė, Montreal, Que. 
Aldona, Leta ir Vladas Vaitoniai 
Dr. Aleksas ir Aldona Valadkos 
B. V. Vytas, Tillsonburg, Ont.
Adelė Vaitkevičienė
Balys Vaišnoras

Marija ir Juozas Zažeckai,
Cambridge, Ont.

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

Mississauga. Ont. 
Monika Žėkienė 
A. Žilėnas 
Bronė Žiobienė 
Marija ir Jonas B. Žėkai 
Margarita ir Justinas Zubrickai 
Juzė ir Kęstutis Žuliai 
Aldona Zarembaitė 
Rūta ir Vytas Žilinskai
Juzė ir Domas Žiogai, Delhi, Ont. 
Irena ir Petras Zubai,

Hamilton, Ont.
Irena ir Anicetas Zalagėnai 
Vladas Žemaitis, Pefferlaw, Ont. 
Kazys Žebrauskas



Žmonai ir motinai

AfA
JULIJAI STANKIENEI,
nesulaukusiai šiųšv. Kalėdų,

jos vyrą KOSTĄ STANKŲ, sūnų RAIMUNDĄ, 
gimines ir artimuosius užjaučiame -

Bušauskų šeima

Amžiaus ir kūrybos šventė
Dail. Dagio kūrybos penkiasdešimtmetis ir 

aštuoniasdešimtasis gimtadienis

PADĖKA
Netekę brangios Mamos ir Močiutės

a.a. KONSTANCIJOS STANKIENĖS,
labai dėkojame visiems, kurie mums palengvino šias skau
džias dienas. Ačiū Aušros Vartų parapijos klebonui kun. J. 
Liaubai už maldas koplyčioje, atlaikytas laidotuvių Mišias ir 
palydėjimą į kapines, karsto nešėjams, p. p. Paulioniams 
už giesmes, vargonavimą šventovėje.

Dėkojame J. Bubulienei už laidotuvių pietų paruošimą 
ir visoms ponioms, iškepusioms pyragus.

Ačiū visiems mieliems bičiuliams, atsilankiusiems į 
atsisveikinimą, laidotuvių Mišias ir palydėjusiems a. a. Mamą 
į kapines. Taip pat dėkojame visiems, užprašiusiems Mi
šias, puošusioms velionės karstą gėlėmis, pareiškusiems 
užuojautas spaudoje, paaukojusiems organizacijoms, fon
dams ar kitaip išreiškusiems užuojautą.

Nuliūdę -
/ Jonas, Milda, Loreta, Vida Stankai

PADĖKA
Netekę mylimos žmonos, mamos ir močiutės

a. a. STASĖS VISKONTIENĖS,
nuoširdžiai dėkojame: klebonui kun. Augustinui Simanavičiui, 
OFM, kun. Eugenijui Jurgučiui, OFM, kun. Liudui Januškai, 
OFM, už koncelebracines Mišias. Klebonui už prasmingą pa
mokslą ir kun. Liudui už palydėjimą į amžino poilsio vietą.

Dėkojame šauliams, budėjusiems prie karsto ir karsto 
nešėjams, pirmininkui V. Bačėnui už atsisveikinimo kalbą, dr. 
Arūnui Dailydei už atsisveikinimo kalbą draugų, artimųjų ir šei
mos vardu.

Dėkojame muz. Daliai Viskontienei už organizavimą giedo
jimo šventovėje, “Volungės" choro giedojimą koplyčioje ir po 
laidotuvių pietų, ponioms už pyragus.

Dėkojame solistams: L. Marcinkutei ir A. Simanavičiui, 
muz. J. Govėdui už taip švelnią vargonų palydą.

Ačiū visiems, kurie užprašė šv. Mišias už a.a. Stasę, at
siuntė gėles, pareiškė užuojautas spaudoje ir asmeniškai, St. 
Petersburgo Lietuvių klubui ir E. Grušienei už užprašytas Mi
šias St. Petersburge.

Ačiū giminaitei Ilonai Brazdžionienei Los Angeles mieste 
ir jos mamytei Balvočienei už užuojautą, solistei Onutei Devei
kienei ir teisininkui K. Grigaičiui Los Angeles mieste.

Dėkojame visiems dalyvavusiems, palydėjusiems, paguo- 
dusiems ir suraminusiems skausmo dienose -

Vyras Aloyzas, sūnus Aloyzas, 
vaikaičiai Darius ir Indrė

Didžioji (ir šalutinė) Toron
to Lietuvių namų salė gruo
džio 15, sekmadienį, tapo me
no galerija (vienai dienai), 
kurioje prabilo dail. Jokūbo 
Dagio medžio skulptūros ir 
pats jų autorius, sulaukęs 50 
metų kūrybos ir 80 metų am
žiaus sukakties. Skulptūrų 
buvo ištisas miškas įvairiau
siom temom. Tai rinktiniai 
skulptoriaus kūriniai, liudi
jantys jo kūrybos brandą. Gau
sūs lankytojai gėrėjosi ir dai
rėsi į kainas.

Didžiosios salės scena taip 
pat liudijo, kad tai dail. Dagio 
kūrybos šventė. Viduryje švie
tė naujojo leidinio viršelis 
(padidinto formato), šonuose 
— susimąsčiusio • autoriaus 
atvaizdas su jo knygų įrašais 
(“Dagys klajoja ir galvoja”, 
"Dagys dejuoja ir dainuoja") 
ir dirbančio skulptoriaus nuo
trauka.

Apie 3 v.p.p. susėdo gausūs 
šventės dalyviai prie gražiai, 
iškilmingai papuoštų stalų po
kyliui. Rengėjų komiteto pirm. 
L. Nakrošienė, tarusi įvadinį 
žodį, pakvietė J. Neimanienę 
programos pranešėjos parei
gom. “Aitvaro” teatro vadovė 
A. Dargytė-Byszkievvicz pa
skaitė iš dail. Dagio poezijos, 
o L. Nakrošienė — kitokių jo 
kūrinių.

Šventės proga pasirodė ir 
naujausias dail. Dagio leidi
nys “Dagys Sculptures” su ang
liškais ir lietuviškais įvadais. 
Jį paruošė redakcinė komisi
ja: E. Pamataitis, J. Gudins- 
kas, I. Poškutė, V. Javaitė-Ti- 
rilienė. Įvadus paruošė V. Ja- 
vaitė-Tirilienė ir G. Kazokie- 
nė. Susirinkusiems šventės 
dalyviams apie naująjį leidi
nį kalbėjo dail. J. Gudinskas 
ir E. Pamataitis, pabrėždami 
daugiau technikinį paruošimo 
darbą. Norintiem susipažinti 
su autoriaus kūryba teks pa
tiem žvelgti į leidinį, kuria
me ryškiai atspausdintose kū

rinių nuotraukose atsisklei
džia autoriaus kūryba (dalis 
nuotraukų yra spalvotos).

Šios kūrybinės šventės pro
ga sukaktuvininką daug kas 
sveikino. Nemažai laiškų gau
ta iš okupuotos Lietuvos nuo 
dailininkų, bičiulių, šeimos 
narių. Netrūko sveikinimo 
laiškų ir iš laisvajame pa
saulyje gyvenančių tautiečių 
bei organizacijų.
Žodžiu sveikino “Tėviškės 

žiburių” red. kun. Pr. Gaida, 
iškeldamas džiuginantį kūry
bos derlių, kuriame dail. Da
gys reiškėsi kaltu, plunksna 
ir teptuku. Linkėjo ir toliau 
klajoti bei galvoti, dejuoti ir 
dainuoti einant kūrybiniu ke
liu. Reformatų ir jų žurnalo 
“Mūsų sparnai” vardu sveikino 
biržietė H. Dilienė iš Čikagos. 
Toronte evangelikų vardu kal
bėjo jų tarybos pirm. E. Bart- 
minas, KLB Toronto apylinkės
— jos pirm. A. Vaičiūnas, et
ninės spaudos bendradarbių
— žurnalistų — J. Karkai (Liet, 
žurnalistų sąjunga sveikino 
raštu, buvęs aukštesniosios 
prekybos mokyklos Vokietijo
je direktorius J. Varanavičius. 
Lietuvių tautodailės instituto 
pirm. inž. L. Balsys, Pr. Radze- 
vičiūtė-Klimienė.

Rengėjų vardu L. Nakrošie
nė įteikė sukaktuvininkui al
bumą su dalyvaujančių tautie
čių parašais. Albumo aplanką 
paruošė H. Lasienė jausdama 
dagį (augalo piešinį). Be to, 
L. Nakrošienė apjuosė sukak
tuvininką z iš Lietuvos gauta 
puošnia juosta su įausta de
dikacija.

Baigiant pokylį, prabilo ir 
pats sukaktuvininkas. Savo 
kalbą pradėjo humoristiškai: 
“Žmona sakė — ilgai nekalbėk, 
padėkok ir eik miegot. Patari
mas geras, tik kažin ar pavyks 
jį įvykdyti”. Padėkojęs rengė
jam, dail. Dagys palygino savo 
kūrybą su sodu, kuriame būna 
gražių žiedų, bet netrūksta

Netekusius brangaus brolio
ADOLFO RITTBERGERIO

seserį ADELĘ KARAUSKIENĘ ir brolį ALEKSĄ 
su šeimomis nuoširdžiai užjaučiame -

Laurinavičiai Zakarai
Šuliai a. Gaidelienė
Radzevičiai Žebrauskai
Arsimavičiai Pūkai

Mockevičiai

Canadian £lrt jTkinorials Xtb.
176 Lakeshore Road West, Port Credit, Ont. L5H 1G4

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

pagal pageidavimus.
Darbovietės telefonas 278-2757 

Namų telefonas 278-4529 
Atstovas - St. Prakapas.

Tel.233-4486

LOUIS TEMPORALE - oficialus skulptorius - 
Bank of Canada, Bank of Montreal. 

Bank of Nova Scotia ir.Archives Bldg.

Toronto lietuvių kredito 
kooperatyvui “Parama” 
reikalinga tarnautoja arba tarnautojas. 
Pirmenybė turintiems patyrimo banke ar buhalterijos 
darbe, kalbantiems lietuviškai ir angliškai. Kreiptis į 
vedėją tel. 532-1149 arba 532-8723.

LIETUVIŠKA 
gėlių krautuvė 

savininkė V. SIMINKEVIČIENĖ. 
MENIŠKAI PARUOŠIA gėles ir jas 
pristato vestuvėms, ligoniams, lai
dotuvėms, įvairiems parengimams. 
Skambinti tel. 763-6694,710 Annette 
St., Toronto, Ont. M6S 2E2.

Birutė Grigaitytė-Spudienė, 
namų pirkimo ir pardavimo agentė

1280 Dundas Street West, 
(prie Dovercourt Rd.) 
Toronto, Ont. M6J 1X7

įstaigos telefonas: 535-2500

Namų telefonas:445-9469

CHOICE
ALI THE

MASKELL INSURANCE
WORLD"

IN THE

BROKERS LTD. (Savininkas Balys Maskeliūnas)

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

Toronto, Ontario M8V 1C6

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDA • 20 METŲ PATIRTIS

• ĮVAIRIŲ DRAUDOS BENDROVIŲ ATSTOVYBĖ •

CANDLELIGHT 
CATERERS

SAVININKAI J. S. BUBULIAI
Baliai, vestuvės, sužadėtuvės, pa
rengimai namuose ir laidotuvių 
pusryčiai. Skambinti pirmadie
niais, antradieniais, trečiadieniais 
ir vakarais po 9 v.v. tel. 279-0256 
arba 279-6864 Toronte.

EUROPEAN 
CATERING

Gaminamas maistas visom pro
gom, parūpinama salė, muzika, gė
lės, sutvarkomi gėrimų (baro) reika
lai. Skambinti bet kuriuo laiku: 
Antanas Gataveckas tel. (416) 239- 
4496 Toronte.

JIEŠKAU PIRKTI namo High Park, 
Bloor St. W. ir Kingsway rajonuo
se. Prašome skambinti tel. 232-2000. 
ext. 2627 Toronte ir klausti Ed. 
Stavin.

SUNNY HILLS, gražiausioje Flori
dos vietovėje, skubiai parduoda
mas namas (vila). Prie pat ežero. 
3-jų miegamųjų, didelis "Florida 
room" aptvertas kiemas, pivatus pa
plūdimys, centrinis šildymas ir vė
sinimas, dvi prausyklos E.T.C. Ne
paprastai gera proga investuoti 
$69,500! Teirautis: Algis Nakas. 
472 Linwood Dr.. Sunny Hills. FL 
32428, USA.

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. Tel. (416) 533-8008.

NAŠLĖ NORI SUSIPAŽINTI su 
aktyviu, savarankišku, -patriotu 
pensininku, mėgstančiu kultūri
nius renginius be alkoholio. Rašy
ti “TŽ" adresu, pažymint ant voko 
“Namėdai".

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

1551 Bloor Street West,
Toronto, Ontario M6P 1A5

Dail. DAGYS. "Ilgas gyvenimas”, 
medžio skulptūra
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AfA 
VERONIKAI AMBULTIENEI

Lietuvoje mirus,

jos dukrą SOFIJĄ SAUNORIENĘ ir jos vyrą dr. ALGį
SAUNORĮ su šeima nuoširdžiai užjaučiame -

Janina ir Viktoras Pilkauskai

darganų, šalnų ir audrų. Pri
minė pirmuosius savo kūrybos 
žingsnius, dalyvavimą paro
dose. Dailė esanti tokia sri
tis, kurioje vyrauja skonis. Ir 
jo kūrybą vieni vertina, giria, 
kiti peikia bei kritikuoja. Taip 
esą ir pasaulinio masto dailė
je. Išreiškė viltį, kad jo dar
bai gyvuos ir jų autoriui mirus.

Prieš baigiant iškilmę, viena 
dail. Dagio skulptūra loteri
jos būdu teko G. Bijūnienei, 
turėjusiai laimingąjį numerį.

Šią kūrybinę iškilmę suren
gė komitetas: pirm. L. Nakro
šienė, nariai — V. Pilipavičius, 
E. Smilgys, A. Ulba, I. Šturmie- 
nė. Sceną papuošė P. Šturmas.

Po vaišių dalyviai galėjo įsi
gyti naująjį dail. Dagio leidi
nį “Dagys Sculptures". Kaina 
— $30 kan., persiuntimas — $5. 
Adresas: J. Dagys, 78 Chelsea 
Ave , Toronto. Ont. M6P 1C2.1)1.

Kur dingo šaknų 
\ skulptorius?

Kodėl jis neberengia paro
dų? Tokius ir panašius klausi
mus kelia menininko Pr. Bal- 
tuonio kūrinius pamėgę asme
nys. Spaudoje jau buvo rašyta, 
kad maisto parduotuvėje ant 
jo užkrito didelio lango stik
las ir labai sunkiai sužalojo 
dešinę ranką. Pradžioje buvo 
manyta, kad ji pasitaisys, bet 
viltys nepasiteisino. O kai jis 
yra dešiniarankis, tai tuo ir 
baigėsi šaknų skulptūrų kū
ryba. Todėl sunku naujų skulp
tūrų tikėtis. Tačiau jis jų dar 
turi iš anksčiau ir gana dide
lį pasirinkimą. Meno mėgė
jams tai gera įvairiom progom 
dovana — negendanti, nedūž
tanti. Kelios jo skulptūros puo
šia ir mano butą. Atsilankę 
kanadiečiai tuoj jas pastebi, 
susidomi ir palankiai jas įver
tina. Savo kūriniais jis atkrei
pė dėmesį ir įvairių galerijų 
bei meno centrų ne tik Kana
doje, bet ir užsienyje. Dėl su
žeistos rankos jis nebegali ap
lankyti tautiečių nė su savo pa
rodomis.

Girtinas menininko ryžtas 
nepasiduoti ir toliau likti kū
rybingu. Nebegalėdamas kurti 
šaknų skulptūrų, jis išmoko 
su kaire ranka tapyti. Vienas 
iš paskutiniųjų jo darbų — 
“Laivelis iš Hado” (Orfėjas). 
Tai 24 x 30 colių paveikslas, 
tapytas aliejiniais dažais.

D.E.
• Užsakykite “Tėviškės žiburius” 

kaip dovaną jaunavedžiams, drau
gams, pažįstamiems.

LIETUVIŲ VAIKŲ NAMAMS To
ronte reikalinga mokytoja su ECE 
diplomu. Skambinti tel. 534-5773.

GAMINU namuose pagal užsaky
mus vištienos arba anties susuk
tus kepsnius. Skambinti Irenai va
karais: tel. 535-3847 Toronte.

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

MIKOLAINIS VALTERIS atlieka 
staliaus, plytelių dėjimo, vonių, 
tualetų ir prausyklų įrengimo dar
bus už prieinamą kainą. Skambinti 
tel. 769-5024, Toronte.

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.

Visais kelionių 
reikalais kreiptis:
V. BAČĖNAS

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

Su meile prisimename savo vyrą
ir šeimos tėvą

a. a. PRANĄ ARTIŠAUSKĄ,
mirusį 1982 metų gruodžio 25 dieną.

Jį nuolat prisimena, jo visada pasigenda -

jo žmona Kathy ir šeima

Netekusiam brangaus

brolio VYTO Montrealyje

mielam JONUI V. GUSTAINIUI reiškia gilią 

užuojautą jo bičiuliai, draugai “Vilnius Manor” 

gyventojai ir pensininkų klubo nariai Toronte:

H. Adomonių šeima E. Kinčienė
M. Andriulevičienė B. Kerulienė
M. A. Basalykai I. Kandrotienė
B. Čirūnienė P. Kaziukonis
S. Dervinienė O. Mitalienė
M. Dunčikienė L. Markelis
S. Gečienė M. Račkauskienė
O. Indrelienė J. Rinkevičius
O. Juodviršienė M. Skučienė
J. P. Ivanauskai I. Urbonas
M. Jurkšienė J. Urbonas
J. Jakelaitis, J. M. Žėkai
P. E. Jutelis K. Z. Žebrauskai
B. Kleinienė U. Žilinskienė
G. Kocienė St. Matuliauskienė
A. S. Kavaliauskai M. S. Jakubauskai

TOTAL TRADES RENOVATING
151 Carlingview Dr., Unit 5, Rexdale, Ontario

• atlieku visus elektrinius darbus — namą, įstaigų, įmonių
» parduodu ir įrengiu namų šildymo ir vėsinimo sistemas
• įrengiu aliuminiaus gaminius — lauko sienas, langus.

duris, veidrodžius
• atlieku pagrindinius namų remontus — prausyklų, rusių, 

padidinu namus, verandas
• uždengiu naujus stogus, išlieju įvažiavimus (driveways)

Bob (Gintas) Artickonis 674-1068

west realty inc., realtor 
an independent member broker

Juozas (Joseph)

namų pirkimo ir 
pardavimo atstovas

patarnauja lietuvių kalba

Nemokamas namų įvertinimas

Lietuvių pensininkų namuose “Vilnius" l-me aukšte.

1700 bloor street west 
toronto, Ontario M6P 4C3 769-1616

DRESHER REAL ESTATE BROKERS 

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

Lietuvių kalba patarnauja - V. DREŠERIS, A. MIKŠIENĖ ir 
RIMA (Petkutė) DREŠERIENĖ

Darbo valandos: 9 v.r. - 7 v.v., šeštadieniais - 10 v.r. - 2 v.p.p.
Narys "Better Business" biuro

Patarnavimas — g r e i tas ir tikslus!
V. Dauginis - telefonai (416) 533-1121 (416) 822-8480
Lilija Pacevičienė - tel.(416) 846-7301, namų (519)853-3652

* GAISRO * AUTOMOBILIŲ * ATSAKOMYBĖS *
* GYVYBĖS * KOMERCINĖ*

DRA U/M — f?VS URA7VCK 
Walter V. Dauginis Insurance Broker Limited, 

1613 Bloor St. West, Toronto, Ont., M6P 1A6 
(416) 533-1121
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TORONTO H MONTREAL®
Anapilio žinios

— Bendros Kūčios Anapilio 
salėje — gruodžio 24, trečiadie
nį, 8 v.v. Išpažintys Lietuvos kan
kinių šventovėje — nuo 11 v.v. Ber
nelių Mišios — 12 v. nakties. Prieš 
Mišias — religinis koncertas, kurį 
atliks solistai ir parapijos cho
ras. Mišios pirmąją Kalėdų dieną 
sekmadienio tvarka — 10 v.r. ir 11 
v. r.

— Wasagoje Mišios Kalėdų die
ną — 11 v. r.

— Naujų metų išvakarėse Mišios 
6 v.v., o Naujų metų dieną — 10 
ir 11 v.r. Naujų metų sutikimas
— gruodžio 31 d. nuo 7 v.v. Ana
pilio salėje.

— Specialus autobusas nuo Is- 
lingtono požeminio stoties veš 
maldininkus Anapilin pirmą Ka
lėdų dieną ir Naujų metų dieną
— 10.30 v.r. (11 v. Mišiom).

— Adventinės pamaldos Sudbu- 
rio lietuviams — gruodžio 21-22 
d.d., o Sault Ste. Marie lietu
viams — gruodžio 22 d. Laikys kun.
J. Staškus.

— Lietuvių studentų rekolekci
jos —1986 m. sausio 10-13 d.d. Sha
ron, Ont. Registruotis pas J. Ažu
balį 766-7040

— Adventiniame susikaupime 
gruodžio 14-15 d.d. gausiai daly
vavo parapijiečiai. Pamokslus sa
kė kun. Iz. Sadauskas iš Montrea- 
lio.

— Paaukojo: Anapilio sodybai 
$1000 — S.A.P.; religinei Lietu
vos šalpai $100 — J. Prišas; kapi
nėms $100 — P. S. Morkūnai, $50 — 
C. M. Daukai, A. E. Valeškos; pa
rapijai $500 —J. Valiukienė, $300
— dr. A. A. Valadkos, J. M. Zubric- 
kai; $200 — C. M. Daukai. M. Ža
liauskai. A. I. Rekščiai, J. R. Na- 
cevičiai: $100 — A. Vibrys, M. J. 
Ignatavičiai, N. J. Uogintai, K. J. 
Rugiai, J. N. Budriai, J. O. Ažu
baliai, A. Katelienė; $50 — O. J. 
Kirvaičiai; $30 — J. L. Viola.

— Mišios gruodžio 22, sekmadie
nį, 10 v.r. — už a.a. Juozą Gritėną, 
11 v.r. — už a.a. Pijų Brokaitį, a.a. 
Antaną Rinkūną.

Išganytojo parapijos žinios
— Pamaldose Wasaga Beach 

gruodžio 10 d. susirinko gražus 
būrelis žmonių. Jie suaukojo Išga
nytojo parapijai $244.

— Gruodžio 22, sekmadienį, 
11.15 v.r., pamaldas praves para
pijos jaunimas. Giedos parapijos 
choras. Po pamaldų — Kalėdų eg
lutė ir vaikų apdovanojimas. Kvie
čiame visus dalyvauti.

— Kūčių vakare 6.30 v. — iškil
mingos pamaldos su šv. Vakarie
ne. Laikys kun. P. Dilys ir kun. 
M. Hager. Giedos parapijos cho
ras. Pamaldų tvarka ir giesmės 
bus išspausdintos.

— Gruodžio 25, pirmą Kalėdų 
dieną, ir gruodžio 29 pamaldos 
11.15 v.r. Laikys kun. P. Dilys.

— Gruodžio 31 d., 6 v.v., bus dė
kingumo pamaldos šventovėje.

— Emilis Jankus sveiksta po 
operacijos Šv.Juozapo ligoninėje.

— Parapijos choras renkasi pir
madieniais 7.30 v.v.

— Prašome iki Naujų metų išly
ginti savo skolas parapijai.

Lietuvių namų žinios
— LN valdyba gruodžio 12 d. 

posėdyje patvirtino 2 naujus na
rius — J. Bakį ir Anicetą Apera- 
vičienę. Buvo aptarti Kūčių, Nau
jų metų, socialinės pagalbos ir 
ligonių lankymo reikalai.

— Bingo reikalams apspręsti 
valdyba turės specialų susirin
kimą gruodžio 19 d.

— Po gerai pavykusios opera
cijos Šv. Juozapo ligoninėje jau 
grįžusi namo sveiksta LN admi
nistracijos tarnautoja A. Skilan- 
džiūnienė.

A. a, Konstancijos Stankie- 
nės atminimui Marija Boru- 
sienė ir sūnus Algis paaukojo 
“Tėviškės žiburiams” $10.

A.a. Antano Pauliuko atmi
nimui vietoje gėlių Zenonas 
Gasiūnas atsiuntė “Tėviškės 
žiburiams” $25.

Prisimindamas savo žmoną 
a.a. Stasę, Aloyzas Viskontas 
paaukojo “Tėviškės žibu
riams” $50. Velionė buvo nuo
latinė šio savaitraščio skai
tytoja, kuriai rūpėjo lietuviš
kos spaudos gerovė. A. Viskon
tas, tęsdamas šeimos tradici
ją, pastoviai remia lietuvišką 
spaudą.

A. a. Juozas Domeika, gyve
nęs Brantforde, Ont., palaido
tas Šv. Jono lietuvių kapinėse 
Mississaugoje 1985 m. gruo
džio 12 d. Jis buvo “Tėviškės 
žiburių” skaitytojas, rėmėjas 
ir bendradarbis. Jį pagerbda
mi, artimi bičiuliai vietoj gė
lių laidotuvėm paaukojo “Tė
viškės žiburiams” po $20 — O. 
Mikšytė ir K. Mikšys, A. E. Mik- 
lovaičiai; po $10 — A. Mingėla, 
St. Matulionis, A. Falikaus- 
kienė, A. A. Petrauskai, A. A. 
Savickai, E. P. Laukiai.

Prisikėlimo parapijos žinios
— Prieškalėdinis susikaupimas: 

gruodžio 20, penktadienį, Mišios 
ir pamokslas 9.30 v.r. ir 7.30 v.v., 
šeštadienį — Mišios ir pamokslas 
9.30 v.r. ir 4.30 v.p.p., sekmadie
nį — pamokslai per visas Mišias. 
Išpažinčių bus klausoma prieš 
kiekvienas Mišias per visas tris 
dienas.

— Prieš Bernelių Mišias, 11 v.v., 
bus religinis koncertas, kuriame 
dalyvaus solistai, instrumenta
listai ir parapijos choras. Berne
lių Mišios prasidės 12 v. nakties.

— Gruodžio 11d. palaidota a.a. 
Elvyra Vaškelienė, 62 m. amžiaus.

— Ligoniai ir seneliai bus ap
lankyti namuose gruodžio 20 d.

— Krikšto ir Sutvirtinimo sak
ramentų atnaujinimo seminaras 
pasibaigė šį trečiadienį.

— Sąmoningo tikėjimo savaitė 
jaunimui (18-35 m.), 600 metų Lie
tuvos krikščionybės sukakčiai 
ruošiantis, rengiama gruodžio 
26 — sausio 1 d.d. Neringos sto
vyklavietėje. Vermonte, JAV. Bus 
progos ir žiemos sportui. Kreip
tis į kun. A. Saulaitį, kuris bus 
Toronte iki gruodžio 23 d., arba 
pas sės. Ignę (203) 928-5828. Re
gistracija — iki gruodžio 17 d.

— Parapijai aukojo: K. Šimbelis 
$600, K. Dulevičius $595, dr. R. J. 
Barakauskai $500, St. Pačickienė 
$220, T. V. Sičiūnai $200, J. Tunai
tis $200, B. Baranauskas $150, J. 
Arštikaitis $150, J. A. Raškauskai 
$120; $100: A. B. Petrylos, K. M. 
Janeliūnai, K. Pivoras, O. Svarins- 
kienė, G. H. Chvedukai, D. L. Vaidi
los, P. Kudreikis; $50: J. Danise- 
vičius, B. S. Ulozai, J. B. Maziliaus
kai, P. V. Seibučiai, St. StArkutis,
K. A. Ambrozaičiai, M. P. Krilavi- 
čiai, K. Aranauskas, J. Zabulio
nis; $40: E. Walenciej; vienuoly
nui; M. Jasionytė $100, dr. A. A. 
Valadkos $50, Al. Ambrozaitis $50; 
pranciškonų klierikų fondui: E. 
Ažubalienė $100, M. Jasionytė 
$50; vyskupo fondui: K. M. Jane
liūnai $100, M. S. Meškauskai $100,
L. L. Einikiai $20; stovyklavietei: 
V. Kulnys $100, St. Starkutis $50, 
J. Zabulionis $50.

— Mišios gruodžio 22, sekma
dienį, 8.30 v.r. — už a.a. Praną, 
Kazimierą ir Janiną Jurevičius, 
9.30 v.r. — už Manglicų miru
sius, 10.15 v.r. — už a.a. Kazimie
rą Kalinauską, 11.30 v.r. — už gy
vus ir mirusius parapijiečius, 7 
v.v. — už Čepaičių mirusius.

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkoju mielom po

niom ir panelėm už tokį gausų at
silankymą į mano mergvakarį.

Ypatingas ačiū už puikias vai
šes ir gausias dovanas. Nuoširdus 
ačiū vyriausioms rengėjoms - N. 
Pevcevičienei ir A. Siminkevi- 
čienei. Šis vakaras liks man at
mintyje neišdildomas.

Su gilia pagarba -
Danutė Pevcevičiūtė 

ir Henry Soltys

“Paramos” kredito kooperaty
vo darbo valandos Kalėdų 
švenčių laikotarpyje: gruo
džio 24 d. nuo 10 v.r. — 3 v.p.p., 
gruodžio 25 ir 26 — uždaryta, 
gruodžio 31 d. ir sausio 1 d. už
daryta. Vedėjas

Prisikėlimo parapijos kredi
to kooperatyvas praneša, kad 
bus uždarytas gruodžio 25-26 
d.d. ir sausio 1 d.

Lietuva vaizdajuostėje. Š. m. 
gruodžio 29, sekmadienį, 12.15 
v.p.p., (po 11 v. Mišių) Anapi
lio salėje bus rodomas garsi
nis filmas, darytas 1985 m. va
sarą vieno ekskursanto su vi
deo kamera okupuotoje Lietu
voje. Rengia ir visus dalyvauti 
kviečia LK parapijos kultū
rinė sekcija.

LŠST jūros šaulių kuopa “Bal
tija” Toronte 1986 m. sausio 
19 d. rengia Klaipėdos kraš
to atvadavimo minėjimą su 
akademine programa Toronto 
Lietuvių namuose. Kūrėjai-sa- 
vanoriai, šauliai ir skautai 
dalyvaus su vėliavomis Mišio
se Prisikėlimo parapijos šven
tovėje.

“Parama” primena nariams, 
studijuojantiems pirmus me
tus universitete, kad jau lai
kas paduoti prašymus gauti 
“Paramos” stipendijai ($500). 
Stipendijų prašymai priimami 
iki 1986 kovo 15 d. Vedėjas

Mirus a.a. Edmundui Mi
liauskui, artimieji draugai 
bei pažįstami paaukojo Kana
dos lietuvių fondui: $50 — M. 
F. Yokubynienė; $25 — S. ir G. 
Kuzmai; $20 — J. Aukštaitis, 
P. Augaitis, J. Dambaras; $10 
— A. Aulinskas, S. Dačkus, Ele
na Jaškus, M. Petrulis, J. Pi
kelis ir R. Z.; $5 — P. Butėnas, 
L. Einikis. KLF dėkoja visiems 
aukojusiems.

Iškilmingas

SuT[K[MaS
1. Šilta vakarienė su vynu

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

Anapilyje 
gruodžio 31,
antradienį 
nuo 7 v. v.

2.
3.
4.
5.

t 
aStalai numeruoti. Pakvietimus prašoma įsigyti iš anksto - sekmadieniais 

po pamaldų Anapilyje ir vakarais pas R. Celejevvską 231 -8832.
Vakarienę ir užkandžius ruošia — J.Bubulienė.
Visus dalyvauti maloniai kviečia —

Lietuvos kankinių parapijos tarybos administracinė sekcija

TORONTO LIETUVIŲ NAMŲ
1573 Bloor St. W., Toronto, Ont. M6P 1A6, tel. 532-3311

KŪČIŲ VAKARIENĖ
: gruodžio 24,

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

ir sekmadienių popietėse.

antradienį, 
7.30 vai. vakaro, 
Karaliaus Mindaugo

&

BILIETŲ KAINOS: vaikams iki 6 metų nemokamai, 6-12 metų $6, 
12-18 metų $10; studentams ir pensininkams $12, suaugusiems $15.00

i®Šilta vakarienė su vynu ir šampanu
Šaltų užkandžių bufetas
Geras orkestras, linksmi šokiai
Stalai numeruoti. Vietos rezervuojamos iš anksto 
Baras

gruodžio 31, 
antradienį, 
7 vai. vakaro, 
Karaliaus Mindaugo ir 
Karalienės Mortos 
menėseĮĖJIMAS: suaugusiems $22.50, studentams iki 25 m. $12.50

Bilietai parduodami LN raštinėje ir sekmadienių popietėse.

VISUS DAL YVAUTI ŠIUOSE RENGINIUOSE NUOŠIRDŽIAI KVIEČIA — LIETUVIŲ NAMAI

ŠIS KALĖDINIS “TĖVIŠKĖS 
ŽIBURIŲ” NUMERIS yra šių 
1985 metų paskutinis. Dėl Ka
lėdų švenčių vieną savaitę “TŽ” 
neišeis. Sekantis numeris pa
sirodys 1986 m. su sausio 2 d. 
data. Linkime visiem skaityto
jam, bendradarbiam, rėmėjam 
ir šio savaitraščio bičiuliam 
jaukių Kristaus gimimo šven
čių, malonios atgaivos ir sėk
mingų bei darbingų naujų 1986 
metų.

OPj*

Vietoj kalėdinių sveikinimų at
virukais įsirašė į bendrą sveiki
nimą ir paaukojo “Tėviškės žibu
riams” $25: Viktoras, Rita Navic
kai ir šeima, Tillsonburg, Ont., V. 
P. Dalindos, Antonija, Vytautas 
Petruliai, sūnūs Aras, Marius, 
Aidas, Arizona.

$20: P. M. Krilavičiai, Keswick, 
Ont., Birutė Norkienė ir Kristina, 
Antanas ir Giedrė Slaboševičiai, 
Vladas ir Levutė Pevcevičiai, Jo
nas ir Nijolė Šimkai bei šeima, 
Vladas ir Petra Jankaičiai, Al
bertina ir Julius Mačiukai, Ha
milton, Ont., Monika ir Juozas 
Rimkai, Vittoria, Ont., Birutė, 
Jonas Aukštaičiai, sūnūs Paulius 
ir Jonas, Sofija Pyževienė, O. A. 
Baltrūnai, Colgan, Ont., Joana, 
Vladas Plečkaičiai, Halina ir Vla
das Gumauskai, J. T. Cipariai, 
Rodney, Ont.

$15: Vilma ir Kazys Gapučiai, 
Balys Vaišnoras, Elena Jaškienė, 
Stasys Oleka, Eden, Ont.

$10: J. Barzevičius, Teklė Beno- 
tienė ir šeima, Vytas, Angelė ir 
Rūta Kulniai, Kazys Žebrauskas.

$5: Juzė ir Kęstutis Žu
liai, Zosė Styrienė, Bronius Urbo
navičius, Arija ir Stasys Škėmos.

Irena, Edvardas, Ričardas Punk- 
riai ir Vilija, Edvardas, Andriu
kas Punkriai atsiuntė $25.

Stasys ir Elena Tolvaišus su 
šeima persikėlė gyventi iš Sud- 
burio į Torontą (270 Indian 
Rd., High Park rajone) ir įsi
jungė į visuomeninį vietos lie
tuvių gyvenimą.

__

KLK moterų draugijos Montrea- 
lio skyrius savo metinės šventės 
proga gruodžio 7 d. AV salėje su
rengė koncertą, į kurį pasikvie
tė solistę Slavą Žiemelytę ir muz. 
J. Govėdą iš Toronto. Solistė, sa
vu laiku balso studijas pradėjusi 
Montrealyje, sutraukė pakanka
mą skaičių klausovų. Neilga jos 
programa, publikai prašant, buvo 
pratęsta dar dviem pridėtinėm 
operų ištraukom. Po koncerto 
buvo skaniai vaišintas! moterų 
ypatingais kulinariniais valgiais. 
Vaišių metu buvo lengva muzika.

Rytojaus dieną 11 v. Mišios buvo 
atnašaujamos už gyvas ir miru
sias dr-jos nares. Pamaldose ka
talikės moterys dalyvavo su savo 
vėliava.

Solistė Gina Čapkauskienė su 
kolegomis solistais atlieka nuo
latinę programą “Le Pavillion 
Laurentien”, Laval, Que. Švenčių 
metu solistė, grįžus iš Floridos, 
ten dainuos gruodžio 21, 25, 28, 
31 ir sausio 1 d.d. Norintieji tuos 
koncertus išgirsti gali pasiinfor- 
muoti pas Giną tel. 366-4629.

A. a. Petras Zabarauskas, 82 m. 
amžiaus, mirė gruodžio 3 d. Po 
pamaldų Šv. Kazimiero šventovėje 
palaikai sudeginti gruodžio 6 d. 
Liko žmona, dvi dukterys, sūnus 
ir vaikaitis.

A.a. Vytautas Gustainis, 61 m. 
amžiaus, mirė gruodžio 4 d. Palai
dotas iš AV šventovės gruodžio 6 
d. Notre Dame dės Neiges kapinė
se. Liūdi žmona, vedęs sūnus ir iš

M ’ r-
a* \j i sus tautiečius Montrealyje

ir kitur, kaip ir kolegas
® choristus, chorų vedėjus, 

plačiame pasaulyje.

ir naujų metų
I progomis sveikina - Montrealio Aušros Vartų
į parapijos choras

NUOŠIRDŽIAI DĖKOJAME 

už patikėjimą mums jūsų 
draudimų

Insurance Agency Inc.

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

PETRAS ADAMONIS,
Chartered Insurance Broker

o 9 metų 
CjnC laikotarpyje 

irlojn'ingu
MOKA UŽ: 

Certifikatus: min. $1,000.00
1 metų ...................... 8.50%

Terminuotus indėlius:
1 metų ...................... 8.25%
180-364 d................. 8 %
120- 179 d................ 7.75%
60-119 d................ 7.50%
30- 59 d................ 7.25%

Taupomosios sąskaitos:
specialios.................. 6.25%
su draudimu............... 6 %
kasdieninis % .......... 5.75%

Čekių sąsk.......................... 5 %

f IT fit! montrealio lietuvių 
MaIAw kredito unija
1475 DE SEVE STREET, MONTREAL, QUE. H4E 2A8. Telefonas: 766-5827

visiems giminėms, 
draugams ir 

pažįstamiems 
linki —

Salomėja, Jonas
Andruliai

Genovaitė ir Vytautas
Balčiūnai

Genovaitė. Rimas
Gaižučiai ir šeima

Laima. Gediminas
Kurpiai ir šeima

Bronė ir Stasys
Prakapai

Regina ir Vladas
Stabačinskai

Felicija. Vytautas
Urbonai ir šeima

Grasilda ir Marijonas
Valaičiai

VISI PATARNAVIMAI NEMOKAMI

KASOS VALANDOS
1475DeSeve 3907A Rosemont
Pirm. antr. tree................ 9.00-3.00
Ketvirtadieniais........... 12.00 - 8.00 4.00-8.00
Penktadieniais............ 10.00 - 6.00 2.00-6.00

tekėjusi dukra, brolis ir gausus 
būrys giminių.

A.a. Jurgis Kriaučeliūnas mirė 
gruodžio 5 d. Palaidotas gruodžio 
9 d. Notre Dame dės Neiges kapi
nėse. Liko žmona ir duktė su šei
ma. B.S.

Šv. Kazimiero parapijoje. — Ne
kalto Marijos prasidėjimo šventė
je Mišios buvo aukojamos jau nau
jai išdažytoje šventovėje. Visur 
labai nauja ir švaru. Po dažymo 
darbų, kuriuos atliko samdyti da
žytojai, komitetas sukvietė į tal
ką nemažai parapijiečių, kurie 
atliko valymo, plovimo ir švento
vės tvarkymo darbus. Darbams 
daugiausia atvyksta tie patys pa
rapijiečiai, dirbantys tyliai Die
vo garbei, tačiau yra ir tokių, ku
rie į talką neateina. Nežiūrint 
visų priekaištavimų, šventovė 
blizga švarumu, jos aukštos sie
nos sutinkuotos ir gražiai išda
žytos žalsvomis, gelsvomis ir bal
tomis spalvomis. Didžiojo alto
riaus šv. Kazimiero fone — žydro 
dangaus spalva. Šventovės remon
tas ir išdažymas — tai didelis šių 
metų pirmininko Z. Valinsko, Jono 
Naruševičiaus, E. Kurilienės ir 
K. Rašytinio atliktas parapijai 
darbas. — Bazaras parapijai davė 
pelno $10.600. — Richard ir Irene 
Martel surengė penktas savo moti
nos Onos Martel mirties metines. 
Šventovėje buvo laikomos Mišios, 
kuriose dalyvavo apie 50 asme
nų; svetainėje buvo suruošti pus
ryčiai dalyvavusiems. Sk.

.. #

DUODA 
PASKOLAS:

Nekilnojamo 
turto, 
asmenines ir 
prekybines.. 
Paskolos 
mirties 
atveju 
draudžiamos 
iki $10,000



Visus parapijiečius, 
Prisikėlimo bažnyčios ir vienuolyno 

geradarius bei rėmėjus, 
visus kolonijos lietuvius

su šv. Kalėdomis ir 
naujais metais sveikina

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

Liudas Januška, OFM
Kun. B. Pacevičius

Prel. Juozas Tadarauskas

PRISIKĖLIMO PARAPIJA TORONTE

M ___

ŠVENČIŲ ir 
NAUJŲ 

1986 METŲ 
proga sveikiname 

visus savo 
bičiulius — 

Anastazija ir 
Antanas 

Tamošaičiai

ir sveikų švenčių 
brangiems mūsų nariams ir 
“Vilnius Manor” gyventojams 
linki -

Toronto lietuvių pensininkų 
klubo valdyba ir administratorė

IR f
Naujų Metų f 

proga sveikiname ^3 
parapijų kunigus, savo 

krikšto dukras ir sūnus, draugus bei pažįstamusg Kanadoje ir Amerikoje-7 Q K DRĄSUČIŲ SEIMĄ g

1 Sveikiname
mielus gimines, 

dra ugus ir pažįstam us

su šv. Kalėdomis,
linkėdami laimingų !

bei sėkmingų

natljlį metų — Rimas, Gražina, Sandra,
Cindy, Lidija Strimaičiai

| Linksmų
Kalėdų

S- švenčių ir sėkmės
g pilnų nauju metų
M giminėms, draugams ir pažįstamiems linki—
g Viktoras ir Teresė Gražuliai

Marija Andrulevičienė

Jurčenkos byla - KGB laimėjimas?
Turimi duomenys remia visai priešingą išvadą
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VYTAUTAS A. DAMBRAVA
1985 m. lapkričio 12 d. “TŽ” 

laidoje, pasaulio įvykių sky
riuje, skaičiau apie pik. Vita- 
lį Sergejevičiy Jurčenką, ėju
sį KGB generolo pareigas So
vietų Sąjungoje. Apžvalginin
ko prielaida: Jurčenkos byla 
buvusi KGB laimėjimas. Argu
mentai buvo sekantys: “Niekas 
nenori tikėti, kad V. Jurčen- 
ka buvo tikras pabėgėlis iš So
vietų Sąjungos, dabar staiga 
pakeitęs savo nuomonę. KGB 
pulkininkas tokios kvailystės 
negali padaryti. Už saugumo 
paslapčių išdavimą Maskvoje 
jo lauktų teismas ir mirties 
bausmė ... Atrodo, V. Jurčen- 
ka tik suvaidino pabėgimą, 
kurį suplanavo KGB vadovy
bė”.

Drąsus teigimas mane sudo
mino iš pagrindų susipažinti 
su šia byla. Mano išvados yra 
diametraliai priešingos: a. 
Jurčenka buvo autentiškas pa
bėgėlis — savanoris; b. šis KGB 
pulkininkas tokią (pabėgimo) 
kvailystę padarė; c. Jurčen
kos “pagrobimo” istorija nė 
KGB Maskvoje neįtikins: d. 
Jurčenkos karjera yra baig
ta, jo laukia bausmė; e. sovie
tų KGB špionažas šioje byloje 
stipriai nukentėjo.

Žinant demokratinį ameri
kiečių mentalitetą, nerimta 
nei cinikui galvoti, kad kuri 
nors JAV žvalgybos įstaiga 
sovietų agentą “pagrobtų” (šį 
kartą Romoje) ir narkotikais 
apnuodytą lėktuvu nugabentų 
į Vašingtoną, visą laiką verstų 
imti narkotikus ir savo auką 
fiziškai kankintų. Panaši is
torija yra įmanoma Sovietų 
Sąjungoje, bet ne JAV. Jurčen
kos pasiskelbimas “žmogaus 
teisių auka” yra pirmas tokios 
rūšies melas.

Meilė yra akla ...
Propertius sakė, jog kiek

vienas meilėje yra aklas. Toks 
buvo ir Jurčenka. Visi turimi 
įrodymai patvirtina faktą, kad 
pagrindinis Jurčenkos bėgimo 
motyvas Romoje buvo jo di
džiausias troškimas “pabėgti” 
nuo savo nekenčiamos žmo
nos. Jis turėjo aiškų tikslą: 
kurti naują gyvenimą su Va
lentina Jereskovsky, sovietų 
generalinio konsulo 4žmona 
Montrealyje. Vitalis ir''Valen
tina turėjo audringą romansą, 
prasidėjusį Vašingtone, kur 
Jurčenka tvarkė sovietų am
basados saugumo reikalus; am
basadoje dirbo ir Valentinos 
vyras. Kad Valentina buvo tik
rai ta Jurčenkos išsvajotoji 
“Julieta”, paaiškėjo iš to, kad 
sovietų konsulatas Montrealy
je rado reikalą padaryti viešą 
pareiškimą. Konsulatas griež
tai neigė, kad Valentina Je
reskovsky buvo Jerčenkos mei
lužė ir kad jo atstūmimas mei
lėje vertė jį grįžti į Sovietų Są
jungą. Prieštaravimas pareiš
kime daug ką pasako.

Yra žinomas faktas, kad, Jur
čenka, atvykęs į JAV, skrido į 
Montrealį, buvo susitikęs su 
Valentina, tik jam nepavyko 
prikalbėti mesti vyrą ir kur 
nors kurti su juo bendrą gyve
nimą. Neįsivaizduojama, kad 
jis būtų galėjęs skristi į Kana
dą, būdamas “pagrobtas”, nar
kotikais apsvaigintas ar tar
dymais iškankintas. Ir spau
dos konferencijoje jokių fizi
nio sužalojimo žymių nebuvo 
pastebėta.

Kad Jurčenka svajojo kurti 
laisvą ir gal net prabangų gy
venimą, patvirtina 1985. XI. 13 
AP žinių agentūros praneši
mas iš Fredericksburgo Virgi
nijoje. Tą dieną jis su trim 
draugais atvyko į Powell’s bal
dų krautuvę ir ten išsirinko iš
taigingus valgomojo kambario, 
trijų miegamųjų ir salono bal
dus, spalvotą didelį televizi
jos aparatą ir eilę kitų daly
kų, sumokėdamas 18,835 dole
rius. Baldai buvo pristatyti į 
netoli esantį namą, kuriame 
jis gyveno. Krautuvės vicepre
zidentas Jimmy Powell AP re
porteriui vėliam pasakė, kad 
stebėdamas televizijoje sovie
tų ambasadoje sušauktą spau
dos konferenciją, iš karto at
pažino Jurčenką, kuris buvo 
pirkęs baldus jo krautuvėje. 
Jimmy Powell užtikrino, kad 
Jurčenka krautuvėje atrodė 
žvalus ir elgėsi laisvai. Powell 
sakė: “Jis sako buvęs apnuo
dytas narkotikais. Aš tuo neti
kiu. Jis atėjo pas mus, elgda
masis visai natūraliai ir kiek
vienu metu gerai žinojo ką 
daro”.

Taigi Jurčenka Romoje pa
darė drastišką sprendimą: 
prisistatyti JAV pareigūnams, 
po to vykti į Vašingtoną, deta
liai papasakoti savo biografi
ją ir, svarbiausia, išpasakoti 
daug svarbių tarnybinių pa
slapčių — daugiau, negu JAV 
apklausėjai tikėjosi išgirsti. 
Jurčenkos pasakojimas nebu
vo imtas už gryną pinigą, o, 
kur tik įmanoma, tuojau pa
tikrintas. Išvąda: Jurčenka, 
išduodamas svarbias valstybi
nes paslaptis, sakė tiesą.

Jurčenkos praeitis
Jurčenkos duota biografi

ja buvo paskelbta spaudoje. 
Jis yra kilęs iš mažo mieste
lio netoli Smolensko, fabri
ko darbininko vaikas. Mokėsi, 
norėdamas įeiti į sovietų lai
vyną, o iš ten (1959 m.) įstojo į 
KGB ir pasiekė pulkininko 
laipsnį ir jau ėjo KGB gene
rolo pareigas. Jurčenkos žmo
na yra baigusi statybos insti
tutą ir dirba kaip inžinierė. 
Duktė yra ištekėjusi, dėsto 
anglų ir prancūzų kalbas Fi
zinės kultūros institute.

Nuo 1968 iki 1972 m. Jurčen
ka buvo pasiųstas KGB tarny
bai Egipte patarėju ir priskir
tas prie Egipto laivyno dali
nių Aleksandrijoje. Nuo 1972 
iki 1975 m. jis buvo karinės 
žvalgybos skyriaus viršininko 
pavaduotoju. Šis skyrius telkė 
užsieniečius per karinę sovie
tų žvalgybą, dirbo išvien su 
užsienio agentais šnipinėji
mo tikslu, rūpinosi karinių 
agentų infiltravimu į Vakarų 
valstybes (ypač JAV žvalgybos 
tarnybą). Sekdamas agentus, 
įtariamus “dvigubu špionažu” 
(dirbančius iš karto dviem 
priešingiem kraštam).

Nuo 1975 iki 1980 m. jam bu
vo pavesti visi saugumo reika
lai sovietų ambasadoje Va
šingtone. Jis dirbo išvien su 
agentais, parinktais iš pačios 
sovietų kolonijos, rūpinosi 
slaptų dokumentų apsauga ir 
priėmimu užsienio svečių, 
įskaitant tuos, kurie siūlėsi 
ar buvo įkalbinti dirbti sovie
tų žvalgybai.

1980 m. Jurčenka buvo per
keltas į pirmąjį pagrindinį 
direktoriatą ir iki 1985 m. ėjo 
“K” subdirektoriato penktojo 
skyriaus viršininko pareigas. 
Šis skyrius sekė savo tarnau
tojus, vedė špionažo bylas, į 
kurias buvo įsivėlę KGB štabo 
nariai, tyrinėjo ir jieškojo kal
tininkų dėl viešumą pasieku
sių sovietų valstybinių paslap
čių išdavimo, tardė KGB agen
tus dėl jų kompromituojančio 
elgesio, vykdė tarnautojų su
ėmimus. Taigi pagrindinis Jur
čenkos uždavinys buvo laikyti 
KGB organizaciją “švarią”.

Tas padalinys apmokė užsie
nin siunčiamus KGB valdinin
kus ir vadovavo specialiom 
operacijom užsienyje, teikė 
direktoriato viršininkui pa
galbą, dirbančiam su šnipais, 
atbėgusiais iš Vakarų į Sovie
tų Sąjungą (pvz. Kim Philby, 
George Blake). Šio skyriaus 
žinioje buvo ir narkotikų var
tojimas špionažo operacijose.

Nuo 1985 m. balandžio mėne
sį Jurčenka buvo pirmojo di
rektoriato viršininko pavaduo
toju ir vadovavo slaptoms ope
racijoms prieš JAV ir Kanadą. 
Jo pareiga buvo parinkti agen
tus JAV-se ir vykdyti KGB ope
racijas drauge su kitų komu
nistinių kraštų špionažo tar
nybomis. Jurčenkos žinioje bu
vo mobilizacijos planai (pa
ruošimas pirmojo skyriaus ka
ro metui), paruošimas planų 
kur ir kaip naudoti operacinį 
KGB štabą ir parinkti agen
tus, kurie būtų panaudojami 
kilus karui, o taip pat išdirb
ti šnipų komunikacijos pla
nus.

Taigi Vitalis Jurčenka buvo 
labai riebi žuvis KGB vande
nyse: jis sprendė kitų KGB 
agentų patikimumą ir kontro

liavo jų karjerą, nesugebėda
mas kontroliuoti savo aistrų.

Sugriuvę planai
Jurčenkos karjera ir jo pa

saulis sugriuvo, kaip nelaimin
gos meilės auka. Jis buvo tik
ras galėsiąs prikalbėti sovietų 
generalinio konsulo žmoną 
tapti jo nauja, nors jau išban
dyta. gyvenimo drauge. Valen
tinai jį atmetus, šis KGB “tū
zas” pasijuto bejėgis, nes “ten, 
kur nėra meilės, pasaulis tam
pa tuščia, bekrašte erdve”. Bi
jodamas savo padėties (ir atei
ties) laisvėje, jis griebėsi jam 
gerai žinomos KGB taktikos: 
imtis įžūlaus melo ... ir tikė
tis švelnesnės bausmės. Jis 
jautė, kad jam gyvenimas be 
Valentinos laisvajame pasauly 
užgeso, o jo slapčiausias ir ri
zikingiausias planas buvo lai
mėti Valentiną Jereskovsky ir 
drauge dingti pasauliui iš 
akių. Galimas dalykas, kad, 
dingus Valentinai iš horizon
to, dėl kurios jis paaukojo 
savo karjerą, o gal ir gyvybę, 
galbūt gailėjosi taip laisvai 
ir noriai bendradarbiavęs su 
JAV vyriausybės organais, pa
teikdamas labai daug vertin
gos informacijos, ypač apie 
KGB organizaciją ir KGB agen
tų funkcijas įvairiose pasau
lio dalyse.

Pareiškimai Maskvoje
1985 m. lapkričio 14 d. Mask

voje buvo sušaukta speciali 
spaudos konferencija, kurioje 
Jurčenka “išpūtė” jo iš Vašing
tono pabėgimo “odisėją” (bu
vęs restorane, iš kurio išeinant 
palydovas jo nesulaikęs). Jis 
taip pat atkakliai laikėsi sa
vo išgalvotos priverstinio nar
kotikų vartojimo ir jo kankini
mų istorijos. Beje, buvo vienas 
naujas elementas, žinoma, pa
diktuotas — tai jo pasisiūly
mas stoti prieš tarptautinį tri
bunolą, kuris būtų specialiai 
sušauktas teisti JAV už gru
bius žmogaus (Jurčenkos) tei
sių pažeidimus.

Jurčenkos pasakojimas, kaip 
jis “pabėgo” Vašingtono res
torane nuo savo palydovo, skir
to jo apsaugai, nepadarė dra
matiško įspūdžio. Jis gerai ži
nojo, kad jam būtų užtekę pra
nešti jo apklausinėtojams ar 
palydovui, kad jis persigalvo
jo, nori susitikti su sovietų 
ambasados atstovais, ir jam 
būtų buvę iš karto leista. 
Abiem pusėm (Sov. Sąjungos ir 
JAV) įsitikinus jo norų nuo
širdumu, jis būtų buvęs lais
vas grįžti į Sovietų Sąjungą. 
Šios procedūros laikosi ame
rikiečiai, ir Jurčenka apie 
tai greičiausiai žinojo.

Maskvoje sušauktoje spau
dos konferencijoje, be užsie
nio reikalų ministerijos ofi- • 
cialaus atstovo Lomeiko, da
lyvavo ir dr. Mikolai Žarikov, 
Pirmojo medicinos instituto 
psichiatrijos skyriaus virši
ninkas. Jisai pareiškė: patik
rinus Jurčenkos sveikatą, ras
ta žymių, kad jis buvo svaigi
namas narkotikais; Jurčenkos 
akys buvusios paveiktos (dvi
guba vizija), turėjo aukštą 
kraujo spaudimą, haliucinaci
jas ir kitus emocinio pobūdžio 
sutrikimus, taip pat organiš
ką smegenų pažeidimą. Žari- 
kovas pridėjo, kad Jurčenka 
“labai lengvai verkia”.

Stebint fabrikuojamą taria
mą fizinį ir psichologinį po
veikį, taip dramatiškai insce
nizuotą dr. Žarikovo, peršasi 
mintis, kad galbūt tuo buvo 
norima paruošti kelią Jurčen
kos uždarymui į psichiatrinę 
ligoninę “gydymui” — taigi 
tam pačiam likimui, kurį ne
kaltai kenčia psichiatrinio 
gydymo piktnaudžiavimu pa
lengva žudomi politiniai di
sidentai. Jurčenkos pareiški
mas spaudos konferencijoje, 
kad tai yra jo paskutinis vie
šas pasirodymas, šią galimy
bę dar labiau sustiprina.

Prisimena Platono žodžiai: 
“Meilė yra sunki proto liga”.

Džiugių šv. Kalėdų $ 
ir laimingų bei sėkmingų w 

naujų metų .uį 
linkime mieliems giminėms, ® 
draugams ir pažįstamiems _ ® 

Alicija, Judita ir Inocentas j® 
Jurcevičiai B

$ Anapilio Moterų 

g Būrelio valdyba

S proga sveikina

S sa vo nares bei jų šeimas ir linki daug 

laimės 1986-taisiais metais.

Mieliems draugams ir 

pažįstamiems linkime 
daug džiaugsmo, 

neišblėstančios $£
laimės, geros sveikatos 
ir puikios nuotaikos .vS
švenčių proga — «£

A. D. ir L. Keršiai u?

/lALEDLl švenčių ir

Daliju Mžrų 
linkime sesėms bei broliams 
šauliams pavergtoje 
Tėvynėje ir laisvajame 
pasaulyje

Visus 1986 metų šauliškus darbus skirkime 
nepriklausomos Lietuvos atstatymui -

Toronto VI. Pūtvio 
šaulių kuopos valdyba

B lįinksmų, palaimos pilnų 
šv. Kalėdų

■S ir laimingų bei
S sėkmingų

linkime visiems giminėms, 
bičiuliams ir pažįstamiems - 
Hamilton, Ont.

Elena ir Vytas Bilevičiai

i LINKSMŲ SVKALLWJ 
ir laimingų 1986 metų linki 
visiems sveikiems ir sveikatos stokojantiems 

lietuviams — 5*
455*

"d?. KANADOS LIETUVIŲ MEDIKŲ
— DRAUGIJOS VALDYBA B
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SIGITA ir VYTAUTAS
AUŠROTAI

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

»
Visus gimines, draugus ir 
pažįstamus sveikiname

švenčių 
proga

" *r ^n^me laimingų
S M 1986 mety ~
M J- J- Valiuliai
jy) V. V. J. Valiuliai Toronto lietuviu vaiku darželyje prie Kalėdų eglutės, kurios taip ilgai laukė Nuotr. St. Dabkaus

ir laiiningu 
^laLŲa^^otLil t
linkime draugams bei pažįstamiems — SS

Onutė ir Vytautas Taseckai 
su šeima

visus draugus, pažįstamus 
ir gimines su

šv. Kalėdomis
ir TV. Metais, , 

linkėdami daug džiaugsmo 
ir laimės —

V. O. Marcinkevičiai ir šeima

Mae lūs gimines, draugus ir 
pažįstamus sveikiname su 

šv. Kalėdomis 
linkėdami daug laimės ir sėkmės 

naujaisiais metais -
Aldona ir Mečys Pranevičiai

proga visus savo klientus draugus ir 

pažįstamus nuoširdžiai sveikina —

ALGIRDAS, DONATA POTERIAI
Tel.763-3362 ir DUKRELĖS LIDIJA, RIMA, LAURA

/r
jtauju Jflehi

Daugiausia gydoma liga, bet nepagydoma
Alkoholizmas yra liga, turinti šaknis biopsichinėje žmogaus prigimtyje

Dr. G. Douglas Talbot, alko
holikas, yra direktorius insti
tuto, teikiančio pagalbų alko
holikams bei narkomanams 
(Ridgeview Institute Alcohol 
a. Drug Program, Smyrna, Geor
gia. USA). Tas institutas rūpina
si ir sutrikusių gydytojų gy
dymu.

Dr. Talbot rašo, kad alkoholis 
yra vaistas (narkotikas), susi
dedantis iš elementų C2HSOH. 
Mūsų protas neskiria, ar gavo 
per didelį kiekį alkoholio, ar 
kitokio narkotiko. Impulsas to
kiu atveju yra toks pat nuo 
miego piliulių bei raminančių 
vaistų ir nuo alkoholio.

Alkoholikas yra asmuo, ku
ris nesulaikomai vartoja alko
holį, naikindamas savo gyve
nimą. Jam yra trys galimybės — 
kalėjimas, ligoninė ir kapinės.

Alkoholizams yra chroniška, 
progresuojanti liga, pereinan
ti keturias stadijas. Praside
da proginiais išgėrimais, per
eina į piktnaudžiavimą, pa
siekia pereinamąjį laikotarpį 
ir nejuntamai tampa alkoho
lizmu. Tai trunka 10-15 metų. 
Pirmajai stadijai tenka 5-7 me
tai, antrajai — 3-5 metai, tre
čiajai ir ketvirtajai — 2 metai.

Niekas netampa alkoholiku 
per vieną naktį, panašiai, kaip 
reumatinį artritį turintis žmo
gus nepatenka į ratelius dėl 
vieno pereinamo pobūdžio 
skausmo. Ligai išsivystyti rei
kia kelių metų. Taip yra ir su 
alkoholizmu.

Pvz. jaunuolis eina į balių, 
planuodamas sekančios dienos 
darbus. Sekantį rytą pajunta, 
■kad negali atlikti suplanuotų 
darbų, nes baliuje pasigėrė. 
Kitam© baliuje jis bando nu
statyti savo pajėgumo ribą, 
bet vėl nesėkmingai. Ir juo 
daugiau jis bando apriboti sa
vo gėrimą, juo labiau nesise
ka. Pradeda meluoti pirmiau
sia sau pačiam, vėliau ir ki
tiem. Jaučia sąžinės graužimą 
bei gėdą, kuri verčia slėpti 
savo gėrimą. Pradeda gerti 
prieš išeidamas į balių, kad 
žmonės nesuprastų jį daug ge
riant. Pagaliau pradeda keisti 
gėrimus bei juos slėpti. Sąži
nė dar labiau nerimsta. Išryš
kėja vyraujantys alkoholiko 
jausmai — vienišumas ir pra

radimas savigarbos bei savi- 
vertės. Nėra pasaulyje vieni- 
šesnio žmogaus kaip alkoho
likas.

Pasiekusi tokį tašką, alko
holizmo liga pradeda ardyti 
asmens gyvenimą, jo šeimą. Ir 
juo daugiau liga progresuoja, 
juo dažnesni darosi sąmonės 
aptemimai. Alkoholikas pra
deda nebeiti į pamaldas, ap
leisti darbą bei savo pareigas, 
atlikti jas nesąžiningai. Jis ša
linasi nuo visų ir lieka tik su 
savo buteliu. Geria ir toliau, 
bet negali prisipažinti esąs 
alkoholikas, nesulaikomai var
tojantis alkoholinius gėralus. 
Tas neprisipažinimas yra di
džioji jo ligos dalis. Ir kol jis 
savo ligą neigia, skęsta vis gilyn.

Gydant alkoholiką, reikia 
pirmiausia atpalaiduoti jį nuo 
alkoholio, kreipiantis į spe
cialistus ir atitinkamus gydy
mo centrus. Geriausia betgi 
programa tokiam asmeniui pa
sveikti yra “Alcoholics Anony
mous”. Per ją žmogus išmoksta 
nugalėti pirmąsias kliūtis į 
pasveikimą, pradeda artėti 
prie žmonių ir įpranta gyventi 
be alkoholio.

Pasveikimo kelias nėra leng
vas, nes tenka nugalėti daug 
psichologinių ir fizinių kliū
čių. Be to, yra patirta, kad al
koholizmo ligoje daug reiškia 
paveldėtas genetinis polin
kis, kuris, radęs palankias są
lygas, sustiprėja, sukelda
mas biocheminius pasikeitimus 
smegenyse.

Daugelis žmonių nepripa
žįsta, kad alkoholizmas yra li
ga. Jie mano, kad tai blogas 
įprotis, valios silpnumas, mo

ralinė yda, psichinis sutriki
mas. Bet tai klaidinga pažiū
ra. Alkoholikas yra tikras li
gonis. Dr. Talbot, matęs dau
gybę alkoholikų, sako nesuti
kęs nė vieno, kuris nebūtų ka
muojamas depresijos, baimės, 
pykčio, vienišumo, nemigos. 
Bet tai nėra pagrindinės psi
chinės ligos. Yra patirta, kad 
90% alkoholikų neturi pagrin
dinių psichinių ligų.

Alkoholizmas, kaip ir kitos 
ligos, sukelia organizme bio
chemiškus ir anatominius pa
sikeitimus, ne tik psichologi
nius. Ridgeview institute, kur 
gydomi gydytojai, yra penki 
pacientai psichiatrai alkoholi
kai. Psichinis jų profilis yra 
visai normalus, tačiau jie ge
ria nesulaikomai. Reiškia turi 
būti ne vien psichologinė prie
žastis. Tai tikra liga. Endor- 
fininių ir cefalininių medžia
gų apykaita smegenų centre 
lenkia žmogų į nesulaikomą 
gėrimą. Žinoma, prisideda ir 
psichosocialinė dalis, bet pati 
liga yra biogeninio pobūdžio.

Alkoholikų gydymui reikia 
medicinos pagalbos, bet nema
žiau reikia religinės pagalbos, 
teikiančios stiprią dvasinę 
atramą. Daug padeda gydymo 
centrai, teikiantys grupinį gy
dymą. Svarbiausia — pastebėti 
savyje ligą, pripažinti savo 
nepajėgumą ir jieškoti medici
ninės bei dvasinės pagalbos, 
vedančios į išsigelbėjimą.

Deimantė

Naujų Metų 
proga sveikiname 
gimines, draugus ir 
pažįstamus, linkėdami
visiems laimės, sveikatos bei sėkmės - 
Hamilton, Ont. Stasė Labuckienė ir sūnus Edvardas

Sveikinu
mielus savo gimines, draugus ir 

pažįstamus, linkėdamas daug 
laimės bei sveikatos

šventėse ir laimingų 
bei sėkmingų

Jlaųju Jffletų -
B Windsor'Ontario Antanas Krakauskas

,ŠV. KALĖDŲ IR 
NAUJŲ MĘMl 
švenčių proga sveikiname 

gimines, draugus ir 

pažįstamus —

TERESĖ, ADELĖ ir JUOZAS 
ANDRIUKAIČIAI

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

1 986 metų.

naujų metų -

&

Henrikas, Gabrielė C h vedu kai 
ir šeima

Sveikinu visus savo j 
giminaičius, draugus į 
ir pažįstamus, 
linkėdamas jiems 
gimusio Kūdikėlio 
Kristaus teikiamų 
malonių —

!| sveikatos, laimės artimoJ
meilės ir sėkmingų

Petras Jakubauskas jĮ
L- — S. ~ --u. S- — ■ U. —u.

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

su šventomis 
Kalėdomis, 
linkėdami laimingų 

bei sėkmingų 

naujų metų

mūsų mieliems giminėms, draugams ir pažįstamiems - ®

s? Dundas, Ont. Alina ir Juozas Kšivickiai

V



Kanados daugiakultūrių reikalu ministeris OTTO JELINEK (kairėje) klauso kalbančio Kanados daugiakultūrės 
tarybos pirmininko dr. LOUIS MELOSKY. Šalia jo — šios tarybos narys SHAN CHANDRASKAR, azijiečiu pro
gramos direktorius MTV televizijoje Toronte. Dabartinėje daugiakultūrėje taryboje lietuviu atstovo nėra

Bendrieji renginiai Toronte

“Speak Up” redaktorius atsako į klausinius
A. KALNIUS

Skaitau mėnraštį "Speak 
up”, tai kartais pas mane už
suka šio laikraščio redakto
rius ir leidėjas Giliaras Urbo
nas. Mudviejų kalbos daugiau
sia sukasi apie spaudą, ypač 
tą, kuri informuoja kitatau
tę visuomenę apie komunisti
nį pavojų etninėms grupėms ir 
jų gyvenamiems kraštams. Ka
nados lietuviams, kitom šio 
krašto mažumom ir visiem ka
nadiečiam yra pasišovęs pa
tarnauti minėtasis “Speak up” 
laikraštis. Kadangi šio laik
raščio sumanytojas, jo leidėjas 
ir vyr. redaktorius yra lietu
vis, pateikiau jam keletą klau
simų, norėdamas supažindinti 
“TŽ” skaitytojus su jo redaguo
jamu laikraščiu.

* * *
— Iš .kur Jums šovė į galvą 

mintis leisti laikraštį anglą 
kalba ir kokie motyvai Jus pa
skatino imtis tokios rizikingos 
iniciatyvos?

— Mintis leisti anglų kalba 
laikraštį kilo iš gyvenimo pa
tirties. Man paaiškėjo, kad

te. kas daugiausia šiuo reikalu 
ateina Jums į pagalbą ? Ar turi
te lietuvių bendradarbių? Juk 
yra nemažai tautiečių, baigu
sių mokslus Kanadoje, kuriem 
anglų kalba nesvetima.

— Ryžtą toliau tęsti “Speak 
up” leidimą paskatina ir pa
kankamas turėjimas medžia
gos. Juo labiau, kad už origi
nalius straipsnius aš apmokė
ti dar neįstengiu. Džiaugiuos, 
jog dar yra žmonių (apie 90% 
anglosaksų), suprantančių 
spaudos svarbą ir tikrai no
rinčių išlaikyti vienintelį 
tokios rūšies laikraštį Kana
doje. Gaunu geros medžiagos 
iš “Baltic American Freedom 
League”. Šios organizacijos 
žmonės nori atkreipti ir ka
nadiečių dėmesį į karo nusi
kaltėlių medžioklę ir OSI ne
švarų bendradarbiavimą su 
KGB. Iš kanadiečių lietuvių 
originalių straipsnių negau
nu. Teisingai pastebit, kad 
Kanadoje yra nemažai tautie
čių, baigusių čia mokslus, ku
riems anglų kalba nėra sveti
ma, tačiau kiek yra tokių, ku
rie domisi politika, straips-

aš šį tą priminti: “Speak up” 
laikraštyje yra svarbūs pasi
sakymai žydų, OSI ir KGB 
bendradarbiavimo bei De
schenes komisijos veiklos 
klausimais. Tai dalykai, ku
rie šiuo metu mums labiau
siai rūpi. Siūlyčiau lietuvių 
ir kitom etninėm grupėm to 
laikraščio leidimą paremti. 
Metinė prenumerata — $14. 
Adresas: Speak up, Box 272, 
Station B, Toronto, Ont., M5T 
2W2.

Kanados Lietuvių dienoms pra
ėjus, KLB apylinkės valdyba iki 
šiol jau buvo susirinkusi posė
džio penkis kartus, įskaitant ir 
apylinkės tarybos posėdį. įvyku
sį lapkričio 26 d. Posėdžiu darbo
tvarkėse buvo pareigūnų praneši
mai, “Vilniaus” karalaitės rinki
mai, Vasario 16. Lietuvos kariuo
menės ir Klaipėdos krašto atvada
vimo minėjimai. Karavano rengi
niui pasiruošimas. Lietuvių die
nų leidinio aptarimas, finansiniai 
reikalai, kultūriniai uždaviniai 
ir 1.1.

Sausio 19 d. Klaipėdos krašto su
kilimo minėjimas yra nedidelis 
renginys. Jo problema yra pinigi
nė. Paprastai į tokius renginius 
lankytojai prie įėjimo yra prašo
mi aukų, bet, jos dažnai padengia 
tik pusę renginio išlaidų. Mat. 
lankytojai aukoja labai mažomis 
sumomis. Aukos vidurkis — vienas 
doleris su keliolika centų. Šio mi
nėjimo sąmata siekia $700. o iš 
lankytojų, pagal seną tradiciją, 
tikimasi surinkti apie $300—$350. 
Iš kokių sumų padengti nuostolį? 
Šventės rengėjai aukos dydžio 
nustatyti nenori, nes tada jau bū
tų ne auka. Lankytojai pagal išga
les savo aukas turėtų šiek tiek pa
didinti.

Šį minėjimą KLB apylinkės val
dybos pavedimu organizuoja jū
ros šaulių kuopa "Baltija”. Kal
bėtoju yra pakviestas Vorkutos 
kalinių sukilimo dalyvis Povilas 
Vaicekauskas, dabar gyvenantis 
JAV-se. Minėjimas bus Toronto 
Lietuvių namuose.

Dar pora gana svarbių renginių 
laukia savo eilės: tai “Vilniaus" 
paviljonas ir jo karalaitės rinki
mai. Regis, kas čia tokio — nužiū
rėjai kur gražesnę mergaitę, įspau
dei į jos rankinuką tūkstantinę ir 
paskelbk karalaite. Taigi, kad taip

?.* Džiugių
| SK/fALEDCį jr
$ laimingų bei sėkmingų

naujų metų 
giminėms, draugams ir 
pažįstamiems linki —

Agutė, Ksa\

būtų!.. . Lietuvaitės yra kuklios, 
garsintis nenori. Jas reikia suras
ti, prikalbėti ir įtikinti, kad ka
ralaitė yra labai reikšmingas as
muo visuomeniniame mūsų gyve
nime. kad ji yra pagrindinė amba
sadorė visuose didžiuosiuose lie
tuviškuose įvykiuose, ypač kur da
lyvauja kviestiniai svečiai, sa
vieji ir kitataučiai. Vadinasi, ka
ralaitės pareigos yra garbės pa
reigos. Betgi ir visos kandidatės 
į karalaitės pareigas yra vertos 
tokios pat pagarbos, kaip ir iš
rinktoji. nes jos visos į rinkimus 
ateina pasiryžusios pasitarnauti 
lietuvių tautai.

Tiesa, karalaitei, sutikusiai ei
ti garbingas, bet nelengvas parei
gas. reikėtų padidinti stipendi
ją. nes jai reikia nemažo pasiruo
šimo ir skirti daug laiko visuome
ninei tarnybai. Ogi ir visoms kan
didatėms tiktų skirti vertingas do
vanas. kurias galėtų finansuoti 
musų institucijos ir pavieniai as
menys. Juk ir jos ryžtasi tarnauti 
savo tautai.

Tenka nugirsti iš prašalaičių, 
kad Karavanas esąs tuščias "bala
ganas". Ak. atsiranda ir mūsų tar
pe žmonių be nuovokos. Gal Kara
vano vardas netinkamas, bet jo 
turinys ir tikslas yra labai reikš
mingas: 1. mūsų jaunimas turi pui
kią progą ne tik pabendrauti, bet 
ir savo kultūriniu išsiauklėjimu 
pasireikšti; 2. savo tinkamai pa
ruošta ir atlikta programa jis su
pažindina kitataučius, kurių kar
tais čia susirenka daugiau, negu 
savų tautiečių, su lietuvių kultū
ra. papročiais, aspiracijomis, lais
vės ilgesiu ir vargo nedalia. Ar 
daug kam iš mūsų teko girdėti, 
kad praėjusiame Karavane ne vie
nas svetimšalis pirmą kartą iš
girdo Lietuvos vardą.

Čia ir mūsų karalaitei, netgi ir 
kandidatėms, yra labai gera proga 
supažindinti svetimšalius su savo 
tėvų žemės nors ir trumpute isto
rija.

KLB Toronto apylinkės valdyba, 
rotaciniu būdu rinkta apylinkės 
tarybos posėdyje 1985.X1.26. pa
reigomis pasiskirstė savo posėdy
je 1985 m. gruodžio 3 d.: pirm. A. 
Vaičiūnas, vicepirm. kun J. Staš- 
kus, vicepirm. V. Kulnys, ižd. V. 
Bačėnas. sekr. K. Budrevičius, 
"Vilniaus” paviljono organizato
rius ryšininkas su kitataučiais K. 
Raudys, visuomen. ir kultūr. rei
kalų vadovė D. Garbaliauskienė, 
parengimų vadovas M. Abromaitis.

Inf. A. Kalnius
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Kanados Lietuvių Bendruomenės krašto valdybos pirmininkas adv. 
ALGIS PACEVIČIUS pokalbyje su Ontario kultūros ir pilietiškumo 
ministeredr. LILY MUNRO Toronto Lietuvių namuose Nuotr. St. Dabkaus

Klaidinančioji informacija Vakaruose
Buvusio aukšto sovietų pareigūno Arkadijaus Ševčenkos paskaita Toronte

KLB krašto ir KLB Toronto 
apylinkės valdybų nariai, KLF, 
Lietuvių namų ir lietuviškų or
ganizacijų atstovai dalyvavo 
1985.XII.4 "The National Citi
zen’s Coalition” ir "Cosbild 
Club" suruoštoje vakarienėje. 
Kalbėjo buvęs Jungtinių Tau
tų generalinis pasekretoris po
litiniams ir saugumo reika
lams A. Ševčenka, kuris taip 
pat buvo ir asmeniniu patarė
ju Sovietų Sąjungos užsienio 
reikalų ministerio A. Gromy
kos.

Ševčenkos kalbos tema bu
vo “Klaidinančioji informaci
ja Vakaruose”. Jis nušvietė, 
kaip lengvai sovietinė propa
ganda iš Sov. Sąjungos plaukia 
į Vakarus, kaip lengvai Vaka
rai duodasi manipuliuojami 
spaudos laisvės sąskaitoti. 
Spauda, knygos, menas ir visa 
kita medžiaga yra paruošiama 
specialiai užsieniui. Pasie
kusi Vakarų pasaulį, ji leng
vai plinta. Ši medžiaga visai 
neprieinama vietiniams Sovie
tų Sąjungos piliečiams.

Informacija užsieniui yra pa
ruošiama specialių instituci
jų ir tarnauja tik propagan
diniams tikslams. Visa, kas 
galėtų parodyti Sovietų Są
jungą bent kiek iš neigiamo
sios pusės, yra nepraleidžia
ma. Šiam darbui yra naudoja
ma pati naujausia technologi
ja, geriausios pajėgos ir ne
išsenkamos lėšos.

Sovietų Sąjunga, pasinaudo
dama Vakarų pasaulio demok
ratinėmis laisvėmis, sudaro 
iliuziją, kad kiekvienas pasi
keitimas jų valdžioję gali su
artinti Rytus su Vakarais, kad 
bendradarbiavimas ar nusi
ginklavimas yra įmanomas. Tai 
labai pavojinga iliuzija, nes 
komunistų partija jokių pa
keitimų nedarys, nebent tai 
pasitarnautų jų filosofijai ir 
tikslams, t.y. pasaulinei ko
munistinei revoliucijai. Jie 
patys tiki ir yra įtikinę dauge
lį kraštų, kad laikas yra jų pu
sėje, kad jie yra tikrieji taikos 
nešėjai.

Ševčenka patarė netikėti so-, 
vietine propaganda, savo san-

vien tik būti teisiu dar neuž
tenka, nes lemiamą reikšmę tu
ri tos tiesos pateikimo būdai 
ir, kas svarbiausia, kaip visa 
tai spauda, radijas bei televi
zija pateiks viešumai. Dažnai 
tie žinių šaltiniai mums pa
lankias politines aspiracijas 
bei mūsų veiklos įvykius iš
kraipo arba visai nutyli. To
kiu būdu mūsų veiksmai, nors 
ir geriausiai paruošti, savo 
tikslo nepasiekia, nes angliš
kai kalbanti visuomenė lieka 
nepainformuota. Štai dėl ko 
man ir kilo mintis bent iš da
lies vengti kitų malonės ir leis
ti laikraštį anglų kalba, kuris 
pasitarnautų ne tik Lietuvos, 
bet ir kitų pavergtų tautų by
loms. Taip pat labai svarbu at
kreipti dėmesį į Sovietų Sąjun
gos imperialistinius tikslus.

— Žinoma, pradžia darbo 
turėjo būti labai sunki, ypač 
finansiniu atžvilgiu. Tad kaip 
Jums sekėsi su lėšomis? Ar kas 
nors iš pašaliečių Jus parėmė ?

— Nors skaitytojų skaičius 
pagal visas darbo sąlygas nėra 
blogas, bet dar vis tenka pri
dėti iš tarnybinės savo algos. 
Reikia daugiau skelbimų, skai
tytojų, platintojų, aukų ir pan. 
Esu labai dėkingas tai mažu
mai, kuri mano pastangas įver
tina ir nors kukliomis auko
mis paremia. Ši parama panau
dota ne mano asmeninei būk
lei pagerinti, bet laikraščio 
lygiui pakelti. Ypač lietuviš
kos institucijos turėtų šį rei
kalą geriau suprasti, jį įver
tinti ir paremti. Juk tai yra ir 
lietuviškos ambicijos reikalas. 
Dar turiu pridurti, kad anglų 
kilmės skaitytojai šį laikraš
tį daugiau remia, negu lietu
viai ir kitos etninės grupės.

— Turbūt laikraščiui ir me
džiagą telkti nelengva. Sakyki-

nių rašymu ir yra linkę duoti 
juos “Speak up” lietuviui re
daktoriui spausdinti?

— Su kuriais lietuviškais 
laikraščiais daugiausia turite 
ryšių ir kurie iš jų “Speak up” 
laikraščio reikalu yra išsitarę?

— Nuolatinio ryšio su lietu
viškais laikraščiais nėra. Tie
sa, su kai kuriais iš jų pasikei
čiam leidiniais, o ypatinges
nėm progom kai kurie tą įvykį 
pamini. Deja, pasitaiko išgirs
ti, nors ir retai, visai nepa
grįstos kritikos.

— Jūsų “Speak up" keli pas
kutiniai numeriai yra gerokai 
kovingesni. nukreipti prieš 
KGB ir kitus Kanados ir jos et
ninių grupių priešus. Tai labai 
teigiamas reiškinys! Ar mano
te ir toliau panašia kryptimi 
savo laikraštį vesti?

— Kaip pradžioje mūsų po
kalbio minėjau, “Speak up” 
užduotis buvo ir yra atkreipti 
angliškosios visuomenės dė
mesį į mūsų ir kitų pavergtų 
tautų bylas bei išryškinti So
vietų Sąjungos kolonizacinius 
tikslus. Man regis, kad ši ma
no linija raudona gija nusi
driekia per visą leidinio de
šimtmetį. Ji nesikeis ir atei
tyje.

— Ar turite kokių nors pa
geidavimų savo tautiečiams?

— Reikia, kad mūsų bend
ruomeniniai organai, organi
zacijų bei institucijų vadovy
bės teiktų visokeriopą para
mą “Speak up” plėtotei. Juk jis 
ne man tarnauja, o yra visų 
mūsų kovos laikraštis. Aš esu 
tik ginklanešis laisvės kovai 
vesti.

* * *
Dėkodamas redaktoriui už 

suteiktas žinias, norėčiau ir

ąvoka “nepanašių”, 
bet lygių daiktų 
nėra nauja. Kaip 

rodo švino ir plunksnų atvejis, 
du nepanašūs dalykai gali būti 
sulyginti bendru vardikliu, 
pavyzdžiui, svoriu.

Ontario vyriausybė mano, 
kad darbovietėje daugelis 
nepanašių darbų yra lygūs savo 
verte ir dėl to ji remia lygių at
lyginimų mintį.

ATLYGINIMŲ LYGYBĖ

Atlyginimų lygybė reiškia, 
kad nepaisant lyčių skirtumo, 
kuris lemia atlyginimą, lygios 
vertės darbas toje pačioje or-

Kanados gyventojų surašymo 
duomenis, dauguma moterų 
dirba dvidešimtyje darbo rūšių 
iš penkių šimtų. Tos dvidešimt 
darbo rūšių mūsų ekonomijoje 
yra mažiausiai apmokamos. At
lyginimų lygybė yra skirta 
pripažinti tikrąją tų darbų vertę 
ir teisingai atlyginti moterų 
darbą.

KAS YRA DAROMA?
Vyriausybė, įsipareigojusi at

lyginimų lygybei ir stengdamasi 
remti moterų lygybę dar
bovietėse, paruošė “Žaliąjį 
leidinį”, tuo būdu siekdama at
kreipti visuomenės dėmesį ir

Kuris sveria daugiau - 
svaras švino

ar svaras plunksnų?

Devenių kultūrinio fondo išleistą

t į

Jūratės Statkutės de Rosales knygą 
“BALTŲ KALBOS BRUOŽAI IBERŲ PUSIASALYJE11 
galima užsakyti sekančiu adresu: DKF, P. O. Box 10782, 
St. Petersburg, FL 33733, USA. Kaina — JAV $15.00, 
plius persiuntimas. Taip pat galima užsisakyti J. Andriaus 
LIETUVOS ŽEMĖLAPĮ — (JAV $6.65), M. Karašos — 
“GYVENIMO SŪKURIUOSE” (JAV $15.00).
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ganizacijoje turėtų būti vienodai 
atlyginamas, neatsižvelgiant į 
darbininko lytį. “Vyresniš
kumas” (seniority) yra pavyz
dys belyčio vertinimo.

Kanadoje tūkstančiai moterų 
atlieka darbus, kurie yra žemiau 
vertinami. Dėl to jos kenčia 
lyčių diskriminaciją atlyginimų 
srityje. Jų atliekami darbai ben
drovei yra tos pačios vertės kaip 
ir vyrų įvairiose srityse, bet at
lyginimuose yra žymus skir
tumas. Si nelygybė kyla dėl 
daugelio veiksnių. Atlyginimų 
lygybė liečia du svarbes
niuosius.

NELYGYBĖ 1
ATLYGINIMUOSE

Ontario provincijoje yra 
2,000,000 dirbančių moterų. I

- ------- 1

Jų atlyginimų vidurkis yra maž
daug $16,000, o dirbančių vyrų 
— $25,000. Taigi yra 38% skir
tumas atlyginimuose. Tasai 
skirtumas yra skaudus, nes 
moterys dirba dėl tų pačių 
motyvų kaip ir vyrai. Joms taip 
pat reikia pinigų. Moterys jun
giasi į darbininkų eiles ne trum
pam laikui. Jos yra visų pirma 
darbininkės. Ir beveik keturias
dešimt nuošimčių Ontario

moterų, neištekėjusių, našlių ar 
išsiskyrusių, išlaiko ne tik pačios 
save, bet ir savo šeimos narius.

DARBŲ SKIRSTYMAS
Girdėjome milijonus kartų: 

vieni darbai laikomi “vyrų dar
bais”, kiti — “moterų darbais”. 
Praeityje vyrai ir moterys atlik
davo įvairius darbus. Paprastai 
moterų darbai buvo menkiau 
atlyginami. Pagal naujausius

Jei norite gauti “Žaliojo leidinio” kopiją arba dau
giau informacijos apie atlyginimų lygybę, rašykite: 

Pay Equity, Queen's Park, H°nouratlle lan Scott>Q c
Toronto, Ontario M7A1C2. f CO | Attorney General and
luiumw, I J Minister Responsible

\\'y for Women's Issues.

nurodydama galimos veiklos 
galimybes. Jos tikslas yra 
pašalinti atlyginimų dis
kriminaciją darbininkų lyties 
pagrindu, o ne kitais žemų at
lyginimų motyvais. Vyrų at
lyginimai, siekiant lygybės, 
nebus mažinami. Joks įs
tatymas nelies praeities.

Vyriausybė pripažįsta, kad 
atlyginimų lygybės įgyven
dinimas pareikalaus atitinkamų 
pastangų iš darbdavių, unijų ir 
visų suinteresuotų asmenų.

Dėl to ji kreipiasi į tuos, 
kuriuos palies atlyginimų 
lygybės įstatymas, prisidėti 
savo įnašu bei patarimais prie 
teisingo ir praktiško to įstatymo 
paruošimo. Bus visa eilė viešų 
apklausų, kuriose tie dalykai 
bus svarstomi.

tykiuose su Sov. Sąjunga pasi
tikėti jėga, o ne diplomatija. 
Tik jėgų persvara gali garan
tuoti saugią ateitį Vakarams.

Profesionalai KGB agentai 
veikia visame Vakarų pasau
lyje ir naudojasi visomis pro
gomis bei galimybėmis komu
nistiniams tikslams vykdyti. 
Deja, komunistinė sistema yra 
žmonėms nepatraukli ir nena
tūrali. Komunistų partija ne
keičia savo užsibrėžtų tikslų, 
ji tik mėgina savo darbą atlik
ti geriau, įvelti daugiau žmo
nių ir kraštų į savo pinkles, vi
sai neatsižvelgiant į kančias, 
aukas ar išteklius.

Savo valstybės viduje jie tu
ri gana stiprią opoziciją, kuri 
itin smarkiai reiškiasi Balti
jos kraštuose. Neapykanta so
vietiniam režimui ten yra gana 
atvira, žmonės veda stiprią ko
vą prieš komunizmą ir net tiki, 
kad Sovietų Sąjunga anksčiau 
ar vėliau subyrės.

Klausimų ir atsakymų metu 
buvo užsiminta apie šių dienų 
dvigubą agentą Jurčenką, apie 
Maskvos mėgstamą buvusį Ka
nados minister) pirmininką P. 
E. Trudeau, apie Maskvai tar
naujančias įvairias “taikos" 
grupes Kanadoje.

Sovietų Sąjungoje tautinių 
mažumų patriotizmas yra lai
komas kėslu prieš santvarką, 
todėl nutautinimo politika yra 
vedama visu tempu. Religinė 
“laisvė” yra tik propagandos 
kūrinys. Satelitais pasitikė
jimo nėra, nes Maskva jau spė
jo pasimokyti iš Jugoslavijos 
nepriklausomybės.

Iš Afganistano Sov. Sąjunga 
nesitrauks, nes negali palikti 
savo brutualumo įrodymų, be 
to. kiti satelitiniai kraštai siek
tų laisvės. Sovietai siekia su
kiršinti ir susilpninti užgrob
tų tautų pabėgėlių veiklą Va
karuose, ir jai tai sekasi visai 
neblogai.

Vakarai dėl laikinio pobū
džio ekonominės gerovės kren
ta į ilgalaikes Sov. Sąjungos 
pinkles.

Lietuviai, dalyvavę vakarie
nėje neišgirdo nieko naujo, 
nes mūsų periodinė spauda iš
eivijoje gana gerai nušviečia 
sovietų tikslus, užimtųjų kraš
tų rusinimo politiką ir melą 
apie spaudos, tikėjimo laisvę 
ir žmogaus teises. Bid.
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Mintys ir jausmai atsiliepia [sveikatą
Pasikalbėjimo santrauka su N. Cousins, Los Angeles universiteto medicinos mokyklos profesorium 

adjunktu (“U.S. News & World Report" 1984.1.23).

NAUJU
alėtu ** qp* f 

proga nuoširdžiai sveikiname gimines, draugus, ff: 

klientus ir pažįstamus —

Algis, Būta ir dukrelė Aleksa Pacevičiai

sv. Ka/ėc/ų ir 
laimingų naujų metų 
linkiu sa\o sūnums su šeimomis, 
draugams ir pažįstamiems Kanadoje 
bet Amerikoje - Pranas Tarvydas

G)

Jausmai atlieka svarbų vaid
menį sukeliant ligų ir kovojant 
su ja. Ką galvojate, kuo tikite, 
kaip reaguojate į patirtus 
įspūdžius, gali susilpninti ar 
sustiprinti kūno sveikatų. Pa
staraisiais metais medicinos 
profesija kreipia daugiau dė
mesio į psichologinius veiks
nius ligoje.

Cousinso patyrimas medici
nos mokykloje išryškino jam 
jausmų vaidmenį ligoje. Per 
paskutinius penkerius metus 
jis stebėjo 300 ligonių su pik 
tybiniais augliais. Kai tik bū
davo nustatoma diagnozė, daž
nai liga staiga sustiprėdavo. 
Tai nereiškia, kad vėžio diag
nozė buvo svarbiausias neigia
mos pasekmės veiksnys. Tai 
reiškia, kad jausmų antplūdis 
gali stipriai neigiamai veikti 
kūną.

Amerikiečiai yra per daug 
linkę į hipochondrijų — per
dėtai prislėgtą būseną, kurio
je dėmesys susitelkia ties ta
riama fizine liga. Jie mano, 
kad mažiausias skausmas jau 
yra sunkios ligos ženklas. Jie 
nesupranta, kad paprastai 
skausmas yra ankstyva perspė
jimo sistema, kuria kūnas ga
li mums pasakyti, kad kažką 
negerai darome. Užuot klausę 
save, ką blogai darome — val
gome, geriame, ar dirbame per 
daug, stengiamės spręsti pro
blemą pašalinant skausmą. 
Amerikiečiai tampa pati save 
gydančia visuomene. Aspirino 
tabletė pakeičia gerus svei
katos įpročius. Trūksta tokio 
nusiteikimo ir žinojimo, kuris 
įgalintų žmones tinkamai 
spręsti problemą. Trūksta pa
sitikėjimo žmogaus kūnu, nes 
nežinoma, kaip jis veikia ir 
nesiskaitoma su jo reikalavi
mais. Išgirdus žodį “vėžys” 
manoma, kad jau galas, neor
ganizuojama kova prieš ligą,

nesudaroma nuotaika, įgali
nanti paveikiai pasinaudoti 
medicios teikiama pagalba.

“New England Journal of 
Medicine” leidėjas rašė, kad 
amerikiečių 85% ligų reiškiasi 
tiksliu, apibrėžtu būdu. Turi
me reikalą dar su 15% ligų, ku
rios nėra tiksliai apibrėžtos. 
Čia gydytojas yra būtinai rei
kalingas. Tačiau ir čia svarbu 
sukurti dvasinę aplinką, tin
kamą veiksmingam gydymui. 
Jeigu ta aplinka yra pilna pa
nikos ir depresijos, kūno pajė
gumas paversti išorės pagalbą 
naudingu gydymu yra labai su
mažintas.

Jeigu šalia ligos žmogus turi 
susitvarkyti ir su panikos su
keltomis biocheminėmis pa
sekmėmis (biocheminiais pasi
keitimais, atsiliepiančiais į 
jausmus), susiduria su dvigu
bu pavojum. Panika gali būti 
mirtina širdies ligoniams. Ji 
susiaurina kraujo indus. Jau 
sužalota širdis turi dar sun
kiau dirbti. Panika gali tapti 
ne tik papildoma našta šir
džiai, bet ir nepakeliama. Gy
dyti paniką yra pirmos eilės 
reikalas, ir kartais tai gali 
reikšti gyvenimą arba mirtį.

Išmintingas gydytojas su
pranta reikalą stiprinti ligo
nio viltį bei jo teigiamus lū

kesčius ir švelniai elgtis. Tin
kamas elgesys gali suteikti 
ligoniui jėgų, o netinkamas — 
jį išgąsdinti. Gydytojo parei
ga — teikti ligoniui tikslias 
informacijas, bet tiesa turi 
būti taip pateikta, kad pa
žadintų paties ligonio jėgas. 
Čia Cousins cituoja širdies li
gų specialistą dr. M. Moserį: 
“Niekam neturi būti sakoma, 
kad mirtis neišvengiama, 
ypač širdies ligoniui . . . tik
tai. jeigu ligonio elgesys truk
do jo pasveikimą. Tada gydyto
jas panaudoja stiprius, baugi
nančius žodžius, kad gautų jo 
sutikimą gydymo programai. 
Gydytojas panaudoja ligonio 
viltį kaip esminę gydymo da
lį, nes, kaip neigiami jausmai 
gali sukelti ir sustiprinti ligą, 
taip teigiami jausmai gali pa
dėti gydymui. Pagrindinis 
principas — stengtis išgauti 
kuo daugiausia pozityvumo, 
pasitikėjimo teigiama linkme. 
Jeigu kūnas paruošiamas lauk
ti neigiamų, rezultatų, tada 
bet kokiam gydymui bus labai 
sunku kovoti su tokiais lūkes
čiais.

Tai, ką tikite ir jaučiate, 
net pasąmonėje, gali turėti 
įtakos į jūsų sveikatą.

Paruošė J. Str.
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SVEIKINAME su

linkime laimingų .-W

fiaųu JfletuĮ
mieliems giminėms, klientams ir draugams — ft

Petras. Aldona, Justinukas ir Julija ff- 

Šimonėliai -Jy.
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ir sėkmingų naujų metų -

Joana ir Juozas Rovai

Visai mielai gimi 
draugams ir pažįstamiems 

linkime džiugių Ar r rzAt
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Hornby. Ont.

gyvenančius Toronte ir kitur,

SVKAI.EDU 
švenčių proga sveikiname 
visus savo gimines, draugus, 
pažįstamus ir linkime džiugių 
bei laimingų naujų metų —

Janina ir Juozas Birgeliai

Švenčių proga g 

sveikiname
gimines, draugus bei 
pažįstamus, linkėdami 
sveikatos ir sėkmės —

Julija ir Leonardas 
Jakaičiai

^veikinu 
visus bičiulius, 

draugus bei pažįstamus,

Naujų Metų 
proga _

Jonas Maniuška
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p Sveikiname
įį$ gimines, mielus draugus

ir pažįstamus —I
$ Džiaugsmas ir ramybė
W telydi jus per

Kalėdų šventes
$ ir ateinančius naujus metus —

_ Genė ir Balys Čižikai
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252 Regent St. So. 
Sudbury, Ontario

BERNELIŲ MIŠIOS

Skamba žingsniai ant ledo.
Ant sniego -
/ Berneliu mišias ki ieeia Jis. — 
Ne Betliejaus žvaigždė - medė veda. 
Ne žvaigždė mus prikėlė iš miego - 
Atsivėrė naktis . . .

Žiemos rankose Jėzus i aike/is 
Mūsą, einančią .n eiki n t Jo, laukia - 
Nebereikia ž\ aigždės.

Žinom patys tą kelią 
Per /auką —
Stebuklinga žvaigždė ne/vdės.

Ten karaliai gal klaidžios 
Patyrus,
Čia varguoliui guos širdį naktis. - 
Lydi mus Diet •<> akys atlaidžios, 
S i/do apsišarmojusios girios — 
Atsivėrė būtis!

LEONARDAS ANDRLEKUS

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

The Lougheed šeima ir 
tarnautojai
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ir laimingų 
naujų 1986 
metų

linkime giminėms, bičiuliams, draugams
ir pažįstamiems —

Bronė, Bronius ir Algis Venslovai

Cherry Beach Motel, Stoney Creek, Ont.

K-

&

8
ir laimingų 

bei sėkmingą

M-I
$

učių j Lt metų 

linkime savo giminėms, 
draugams ir 
pažįstamiems -

Aldona ir Jonas
Vaškevičiai

KAL.EDU 
švenčiu ir 

liauju

■g

proga sveikiname visus gimines, į
draugus bei pažįstamus - j

Marytė ir Bronius Genčiai j

SVKAI.EDU
KAL.EDU


Parkdale - High Park

f Šv. Kalėdų 
8 ir laimingų 
% Naujų Metų 
•g lietuviams linki 
$ Andrew Witer, m.p.

ĮįL 1673 Bloor St. W.,
V Toronto

Tel: 535-6593

%

Šv. Kalėdų ir 
Naujų Metų proga

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

J. A. Šulcai - .dįį

Džiugių KALĖDŲ
§ švenčių ir sėkmingų

v bei laimingų
f NAUJŲ METŲ

bičiuliams ir artimiesiems 

nuoširdžiai linki —

4?.

Sofija Tumosienė 
ir vaikai

I UNKSMI i

ir laimingų bei sėkmingų

linkime visiems savo giminėms, 
draugams ir pažįstamiems —

Aldona, Algis Vaičiūnai 
ir sūnus Andrius

Padėka
Kanados 

lietuviams
Iš Kanados gauta nemažai aukų 
Vasario 16 gimnazijai - jų labai 

reikia ir toliau

Kanados lietuviai jau nuo pat 
gimnazijos įsteigimo labai dos
niai remia ją. Aukų surinkimas 
dažnai priklauso nuo vieno arba 
kelių pasišventusių žmonių, ku
rie šį kartais labai nemaloni; dar
bą su dideliu pasiaukojimu atlie
ka. Kanadoje turime keletą to
kių rėmėjų. Pavyzdžiui, 1984 m. 
beveik pusė aukų iš Kanados bu
vo atsiųstos Liudo Tamošausko, 
kuris jau ilgus metus stengiasi 
gimnazijai padėti. Tais metais jis 
atsiuntė 12.245,85 DM aukų, jų 
tarpe 2.000 kan. dol. Kanados lie
tuvių fondo ir 500 kan. dolerių Pri
sikėlimo parapijos kredito koope
ratyvo. Taip pat jis persiuntė Ko- 
jelaičių fondo 2.090 DM stipendiją 
Aleksandrui Januliui.

Ilgametis rėmėjas taip pat yra 
St. Dalius, vadovaujantis dvigu
bam būreliui, kurio vardu 1984 m. 
atsiuntė 1.245 kan. dolerių ir 1.445 
kan. dol. — Kanados LB Hamiltono 
Šalpos fondo vardu.

Taip pat ilgametės rėmėjų vado
vės J. Baltuonienė iš La Salle ir D. 
Skolny iš Winnipego atsiuntė 500 
ir 173 kan. dol.

Labai dėkingi esame Kanados 
lietuvių kredito kooperatyvams, 
kurie gimnaziją taip dosniai re
mia. Pavyzdžiui, Hamiltono lietu
vių kredito kooperatyvas “Talka" 
1984 m. paaukojo 3.500 kan. dol. 
Didesnes sumas 1984 m. persiun
tė taip pat Toronto lietuvių na
mai — 1.000 kan. dol., Windsoro 
LB apylinkė per Šilinską — 400 ir 
Toronto dvikalbė ev. liuteronų Iš
ganytojo parapijos moterų drau
gija per pirm. M. Dambarienę — 
200 kan. dol. Iš viso 1984 m. Kana
dos lietuviai gimnazijai paauko
jo 26.216,96 vokiškų markių.

Šiais metais Kanados lietuviai 
dar dosnesni. Jau ligšiol iš Kana
dos gavome 20.000 dolerių, kurių 
beveik pusė skirta naujai statybai.

Kredito kooperatyvas “Parama” 
gimnazijos išlaikymui paskyrė 
3.000 dol. Per Liudą Tamošauską 
gimnazijos išlaikymui 500 dol. at
siuntė Kanados lietuvių fondas, 
500 dol. — J. Varkavičius, 400 dol. 
— dr. Juozas ir dr. Marija Uleckai, 
367 dol. — KLB Hamiltono apylin
kės valdyba, 250 dol. —Jonas Aršti- 
kaitis, 220 dol. — KLB St. Catha
rines apylinkės valdyba, po 200 
dol. — KLB Rodney apylinkės val
dyba ir Petras Venckus, 135 dol. — 
KLB Wellando apylinkės valdyba 
ir po 100 dol. — Petras Gulbinskas, 
Genutė ir Vit. Agurkiai, Vincas 
Rutkauskas, S. Olekienė, Mažosios 
Lietuvos moterų draugija Toronte 
ir Delhi lietuvių katalikių mote
rų draugija. Kanados LB Toronto 
apylinkė atsiuntė 1.445,50 dol., o 
Stasio Daliaus vadovaujamas dvi
gubas rėmėjų būrelis — 1.295 dol. 
Tiesiai į gimnaziją aukas atsiun
tė: KLB Šalpos fondo Hamiltono 
skyrius — 400 dol. ir Brigita Trum- 
pienė — 200 dol. Daugelis tautie
čių atsiuntė mažesnes sumas, ku-

Vyskupas PAULIUS BALTAKIS (antroje eilėje antras iš kairės) Vasario 
16 gimnazijoje su "Aušros" tunto sesėm ir broliais

rios mums nemažiau reikalingos 
ir už kurias taip pat nuoširdžiau
siai dėkojame.

Statybai aukojo: kredito koope
ratyvas “Parama” — 5.000 dol.. Ka
nados lietuvių fondas —2.000 dol.. 
Stasys Povilenskis — 1.500 dol. ir 
Prisikėlimo parapijos kredito ko
operatyvas — 1.000 dol.

Pagal gimnazijos kuratorijos nu
tarimą naujo pastato reprezenta
tyvioj vietoj bus pakabinta garbės 
lenta. į kurią bus įrašyti visi, au
kojusieji bent 3.000 DM (apie 1.500 
dol.) naujai statybai. Taigi jau da
bar aišku, kad bent trys įrašai bus 
iš Kanados. Visi paaukojusieji 
bent 100 DM bus įrašyti j garbės 
knygą.

Daugelis lietuvių mano, kad mes 
pakankamai gauname iš V. Vokie
tijos valdžios. Bet taip nėra. Tie
sa, vokiečių valdžia padengia be
veik 2/3 visų išlaidų, tačiau bent 
1/3 turime savo turėti. Pavyzdžiui. 
1984 m. gimnazijos ir bendrabu
čio išlaikymas su gaisro nuosto
lių padengimu kainavo 1.475.000 
DM. Valdžia davė 919.000 DM, o ka
talikų vyskupai — 61.000 DM. Lie
tuviai patys turėjo surinkti 495.000 
DM iš tėvų ir aukotojų.

Jeigu vien tėvams būtume šią 
sumą užkrovę, būtume turėję gim
naziją uždaryti, nes būtų likę per 
mažai vaikų, kurių tėvai tokią su
mą gali sumokėti. Todėl mums la
bai reikalingos aukos.

Valdžia savo principų griežtai 
laikosi. Jeigu mėS*savo trečdalio 
nesudarome, tai ir ji savo paramą 
atitinkamai sumažina. Taigi iš tik
rųjų kiekviena Jūsų auka yra mums 
trigubai verta.

Šiuo metu esame ypatingai sun
kioje padėtyje. Statomas naujas 
berniukų bendrabutis, kuris la
bai reikalingas. Naujasis pasta
tas kainuos 3,5 milijonus markių. 
Šį kartą valdžia atsisakė iš mū
sų reikalauti trečdalio, nes žino 
mūsų sunkią padėtį po gaisro: To
dėl ji duoda 3 milijonus ir mums 
tereikia prisidėti su puse milijo
no. Bet mums ir tai jau didelė su
ma. Be to, valdžia ateinantiems 
metams paskyrė 50.000 DM naujom

sporto aikštėm, t.y. 2/3 reikalin
gos sumos. O į tuščią pastatą vai
kų irgi neįleisim. Reikės pirkti 
baldų ir pastatą kaip reikiant 
įrengti. Kas lankėsi gimnazijoj, 
žino, kokie seni, aplūžę, sulopyti 
ir sudėvėti berniukų baldai. Tik 
dalį mes po gaisro pirkome, o dau
gumą jų esame prisirinkę visur, 
kur tik kas ką nors išmetė. Vokie
čių valdžia jau dabar pažadėjo 2/3 
baldams reikalingos sumos duoti. 
Tačiau iš kur paimti mūsų trečda
lį. be kurių ir valdžios 2/3 nega
lėsime gauti.

Vasario 16 gimnazija tarnauja 
viso pasaulio, ne tik Vokietijos 
lietuviams. Ją lanko vis daugiau 
mokinių iš užsienio. Pavyzdžiui, 
šiais metais turime mokinių iš Vo
kietijos. Amerikos, Kanados. Aust
ralijos. Argentinos, Urugvajaus, 
Domininkonų respublikos ir Mali 
(Afrikos). Pernai dar buvo moki
nių iš Brazilijos, Venezuelos ir 
Kolumbijos. Niekur mes tokiomis 
geromis sąlygomis ir taip pigiai 
neišlaikysime savo gimnazijos.

Todėl tikimės, kad viso pasau
lio lietuviai mūsų neapleis ir mums 
kaip tik šiuose sunkiuose bet svar
biuose metuose padės. Visiems 
rėmėjams nuoširdžiausiai dėko
jame. A. Šmitas,

Vasario 16 gimnazijos 
direktorius

Hamilton, Ontario
VYSKUPO VALANČIAUS litua

nistinės mokyklos kalėdinis kon
certas - eglutė įvyks gruodžio 22, 
sekmadienį, 12.15 v.p.p. Jaunimo 
centro salėje. Mokiniai atliks dvie
jų veiksmų pasaką “Givi žaisliu
kai”. Atvyks ir Kalėdų senelis iš 
Lietuvos. Visi bus pavaišinti. Visi 
kviečiami dalyvauti.

Mokyklos tėvų komitetas

Pajieškojimai
Stasio Griubliausko, gimusio 

Vaiguvos valsčiuje, Gailaičių vien
kiemyje, .įieško Bakšų šeima Mis- 
sissaugoje, Ontario (skambinant 
iš toliau call collect tel. 1-416 - 
279-8578).
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Nuoširdžiai sveikiname 
gimines, draugus, pažįstamus su 

šv. Kalėdomis ir linkime 
laimingų bei džiugių jg

kiAųjg - i
Apolinaras ir Bronė Beresnevičiai fa 

Toronto, Ont.

Visiems draugams ir 
pažjstamiems

Kalėdų švenčiu ir
Naujų Metų

proga linki tyro džiaugsmo —

JUOZAS KOZERIS ®

K Sveikiname
visus draugus ir 

pažįstamus iš arti ir toli su

šv. Kalėdomis
ir Naujais metais

su geriausiais linkėjimais —

Jurgis, Petronėlė Ivanauskai -iŠ
ir dukra Elvyra su vyru ,p

Džiugių 
Kalėdų 
švenčių

ir 
laimingų^ 
bei 
sėkmingų 
naujų metų
visiems giminėms, 
nuoširdžiai linki —

draugams ir pažįstamiems

Albinas Gačionis ir šeima

DŽIUGI NAUJIENA
Garbė Dievui aukštybėse, 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 / \ )
Betlėjaus Kūdikis ir C___/
teveda per ištisus 
metus.

/ STEPHEN B. ROMAN 
Chairman of the Board

MINES LIMITED

švenčiu

® ir laimingų naujų metų
5* giminėms, draugams ir pažjstamiems
M- linki- Tamulionienė

įjį Mount Hope, Ont.

$Sveikiname 
visus savo gimines, 

draugus, pažįstamus 

šv. Kalėdų 
proga ir linkime 

laimingų 1986 metų — 
Alina, Kazys Žilvyčiai ir mama .d

IMW

ir laimingų

NAŲJ1J MĘW
linki savo klientams, 

draugams ir 
pažjstamiems —

HENRIKAS, DALIA STEPONAIČIAI 

DUKRA KRISTINA ir SŪNUS PETRAS

n

w -^9^ *p9b. ‘^9^ -^9^ ^9^ -^9s. -^9*. -^9s. '^9^ -^9s. Ąą

KALĖDŲ ŠVENČIŲ

ir

naujų metų
sveikiname visus gimines, draugus, pažįsta-proga

mus, linkėdami daug tyro džiaugsmo ir laimės.

1 PIJUS ir ALESĖ GRIGAI

ANGELĖ ir SIGITAS KAZLAUSKAI

mielus savo gimines, bičiulius ir 
pažįstamus, linkėdami malonių 

bei džiugių

ir sėkmingų

liauju
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ir

Leokadija ir Juozas VitaiTillsonburg, Ont.

Lietuvių slaugos bei priežiūros namai Onutė Skrebunienė ir sūnūs

K

A/et ujuju metų 
proga, linkime daug sveikatos 

ateinančiais metais.

$8

Minint Žmogaus teisių dienų, Toronto rotušės aikštėje buvo surengta demonstracija, kurioje dalyvavo baltiečių 
ir kitų sovietinės imperijos pavergtų tautų vėliavos Nuotr. St. Dabkaus

SVEIKINAME draugus ir pažįstamus

Linksmų šv. Kalėdų
bei laimingų ir sveikų NAUJŲ METŲ

LINKIU GERB. DVASIŠKIAMS, GIMINĖMS, 
Si BIČIULIAMS BEI VISIEMS LIETUVIAMS.

NUOŠIRDŽIAI -
Marija F. Yokubynienė

laimingų naujų metų 
visiems klientams, 
draugams ir pažįstamiems 
linki —

JONAS M. GUOBA 
advokatas

ir laimingų, džiugių

M. J. Tamošiūnai

fiaųuJRetu
giminėms, draugams ir 
bičiuliams linki —

Džiugiu

ir laimingų

švenčių proga sveikinu visus savo 
gimines, draugus, pažįstamus ir 

linkiu džiugių bei laimingų 

NAUJU MdTCĮ- 
Mikas Žaliauskas

| Naujų Metų
S proga sveikiname
5 visus gimines, draugus 
m ir pažįstamus —
M.

K

K
K

pastatų netiktų, nes jie gali 
pereiti vyskupijos nuosavy
bėn. Argi? Turime Anapilį, 
lietuviškas kapines prie lie
tuviškos parapijos, bet tos 
institucijos nepriklauso vys
kupijai. Panašiai galėtų būti 
ir slaugos namai, tik juos tek
tų statyti ne ant parapijos že
mės.

Kai kas aiškina, esą jei slau
gos namus statytume prie Lie
tuvos kankinių parapijos pa
statų, prie kapinių, seneliams 
būtų nemalonu. Kodėl? Juk 
prie kapinių gyvena ir jauni 
žmonės. Lietuvaitės NPM se
selės kapines turi savo sody
boje, ir niekas tų kapinių ne
bijo. Nuo kapų nepabėgsime, 
nors gyventume ir už 100 km 
nuo jų. O juk senelių sekan
tis žingsnis ir yra kapai.

Seneliams reikalingas ir 
religinis patarnavimas,
patogu būtų kunigams važinė
ti kur toli į slaugos 
Stipresnieji seneliai 
ateiti ir į čia pat 
šventovę pamaldoms, 
gas galėtų senelius
niau aplankyti, juos paguosti 
saulėlydžio dienomis. Prie 
Anapilio aikštės dar būtų ga
lima nupirkti tenai esantį na
mą ir tuo sudaryti erdvesnį 
sklypą slaugos namams.

Kita vietovė slaugos na
mams būtų patogi šalia Toron
to Lietuvių namų. Tie namai 
yra judri lietuvių institucija, 
būtų smagiau ir šalia gyvenan
tiems seneliams. Netoli dide
lis parkas. Stipresnieji sene

Po II D. karo į Kanadą atvy
kę lietuviai turėjo daug įvai
rių problemų. Svarbiausia jų 
buvo susirasti pastovų darbą 
ir įsikurti. Didesnių vietovių 
lietuviai pradėjo steigti ir 
savo institucijas: parapijas, 
Lietuvių namus, bankus, šeš
tadienines mokyklas ir 1.1.

Tų lietuviškų institucijų 
daugiau įsteigta Toronte, 
gausiausioje Kanados lietu
vių kolonijoje. Toronte tų 
institucijų steigime ypač pa
sidarbavo a.a. kun. P. Ažuba
lis. Jo įsteigtas institucijas 
mato Toronto lietuviai, mato 
jas ir kitų vietovių ar kraštų 
tautiečiai. Velionis kun. P. 
Ažubalis buvo numatęs steigti 
dar vieną, lietuviams labai 
svarbią instituciją — slaugos 
bei priežiūros namus. Deja, 
jo mirtis sutrukdė šį darbą. 
O kito tokio tautiečio, kuris 
imtųsi to darbo, neatsiranda. 
Tiesa, tokio darbo galėtų im
tis kuri nors lietuviška orga
nizacija ar institucija. Ve
lionis kun. P. Ažubalis tuos 
didžius darbus atliko kaip lie
tuviškos institucijos vadovas 
— lietuviškos parapijos kle
bonas. Ir lietuvių slaugos na
mams reikalingas globėjas, 
nes patys seneliai nebepajėgs 
tvarkyti visų reikalų. Slaugos 
namai nėra tik pensininkų na
mai.

Pastatyti lietuviams slaugos 
namus — ne vieno žmogaus 
darbas. Jų statyba ir išlaiky
mu turėtų rūpintis jau esamos 
lietuviškos institucijos: pa
rapijos, Lietuvių namai ar net 
lietuvių pensininkų namų “Vil
nius” vadovai.

Slaugos namams yra trys 
svarbūs dalykai: vietovė, sta
tyba ir administracija. Latviai 
tokius namus pastatė Wood
bridge (27 km už Toronto). Ar 
lietuviams tiktų tokius namus 
statyti toli nuo Toronto? Se
neliai norėtų gyventi arčiau 
lietuviškų institucijų, į ku
rias dažniau atsilankytų lie
tuviai. Iš tų institucijų lietu
viams būtų lengviau aplankyti 
savo artimus senelius, gyve
nančius slaugos namuose.

Sakoma, kad lietuvių slaugos 
namus statyti šalia parapijos

Ar

namus?
galėtų 

esančią 
O kuni- 
ir daž-

liai vasaros metu galėtų ir juo 
pasinaudoti. Tiesa, čia nebū
tų arti lietuviškos šventovės, 
kaip yra prie Anapilio. Jei kar
tą į mėnesį pamaldos laikomos 
“Vilnius” rūmų patalpose, tai 
kodėl tokių pamaldų nebūtų 
galima atlaikyti slaugos namų 
salėje?

Slaugos namams būtų patogi 
vieta ir prie Prisikėlimo šven
tovės. Vietoje yra šventovė, 
bankas, o kartais čia rengiami 
ir polaidotuviniai pietūs. Tik 
arti nėra parko. Betgi parku 
daugiau naudojasi pensinin- 
kai, o ne suvargę seneliai. Pri- 
sikėlimo parapijos pastatai ir 
sklypas, rodos, priklauso tik 
pranciškonams, taigi ir čia 
esantieji slaugos namai neati
teks vyskupijai (jei neatiteks 
kitų tautų pranciškonams, 
kaip atsitiko Čikagoje su lie
tuvių saleziečių nuosavybe). 
Tiesa, čia tektų nupirkti vie
ną kitą šalia esantį namą. Bet 
ir senų namų kainos gerokai 
pašokusios. Dabar ir visas eko
nominis gyvenimas Kanadoje 
yra skirtingas negu buvo prieš 
20-30 metų.

Lietuvių slaugos namai tu
rėtų būti statomi dabar, o ne 
po 10-20 metų, kai lietuvių se
nelių skaičius labai sumažės, 
nes mišrios šeimos duos dau
giau nelietuviškų senelių.

Tai tik svarstymai lietuvių 
slaugos bei priežiūros namų 
statybos’ Toronte. Konkrečiau 
tuos reikalus galėtų svarstyti 
tos institucijos, kurios imtų
si to darbo. J.V.
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Ona ir Juozas G AT AVECK Al Č

proga sveikiname visus savo 
gimines, draugus ir 
z pažįstamus —

Mielus gimines, draugus ir 

pažįstamus sveikiname

$ Li’. Ka/ėdomis
linkėdami daug laimės 

m ir sėkmės
naujaisiais metais - 

Onutė, Jonas ir Edis Adomauskai, 
Hamilton, Ont.

K

NALJJU MĘTII

JURGIS JUODIKIS

.“S c> BRONĖ ČIRŪNIENĖ '

ir Naujų Metų

litas
sveikina

linkiu visai giminei 
artimiesiems —

Bronė, Jonas Maziliauskai 
Ina ir Ian Kavanagh

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

SVEIKINU
savo mielus gimines ir bičiulius 

SUi'ALt'DCl i

vi proga sveikina gimines, bičiulius, 
draugus bei pažįstamus —

$

' NAUJU 4JA77J | 
proga, nuoširdžiai linkėdama jįjįS 
visiems daug džiaugsmo, 
laimės ir sveikatos — tV

UOŠIRDŽIAI SVEIKINAME

laimingų, džiugių

p*

ir laimingų bei 
sėkmingų 

nczujių metų 
linkime mieliems savo 
giminėms, draugams ir 
pažįstamiems —

I >ųn

Dana ir Miras Chainauskai
London, Ontario

Zuzana ir Petras Jonikai

&

MOrčTRgALIO LIETUVIU
KREDITO U RI JA

valdyba ir tarnautojai

visus “Lito ” narius ir nares
švenčių proga ir linki

laimingų bei
džici ugsmingu

&

Mielus gimines, 
draugus ir artimus 
sveikinu su

linkėdama daug laimės ir sėkmės

naujaisiais 1986-taisiais metais -
Verutė Treigienė

Delhi, Ontario

$ su šv. Kalėdomis 
gimines, draugus, 

pažįstamus ir linkime

MF/tOEI Marta Adomavičienė 
■Tį’ duktė Danutė, žentas Ted

ir vaikaičiai - Larutė, Kristupas



g Linksmų šv. Kalėdų 
ir laimingų naujų metų 1 
linkime savo giminėms,

M draugams ir
m pažįstamiems —

Genė ir Antanas Sprainaičiai

Kanados Lietuviu Bendruomenės tarybos suvažiavimo dalyviai Montrealio Aušros Vartų parapijos salėje 1985 m. 
spalio 27 d. Penktas iš kairės PLB pirm. inž. VYT. KAMANTAS Nuotr. L. Staškevičiaus

Kiek šventovių Vilniuje?
Kritiškos pastabos apie Broniaus Kviklio knygą ""Vilniaus arkivyskupija"

w Mielus gimines, draugus ir 
pažįstamus sveikiname

S Kalėdų švenčių bei

Toronto, Ont.

proga ir linkime Dievo 
palaimos — O. ir H. Adomoniai 

Vidutė ir Ronaldas

proga sveikiname mielus mūsii 
gimines, draugus ir pažįstamus, 
linkėdami kalėdinio džiaugsmo ir 
didžios sėkmės bei Dievo palaimos 
naujaisiais metais —

Sa Algis, Viltė Valiuliai, ®
dukrelės Daina ir Aurelia

NAUJŲ METŲ proga
B. Naujalio natūralaus 
gydymo klinika

SVEIKINA visus sąvo artimus draugus, buvu
sius, esančius, būsimus pacientus ir visus geros 
valios lietuvius, ypač “Tėviškės žiburių" redakcijų 
bei administraciją, kurie žiburiuoja jau 36 metai, 
ir linki savo draugams bei pacientams sveikatos, 
o “Tėviškės žiburiams" ištvermės.

Bernardas Naujalis,
natūralaus gydymo specialistas

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

Iki šiol Vilniaus katalikiš
ku šventovių niekas nebuvo su
skaičiavęs. Kalbėdami apie 
jas, autoriai dažniausiai ' sa
ko esą jų buvo daug, o jeigu 
pateikia kokį nors skaičių, tai 
prieš jį parašo žodžius “apie” 
arba “maždaug”.

Išimtį sudaro “Lietuvos baž
nyčios” knygų autorius Bro
nius Kviklys, kuris penkto to
mo “Vilniaus arkivyskupija I” 
įžangoje tvirtai sako: “Iš šia
me mieste prieš karą veikusių 
40 bažnyčių buvo uždaryta 30”.

Kiek šiuo metu šventovių tar
nauja tikintiesiems yra gerai 
žinoma — jos yra išvardintos 
Lietuvoje leidžiamame katali
kų “Žinyne”. Kiek šventovių 
sovietai uždarė arba sunaiki
no, jie neskelbia.

Šį sunkų uždarytų šventovių 
jieškojimo darbą stengiasi at
likti Br. Kviklys. 180-181 psl. 
jis bando išvardinti 30 užda
rytų šventovių, tačiau jis jų 
randa tik 23. Kad susidarytų 
reikalingas 30 skaičius, auto
rius prideda 5 koplyčias, vi
sas kalvarijų koplyčias kaip 
vienetą ir Trijų kryžių pamink
lą.

Vilniuje koplyčių buvo daug: 
vienuolynuose, kunigų semina
rijose (jų Vilniuje buvo dvi), 
kalėjime, mokyklose, ligoninė
se, kalvarijose, kryžkelėse, 
šventoriuose ir už šventorių 
tvorų, žymūnų rūmuose. Vil
niaus koplyčios ne tik savo 
architektūra puošė miestą — 
jose ir prie jų buvo meldžia
masi.

Šalia žymiausios Vilniaus 
koplyčios — Aušros Vartų, la
biausiai buvo meldžiamasi, 
ypač turgaus dienomis , Kris
taus kalnelyje, prie kryžių ne
šančio Kristaus koplyčios. Čia 
Ukmergės ir Riešės vieške
liais į miestą atvykstantieji 
ūkininkai pririšdavo arklius 
prie tam tikslui pastatytos 
tvoros ir patys lipdavo į kal
nelį pasimelsti. Kartais jų bū
davo šimtai. Šiuo metu visos 
Vilniaus koplyčios, išskyrus 
penkias, yra iš tikinčiųjų atim
tos. Jeigu Br. Kviklys norėtų 
koplyčias priskirti prie šven
tovių kategorijos, tai jų būtų 
daug daugiau negu penkios.

Įtraukimas Vivulskio Trijų 
kryžių paminklo į šventovių 
sąrašą yra nesuprantamas. Jis 
turėjo architektūrinę ir sim
bolinę reikšmę, bet ne istori
nę arba religinę.

Šventovių skaičių knygos 
autorius pakeičia 80-81 pusla
piuose, kur rašo: “Po II pasau
linio karo Lietuvos teritorijo
je liko: “1. Vilniaus miesto ir 
pakraščių dekanatas su 16 pa
rapijinių ir 20 neparapijinių 
bažnyčių”. Iš viso 36 švento
vės.

Šventovių skaičius vėl pa
sikeičia turinyje, 431 psl. Čia 
autorius išvardina 30 švento
vių. Vienos šventovės, Vivuls
kio statytos, būtent, Švč. Jė
zaus Širdies autorius į turinį 
neįtraukė, tačiau ji yra tekste. 
Taigi iš viso 31 šventovė, de
vyniomis mažiau negu yra pa
sakyta įžangoje.

Vieną iš trūkstamų švento
vių galima rasti 349 psl. Au
torius Domininkonų (dabar Ga
relio) gatvėje esančią Švč. Tre
jybės šventovę prijungė prie 
bazilijonų Švč. Trejybės šven
tovės.

Vilniuje yra trys, dabar vi
sos uždarytos Švč. Trejybės 
vardo šventovės: viena jų yra 
Trinapolyje, kita Vilniaus “ho- 
rodničiaus” — miestininko (ne 
miestelėno, kaip Br. Kviklys 
rašo) Hozijaus statyta Domi

ninkonų gatvėje, ir trečia 
Konstantino Ostrogiškio (104 
psl.) Aušros Vartų (dabar Gor
kio) gatvėje. Tai trys skirtin
gos, viena nuo kitos toli esan
čios šventovės. Kadangi Domi
ninkonų gatvėje esančios Švč. 
Trejybės šventovės nuotrauka 
ir trumpas aprašymas buvo 
įdėti “Tėv. žiburiuose”, auto
riaus klaidą sunku pateisinti.

181 psl. Br. Kviklys rašo: 
“1984 m. Vilniaus mieste ir 
priemiesčiuose tebuvo 10 vei
kiančių bažnyčių”. 184 psl. jis 

. išvardina 10 Vilniaus dekana
to šventovių.

Vilniaus miestas ir Vilniaus 
dekanatas yra du skirtingi da
lykai. Vilniaus miestui augant, 
sovietų valdžia prie jo prisky
rė N. Vilnią, Pavilnį ir Jeru
zalę — Kalvarijas. Br. Kviklio 
aprašytoji kalvarijų Šv. Kry
žiaus šventovė yra Vilniaus 
miesto ribose, tačiau priklau
so Kalvarijų (anksčiau Nemen
činės) dekanatui (183 psl.). 
Autorius neaprašė Vilniaus 
miesto ir Vilniaus dekanato 
ribose esančių N. Vilnios ir 
Pavilnio šventovių.

Pridėjus prie Br. Kviklio 
aprašytos 31'■ šventovės Švč. 
Trejybės ir {temirštas N. Vil
nios ir.N. Sadūnaitės mėgsta
mą Pavilnio šventovę iš viso 
Vilniuje būtų 34 šventovės.

Šiuo metu veikiančios Vil
niaus miesto ribose švento
vės yra šios: 1. Kalvarijų Šv. 
Kryžiaus, 2. N. Vilnios Šv. Ka
zimiero, 3. Pavilnio Kristaus 
Karaliaus ir Švč. Kūdikėlio 
Jėzaus Teresės, 4. Šv. Dvasios 
(Domininkonų), 5. Švč. Jėzaus 
Širdies — Dievo Apvaizdos 
(ger. vilties), 6. Švč. Marijos 
Nekalto Prasidėjimo (Žvėry
ne), 7. Šv. arkangelo Rapolo, 
8. Šv. apaštalų Petro ir Povi
lo, 9. Šv. Mikalojaus, 10 Šv. 
Onos ir 11 Šv. Teresės.

Uždarytos šios Vilniaus 
šventovės: 1. Katedra, 2. Šv. 
Jono, 3. Visų Šventųjų, 4. Šv. 
Pranciškaus (bernardinų), 5. 
Šv. Jokūbo, 6. Švč. Jėzaus Šir
dies (statyta Vivulskio ir so
vietų nugriauta), 7. Švč. Mer
gelės (augustinijony), 8. Šv. 
Ignoto (jėzuitų), 9. Šv. Jurgio, 
10. Šv. Baltramiejaus (užupy
je), 11. Švč. Trejybės (bazili
jonų), 12. Viešpaties Jėzaus 
(Antakalnyje), 13. Švč. Trejy
bės (Trinapolyje), 14. Šv. Kazi
miero, 15. Viešpaties Jėzaus 
dangun žengimo (misijonie- 
rių), 16. Švč. Mergelės dangun 
ėmimo (pranciškonų), 17. Švč. 
Marijos Pergalėtojos (redemp- 
toristų Veršupiuose, lenkiškai 
"Werszupka” arba Pospieszka 
priemiestyje), 18. Šv. Kryžiaus 
(bonifratrų), 19. Šv. Stepono, 
20. Šv. Kotrynos, 21. Švč. Jė
zaus Širdies (vizičių), 22. Šv. 
Mykolo ir 23. Švč. Trejybės (Do
mininkonų gatvėje).

Į uždarytų šventovių sąrašą 
Br. Kviklys 181 psl. įtraukė 
Dievo Apvaizdos parapijinę 
šventovę. Tokios šventovės 
savo knygoje autorius neap
rašo. Tiesa, Gerosios vilties 
gatvėje yra Švč. Jėzaus Širdies
— Dievo Apvaizdos parapiji
nė š-vė, tačiau ji yra neužda
ryta.

Ligi knygoje minėto 40-ties 
Vilniuje prieš karą veikusių 
šventovių skaičiaus trūksta 
šešių. Į šį skaičių negalima 
įtraukti sunykusių arba nuo 
Brastos unijos ligi XIX š. pra
džios buvusių unitų šventovių
— jos seniai vėl paverstos or
todoksų cerkvėmis. Taip pat ne
galima įjungti trijų kryžių pa
minklo nei gausių Vilniaus 
koplyčių laikyti šventovėmis.

Gera būtų, kad Br. Kviklys 
šias likusias šešias švento
ves aprašytų arba bent išvar
dintų sekančiame tome.

Sunku yra iškentėti nepasa
kius poros žodžių apie J. Dai- 
nausko įžangos vertimą į len
kų kalbą. Šalia keliolikos akį 
rėžiančių rašybos ir korektū
ros klaidų, J. Dainauskas Br. 
Kviklio žodžius “sovietinė Lie
tuva” verčia “Litwa Radziec- 
ka” (Tarybų Lietuva). Šis so
vietinis žargonas Vakarų pa
saulio lenkų spaudoje niekad 
nebuvo ir nėra vartojamas vi
sų pirma todėl, kad nei Lie
tuvoje, nei kitur Sov. Sąjun
goje jokių “tarybų” nėra, nie
kas su nieku nesitaria — pa
prasčiausiai ateina įsakymas 
iš Maskvos ir po visų “tarybų”. 
Žodžiai “sovietinė Lietuva” 
turėtų būti išversti “Litwa 
Sowiecka”.

Taip pat, jeigu vertėjas ra
šo Wilno, Kowno, Koszedary, 
jis turėtų rašyti ir Wilkowysz- 
ki, o ne Wilkawiszkis. Klaidų 
yra ir daugiau.

Knygoje “Vilniaus arkivys
kupija I” yra daug įvairiausių 
klaidų, kurios greičiausiai bu
vo padarytos per skubėjimą 
bei neapsižiūrėjimą. Pvz. 249 
psl. virš įrašo "Aušros Vartai 
senovėje" yra iliustracija, ku
rią galima rasti ir 367 psl. virš 
įrašo “Taip atrodė XV a. staty
ta pranciškonų varpinė, nu
griauta 1869 m.”

Nepaisant visų klaidų, kny
ga “Vilniaus arkivyskupija I” 
yra labai vertinga. Visų pir
ma turistai, vykstantieji į Lie
tuvą, kurie turi gyventi Vil
niuje, turėtų šią knygą per
žvelgti. Joje galima rasti to
kių dalykų, kurių joks “Intu- 
risto” vadovas Vakarų pasau
lio svečiui neparodys. Knyga 
yra gausiai iliustruota, ilius
tracijos yra geros kokybės. 
Gerų savybių ši knyga turi tiek 
daug, kad sunku ją klaidomis 
sugadinti. Knygos kaina (26 
dol. Kanadoje) yra palyginus 
labai žema. Kadangi knygos 
tiražas tėra vos 1500 egzemp
liorių, reikia laukti, kad ji bus 
greitai išgraibstyta.

Negalima nepaminėti šios 
knygos nemokamo priedo — 
Vilniaus miesto plano, kurį 
1940 m. paruošė J. Puišė ir A. 
Jakštas. Vilniuje jokio rim
to miesto plano negalima gau
ti. Sovietiniai miestų planai 
ir žemėlapiai yra sąmoningai 
netikslūs (“čtob zabludit pro- 
tivnika” kad suklaidintų prie
šą), tačiau kol tas priešas pa
siklys, klaidžioja patys sovie
tai ir jų turistai. 1940 m. Vil
niaus planas yra tikslus, aiš
kus ir neklaidinantis. Vilniaus 
miesto centras, kuriame yra 
daugiausia meno vertybių, nuo 
1940 m. beveik nepasikeitė. 
Sakoma, kad jėzuitai į Vilnių 
atvežė baroko architektūrą, o 
sovietai — barako. 1940 m. pla
ne Vilniaus priemiesčių, ku
riuose vyrauja barakinis so
vietų stilius, nėra, bet jie tu
ristui ir negali būti įdomūs.

J. B.

Sault Ste. Marie, Ont.
SPAUDOS REIKALAI. Žiema 

yra geriausias laikas skaitymui. 
Dėl to būtų gera surengti laikraš
čių ir knygų vajų. Dabar laikas at
naujinti laikraščių prenumeratas 
ir įsigyti naujai išleistų knygų. Tuo 
galėtų pasirūpinti apylinkės val
dyba arba spaudos mylėtojai. Kny
gas galima užšsisakyti per Anapi
lio knygyną arba per jo vedėją V. 
Aušrotą (29 Sun Row Dr., Weston, 
Ont. M9P3H5). Koresp.
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V . . V V- J"g Džiugių šv. Kalėdų '
ir sėkmingų

g naujų metų
visiems klientams ir

jįl. pažįstamiems linki —

S ED. KONDRATAS, g
■48S' vyriškų ir moteriškų drabužių siuvėjas

1113 Dundas Street West, Toronto 
Telefonas 533-5454

^^k^k^k^k^k^k^.%k!gk%& %%

draugams ir pažįstamiems linkime džiugių

šv. Kalėdų ir sėkmingų 1986

jj Oiminės, 
i draugus ir 
į pažįstamus 
l sveikiname 
J su 
įšv. Kalė domis 
jį ir linkime 
į laimingų bei 
# sėkmingų 
t naujų metų -

naujų metų -

Alma, Jonas
' Jurėnai

ir šeima

•h b.

Petras ir Liuda Jurėnai & 
su šeima ?

Visiems 
lietuviams 

ir jų 
šeimoms

linksmų
ir laimingų

atžymėtų maloniomis kelionėmis, 
linki Audra Travel’’darbuotojos ~

Audronė ir Jūratė

linki mieliems bičiuliams —

North Sylva Co. Ltd. 
nariai ir bendradarbiai

ir sėkmingų
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LAIMĖS ir 
SĖKMĖS 

nuoširdžiai 
linkime 
mieliems
kooperatyvo nariams ir visiems 
tautiečiams ŠVENTŲ KALĖDŲ 

ir NAUJŲ METŲ proga -

TORONTO PRISIKĖLIMO PARAPIJOS 
KREDITO KOOPERATYVAS

Toronto lietuviu vaiku darželio mokiniai pokalbio metu. Darželiui vadovauja N. P. Marijos vienuolijos se
serys. Darželis įrengtas Lietuviu vaiku namuose, pastatytuose prieš 25 metus Nuotr. St. Dabkaus

■ B
• B

Sveikiname 

visus 

lietuvius su 

šv. Kalėdomis 
ir Naujaisiais 

Metais

Šventiniai sveikinimai I 
visiems lietuviams

Kalėdų ir
Naujų Metų
proga spaustuvė 

TIME PRESS
sav. V. A. J. B. Banaičiai
82 QUEEN ELIZABETH BLVD.
Tel. 252-4659

Savo mieluosius klientus ir draugus

SVKALEDU ir
NAVĮJŲ 1986
proga sveikinu, linkėdamas sėkmės

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

$

»

408 Roncesvalles Avė., kampas Howard Park Ave.
Telefonas 535-1944, Toronto, Ontario

Gerbiamus klientus, 
bičiulius bei pažįstamus

proga nuoširdžiausiai sveikiname ir linkime 
viso geriausio

PARKSIDE MEAT MARKET
MAISTO KRAUTUVĖ

335 Roncesvallcs Avenue Telefonas 535-1258

S AMBER DRAPERIES^ g
* & INTERIORS

sveikina visus draugus, 
bičiulius ir klientus su

B šv. Kalėdom bei
S naujais metais
B ir linki daug laimės —

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

. Il-meaugšte
Telefonas 762-3838 ££

’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

. ... IN

SKAITYTOJAI PASISAKO
DAUGIAU RAŠYKITE APIE 

LIETUVĄ
Labai dažnai “Amerikos balso” 

laidose ir Vakarų spaudoje kalba
me apie Lietuvos surusinimą, bet 
yra tokių, kurie tai neigia.

Jeigu tokiuose Lietuvos mies
tuose, kaip Kaunas, Alytus, Mari
jampolė (Kapsukas) ir kituose, dar 
dauguma gyventojų lietuviai, tai 
Vilnius ir Klaipėda jau tiek suru
sinti, kad mieste daug daugiau gir
disi rusų kalba, negu lietuvių.

Aš nežinau kokia padėtis Lie
tuvos klausimu Vakarų Europoje 
ir Amerikoje, bet Kanadoje bu
vau labai nustebintas: daug jau
nų, išsilavinusių žmonių nežino 
kur ir kas yra ta Lietuva. Pirmo
mis anglų kalbos kursų dienomis 
mane visi laikė rusu. Štai kiek su
rusinta Lietuva!

Aš nupiešiau ir pakabinau mo
kykloje Lietuvos vėliavą ir galų 
gale visiems parodžiau kur ir kas 
yra Lietuva, kokia jos dabartinė 
būklė, kokias kančias kenčia lie
tuviai jau 45 metus ir kad aš esu 
ne rusas, o lietuvis.

Lietuviams rašytojams, žurna
listams, meno darbuotojams, 
mokslininkams ir t.t. reikia dau
giau pasakoti žmonijai įvairio
mis pasaulio kalbomis apie Lie
tuvą ir jos likimą, kad daugiau 
žmonių žinotų tiesą apie šį gražų 
mažą pavergtą kraštą, iš dalies 
surusintą šalį, apie jos žmonių 
priespaudą, persekiojimus ir kan
čias, apie tikinčiųjų, kunigų ir 
Bažnyčios persekiojimą jau labai 
ilgą laiką. Kol kas nesimato nei 
galo, nei krašto šiam terorui Lie
tuvoje.

Juo daugiau pasaulio žmonių ži
nos tiesą apie Lietuvą ir lietu
vius, apie jų pergyvenimus ir kan
čias, juo daugiau susidarys engė
jų priešų ir juo greičiau bus pa
siektas visų lietuvių tikslas — 
Lietuvos išlaisvinimas.

Suvalkietis
Red. pastaba. Šis tautietis yra 

neseniai atvykęs iš okupuotos 
Lietuvos ir apsigyvenęs Kanadoje.

KELIONĖ I LIETUVĄ
Daugel metų skaitau “TŽ”. Su 

šiuo laikraščiu skirtis negaliu. 
Įsimylėjau! Skaitau viską ir vis
kas labai įdomu. Šį kartą atkrei
piau dėmesį į skaitytojos laišką 
“Maskvos muitinėje". Rašo praėju
sios vasaros keliautoja su sūnum.

Straipsnis tikrai sveikintinas 
ir pagirtinas už tikros tiesos pa
sisakymą. Kiti lietuviai, grįžę iš 
tos vargo kelionės, mažai tepasako 
arba visai nutyli, o kiti pasigirti 
mėgsta. Taigi motina su sūnumi va
žiavo gera intencija aplankyti tė
vų žemės Lietuvos ir nieko gero 
iš to neišėjo. Už savo pinigus ne
malonumą patyrė — jie buvo iškra
tyti ir išrengti. Atėmė dalį daiktų 
ir dar koliojimo bei grubių žodžių 
susilaukė. Tik tada jaunimas su
prato ir akis atidarė, kad Sov. Są
junga ir dabartinė Lietuva yra ka
lėjimų kraštas. Tokiu elgesiu ru
sai parodo pasauliui tikrąjį sa
vo veidą. Kur nėra mandagumo, 
nėra nė gėdos.

Iš mano gimtinės, garsios Šv. 
Onos atlaidų vietos, mano teta 
Onutė rašė: "Per atlaidą suvažia
vo daug žmonių, bet milicijos bu
vo dar daugiau". Kam ten jų rei
kia? Parodyk kipšui kryžių, ir jis 
pabėgs!

Albinas Ripkevičius,
Toronto, Ont.

NACIAI ŠAUDĖ LIETUVIUS
Į Lietuvos kariuomenę įstojau 

1940 m. kovo mėnesį, būdamas 18 
metų. Joje daug pergyvenau. 1944 
m. gen. Plechavičius suorganiza
vo Lietuvos rinktinę. Pagal su
tartį su vokiečiais, rinktinė tu
rėjo kovoti tiktai Lietuvos ribo
se. Kai jau viskas buvo baigta or
ganizuoti. vokiečiai pareikalavo, 
kad rinktinė kovotų ir už Lietu
vos ribų. Gen. Plechavičius atsi
sakė. 1944 m. gegužės 16 d. buvo
me apsupti vokiečių SS dalinių, 
nuginkluoti Rūdninkuose ir pa
talpinti kareivinėse Šnipiškių

rajone. Vieną dieną buvome išri
kiuoti. Atėjo du SS vokiečių ka
rininkai. Vienas jų priėjo prie 
išrikiuotos mūsų brolių karei
vių eilės, suskaitė iki 10 ir vie
nuoliktą ištraukė iš eilės. Buvo 
išrikiuota ir daugiau eilių tame 
rajone, dėl to nežinau kiek asme
nų ištraukė. Tuos ištrauktuosius 
nuvedė į uždengtus sunkvežimius, 
įstūmė, nugabeno į Šnipiškių miš
kus ir sušaudė visai nekaltus mū
sų brolius karius. Sugrąžino tik
tai vieną tų išvežtųjų kaip liudi
ninką. Likusiems buvo pagrasinta 
drausmės bausmėmis, jeigu kas 
pasišalins per nuginklavimo lai
kotarpį.

Sekančią dieną buvome suso
dinti į traukinio vagonus ir nu
gabenti į Aukštosios Panemunės 
kareivines. Ten išdavė Luftvvafės 
uniformas ir kitą dieną nugabeno 
į Vokietiją-Bonnos priemiesčius.

Kauno gyventojai, manau, ge
rai žinojo apie tuos įvykius. Bu
vo gandų, kad gen. Plechavičiaus 
rinktinė sudaryta žydams naikin
ti. Tai netiesa ir skaudus įžeidi
mas lietuvių karių. Dabar Kana
doje jieškoma nusikaltėlių — to
kių, kurie iškopė iš mirties duobės.

Antanas Vadeika,
Guelph, Ont.

NETIKSLIOSŽLNIOS
Š. m. rugsėjo 28 d. Čikagoje mi

rė a.a. Izabelė Blauzdžiūnaitė-Mo- 
tekaitienė. “TŽ” spalio 22 d. para
šyta. kad ji baigė Vilkaviškio Ry
giškių Jono gimnaziją. Tokiu var
du Vilkaviškyje gimnazijos niekad 
nebuvo. Velionė yra baigusi Mari
jampolės Rygiškių Jono gimnazi
ją. Gal kas nors iš skaitytojų pa
sakys, kad tai nesvarbu, tačiau 
man atrodo, kad apie mirusius 
reikėtų tikslesnių žinių. Vėliau, 
kai jau visai praretės naujieji atei
viai, atitaisymus padaryti bus 
daug sunkiau.

Aš (čia rašančioji) gimiau Vilka
viškyje. baigiau Vilkaviškio pra
džios mokyklą ir Vilkaviškio “Ži
burio” gimnaziją. Ši gimnazija 
niekad nebuvo pavadinta mūsų 
kalbos tėvo prof. J. Jablonskio 
— Rygiškių Jono vardu. Vėliau 
gimnazija buvo suvalstybinta ir 
pavadinta Dr. J. Basanavičiaus 
vardu, nes jis buvo gimęs Vilka
viškio aps. Dabar joje yra įreng
tas muziejus. Naujieji gimnazi
jos rūmai yra pastatyti praplės
tose miesto ribose.

Be to, man rodosi, kad velionė 
yra baigusi ir Marijampolės moky
tojų seminariją, o ne Vilniaus. 
Kadangi Vilnius tais laikais bu
vo užgrobtas lenkų.

Pasilikę abuv velionės sūnūs 
negali visko smulkiai žinoti, bet 
aš prisimenu, kad vienas iš jos 
brolių baigė "Žiburio" gimnazi
ją Vilkaviškyje. Kadangi aš tada 
buvau žemesnėse klasėse, tai ne
prisimenu jo vardo. Jeigu jis da
bar dar tebegyvana Kanadoje, tai 
galėtų kai ką patikslinti.

S. Girdauskienė,
Čikaga

Red. pastaba. Ignas Serapinas 
"Draugo” 1985.XI.23 laidoje rašo: 
Izabelė Blauzdžiūnaitė-Motekai- 
tienė mokei Vilkaviškio “žibu
rio" gimnazijoje, kur per dvejus 
metus baigė keturias klases; moky
tojų seminariją baigė Marijam
polėje.

PĖSČIAS EINA
Nuoširdus ačiū — tik labai gai

la, kad “Tėviškės žiburiai" ateina 
kas 3 savaitės. Atrodo, kad pėsčias 
eina — suvargęs apiplyšęs ... Be 
galo atsibosta laukti!

K. Zbarauskas,
Sechelt, BC

N E LI ETŲ VIŠ KI ŽO DŽIAI
Mane labai pykina šis laikraštis 

("Tėviškės žiburiai"), kuriame la
bai daug nelietuviškų žodžių. Tie
siog per daug ir be reikalo. Pride
du jūsų straipsnį "Moksliniu ke
liu". Tenai pavartoti tokie žodžiai: 
"radikaliai", “simpoziumas", "ka
tedra" (katedra suprantama tik 
vyskupo, ne žemos kilmės bažny
čia). “formulė", "lituanistika”, “in

formacija". “konferencija", "regu
liarus". “problematika", "egzisten
cinis", “sfera” ... Taip mokyti žmo
nės veda nutautėjiman.

Linkiu lietuviškų šv. Kalėdų. 
Naujų metų ir lietuviškesnių “Tė
viškės žiburių”. Lietuvė

Red. pastaba. Jūsų pažymėti žo
džiai yra nelietuviškos kilmės, 
bet lietuvių kalboje įsipilietinę 
kaip tarptautiniai ir dėl to įrašy
ti lietuvių kalbos žodynuose. Jie 
yra vartojami visose kultūringų 
tautų kalbose. Be jų negali apsi
eiti ir lietuvių kalba, ypač tais 
atvejais, kai tenka rašyti apie 
mokslinius dalykus. Pvz. rašoma 
“lituanistikos katedra”. Šie žo
džiai tiksliai išreiškia universi
teto skyrių, kuriame dėstoma 
mokslas apie lietuvių kalbą, isto
riją, literatūrą, geografiją ir pan. 
Žodis "katedra" reiškia ne tik vys
kupo šventovę, bet ir kalbėtojo 
pakylą, ir tam tikrą aukštosios 
mokyklos skyrių.

Tajgi reikėtų piktintis ne lietu
vių kalboje vartojamais priimtais 
taprtautiniais žodžiais, o pagi
linti savo išsilavinimą.

PATIKSLINIMAI
"TŽ” 1985 m. 46 nr. išspausdin

tas nekrologas apie a.a. Antaną 
Šukį. Plačioje biografijoje yra 
apsirikimų.

L 1919 m. pradžioje jis įstojo į 
2-ro pėst. pulko mokomąją koman
dą. Tai vertimas iš rusų “učednaja 
komanda". Karužų mokyklos (tokio 
pavadinimo) tada nebuvo. Rodos 
jo nebuvo ir vėlesniais laikais.

2. Išėjęs iš kariuomenės, jis eilę 
metų tarnavo pasienio policijo
je Kud. Naumiestyje. Ten jis buvo 
ir vietos šaulių būrio vadu.

3. A.a. Šukys dalyvavo 1923 m. 
Klaipėdos atvadavime, gavo ir me
dalį, kurį aiškiai matome ir nuo
traukoje. Tik kodėl autorius J. 
Varčius to nepastebėjo?

J. Tamulis.
Čikaga

Red. pastaba. Žodis "karužas” 
yra slaviškos kilmės ir reiškia vė
liavininką. Organizuojant Lietu
vos kariuomenę 1919 m. buvo siū
loma leitenantą vadinti karužu. 
Išleidžiant pirmąją karo mokyklos 
laidą 1919 m., jos auklėtiniai bu
vo vadinami karužais, bet dar tų 
pačių metų rudenį to pavadinimo 
atsisakyta. Vėliau bandyta karu
žais vadinti karo mokyklos auklė
tinius, bet įsigalėjo lietuviškas 
kariūnas ( Liet, enciklopedija, XI, 
118 psl.).

LINKĖJIMAI IŠ TOLI
Siunčiu “TŽ” nuoširdžius sveiki

nimus iš laikinos mūsų tėvynės, 
bet labai gražios šalelės — V. Vo
kietijos. Linkiu visam “TŽ" kolek
tyvui geros sėkmės didžiame kul
tūriniame darbe, išleidžiant gra
žų laikraštį taip brangia lietuvių 
kalba. Iš visos širdies dėkoju už 
“TŽ” siuntinėjimą ir pridedu $20 
auką, kuriuos man atsiuntė viena 
šeima iš Čikagos. Ir ateityje steng
siuos kiek galėdamas “TŽ” paremti.

Pranas Gaueris ir žmona Linda,
Salzgitter

Turner & Porter 
laidotuvių namai 
436 Roncesvalles Avė, 

Toronto 3, Ont.
Tel. 533-7954

g T LIETUVIŲ KREDITO Bf KOOPERATYVAS |
» L "PARAMA" Sįi B

lįA 1573 Bloor St. West, TorontoJ K Telefonas 532-8723, S
B 532-1149 g

| DRESHER INSURANCE BROKERS LTD. | 
M I W. G. DRESHER real estate • 
| LINKSMU SVKALĖDŲ ir laimingų naujųjų 

linki visiems savo klientams, draugams 
pažįstamiems

N?
5 Valteris Drešeris
§ VISŲ RŪŠIŲ APDRAUDA
$
6 Įstaigos tel. 233-3334 ir 231-2661, namų tel. 233-4446
yj 3830 BLOOR ST. W. (Prie Kipling ir Six Point Plaza)

M &

REALTOR

metų 
bei

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

■. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., g
Džiugių .« 

ŠVKAL/fl/DŲ § 
ir laimingų K 

NAUJU S
METU 1

linkime visiems lietuviams —

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

LIETUVIŲ BALDŲ KRAUTUVĖS

MOHAWK FURNITURE LTD
savo mieliems klientams linki

linksmų šv. KALĖDŲ ir laimingų
NAUJŲ METŲ

137 Roncesvalles Ave.

2448 Danforth Ave.

Tel. 537-1442

Tel. OX 9-4444



B Sveikiname gimines ir pažįstamus, 
sulaukusius 

šv. Kalėdų.
Linkime visiems 

sveikų ir laimingų 
naujų metų —

A. O. Biveiniai

$

■ I

Sv. Kalėdomis
§?■ ir Naujaisiais Metais —

A ugustinas ir Irena Na viekai
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t - Ž/'velkiname visus gimines, fg
draugus ir pažįstamus su
šv. Kalėdomis ir linkime sk
sėkmingų bei laimingų M

Kazys ir Adelė Ivanauskai

i KALĖDŲ švenčių ir laimingų
| nauju metų visiems linki -

Toronto Maironio mokykla

velkiname

ĮffiSH .1&

šventų Kalėdų ir
Naujų metų 

proga gimines, draugus 
pažįstamus —

Adelė, Danutė ir
Raimundas Stulgiai

$
Sveikiname su 
šv. Kalėdomis 
ir Naujais metais

$ V

»
savo mielus gimines, 
draugus ir pažįstamus, 
linkėdami sveikatos bei 
sėkmės —

Lilė ir Vladas Nakrošiai

M Macius savo draugus 
ir pažįstamus sveikinu su

$ šv. Kalėdomis,
linkėdamas daug laimės

į. naujaisiais į
1986-taisiais Jj

$ metais -
Ignas Urbonas c

7J

Ramybės bejieškant
Diena, kuri nesibaigė kaip visos kitos

i Sveikiname su 
| šv. KALĖDOMIS, 
M linkime daug laimės 
Sd ir sėkmės

Sį naujuose

$

1986-se metuose J

savo mieliems giminėms, 
draugams ir pažįstamiems —

Ema ir Česys Javai -MEma ir Česys Javai

| naujų metų
visiems giminėms,

M draugams ir pažįstamiems linki - 
Julija, Jonas Namaičiai ir šeima 
Ona, Algimantas Dziemioniai ir šeima&

LINKSMŲ

i r 1 ai m i n gų n a u j ųj ų
1986 metų 

giminėms, draugams 
ir pažįstamiems

linki -
Jūra,

Darius, 
Dalia ir
Rimas 

Sondos

»

$

Buvo viena iš tų dienų, kuri 
nesibaigė kaip visos kitos. Vis
kas prasidėjo normaliai 6 v.r. 
Aš, greitai apsirengęs ir užkan
dęs, išskubėjau į darbų. Po ge
ros nakties poilsio net šaltas 
žiemos oras buvo beveik malo
nus. Aš daug iš gyvenimo neno
rėjau ir šiuo momentu jaučiau
si patenkintas.

Darbas buvo menkas, bet vis 
tiek geriau negu būti bedar
biu. Mūsų namas, kad ir senas, 
bet patogus, pakankamas ir šil
tas. Žmona darbšti ir gera. Vai
kai visi trys sveiki ir ėjo į mo
kyklų. Taip begalvodamas atvy
kau laiku — 7 v. ir drauge su ki
tais darbininkais pradėjau 
darbų.

Tačiau ši diena buvo viena 
iš tų nemaloniųjų. Nuo pat ry
to darbas man ir kitiems ne
sisekė. Galėjai.girdėti piktus 
prižiūrėtojo keiksmus ir šūka
vimus. Daug pagamintų dirbi
nių nepraėjo pro patikrinimų. 
Reikėjo juos taisyti, o dienos 
normų reikėjo irgi padaryti.. 
Už tai darbininkai skubėjo, 
šūkavo, mašinos ūžė, dulkės 
kilo. Sunkus dirbtuvės oras ir 
visų nepatenkinta nuotaika 
truko visa dienų. Trumpa pie
tų pertrauka nuotaikos irgi ne
pataisė.

Tiktai, kaj. 4 v.p.p. švilpukas 
davė ženklų, kad dienos dar
bas baigtas, visi atsiduso. Ta
čiau šiandien visi darbininkai 
skirstėsi į namus greitai. Ilgų 
kalbų, nei linksnių pastabų, 
kaip kitomis dienomis, nebu
vo. Visi 36 vyrai buvo pavargę 
ir kiekvienas skubėjo kuo grei
čiau į laisvę, į gatvę atsikvėp
ti tyru oru. Aš taip pat jaučiau
si pavargęs, piktas, prislėgtas 
ir viskuo nepatenkintas. Gyve
nimas dabar atrodė nedaug ko 
vertas.

II
Važiuojant požeminiu trau

kiniu ir autobusu, kelionė iki 
namų užtruko apie 1 valandų. 
Tačiau šiandien ir namuose 
nebuvo ramybės. O gal aš jos 
negalėjau surasti? Vaikai bė
giojo, šūkavo visuose kamba
riuose. Priešakiniame kamba
ryje grojo ir kalbėjo televizi
ja. Antrame aukšte skambėjo 
patefono muzika ir vaikų kal
bos. Virtuvėje kvepėjo gami
nama vakarienė, rūko dūmai, 
šuo pešėsi su kate. Vaikai ne
sutiko su mama arba ginčijosi 
tarp savęs. Kitomis dienomis 
aš mėgdavau tokia tikro gyve
nimo nuotaika ir pats dažnai 
dalyvaudavau tuose užsiėmi
muose, bet ne šiandien. Tas 
triukšmas ir visa nuotaika bu
vo per daug panaši kaip darbo
vietėje. Aš dar buvau piktas, 
pavargęs nuo sunkaus darbo ir 
nemalonios dienos.

Vakarienė praėjo greitai 
ir tyliai. Visi matė, kad aš bu
vau blogai nusiteikęs. Tada ge
riau visiems tylėti ir neiti į 
ginčus su manim. Vėliau gal 
aš pasakiau kų nors labai blo
go, neprisimenu, bet žmona 
verkė, vaikai išbėgiojo kiek
vienas į savo kambarį. Aš dar 
vis sėdėjau vienas prie stalo; 
stengiausi valdyti piktumų ir 
tylėti. Jaučiausi kaip ligonis, 
tiksliau pasakius, kaip dvasi
nis ligonis. Dabar nuspren
džiau, kad bus geriau man iš
eiti iš namų. Buvo 8 v.v.

III
Beveik negalvodamas, pasi

jutau beeinųs į miesto centrų. 
Norėjosi eiti kur galėčiau vis- 
kų užmiršti arba bent išsiblaš
kyti. Gal ten, kur kiti žmonės 
renkasi praleisti laiko, susi
tikti ir pasikalbėti su pažįsta
mais — į restoranus, alines.

Netrukus ir aš ten sėdėjau 
gerdamas alų, kaip ir visi kiti. 
Kambarys buvo pilnas žmonių 
ir dūmų. Garsios kalbos ir juo
kai girdėjosi visur. Skambėjo 
stiklai ir pinigai. “Į sveikatų”, 
“dar po vienų!”. Moterys vaikš
čiojo, alkūnėmis vis užkabin- 
damos sėdinčius, o sėsdamos 
keldavo sukneles aukščiau ke
lių ir vis šypsojosi visiems.

Žiūrėdamas iš šalies, galė
jai susidaryti vaizdų, kad nuo
taika čia buvo linksma. Žmo
nės čia renkasi ne tiktai alaus 
išgerti, bet ir užmiršti dienos 
nemalonumų^ rytdienos rūpes
čių, pajuokauti su pažįsta
mais, gal savo nuotykius kam 
nors papasakoti, kartais net 
paskutinių pinigų praleisti. 
Visi buvo drąsūs, garsiai iš
kalbingi, o svarbiausiai — ge
rai nusiteikę. Reikėjo tiktai 
persiimti ta linksma nuotaika 
ir pačjam pralinksmėti. Ta
čiau man šiandien ir ta links
ma nuotaika nepatiko. Iš tik
rųjų aš niekad nemėgau tų dū
mais smirdinčių vietų. Mano 
vidus buvo tuščias, lyg kažkas 
troškino... Aš jieškojau ki
tokio atsigaivinimo, kurio čia 
neradaū nei tarp pažįstamų, 
nei tarp draugų. Vienas išgė
riau dar du stiklus alaus ir iš
ėjau. Dabar galėjo būti vidur
naktis.

IV
Nusprendžiau eiti namo — 

rytoj juk kita darbo diena. Ne
norėdamas važiuoti autobusu, 
pasirinkau ilgesnį kelių ir ėjau 
pagal upelį, kuris čiurleno, 
bėgdamas per parkų. Jaučiau 
norų išeiti iš miesto, nors trum
pam laikui, į gamtų. Ji mane 
visados traukė. Čia žemė buvo

tik ka sušalusi, vietomis pa
barstyta baltu sniegu — girdė
jau švelnų šlamesį po savo ko
jom. Toliau stovėjo didingi be 
lapų medžiai. Eglutės pabars
tytos sniegulėmis. Visur buvo 
viliojanti tyla, kurios aš ne
turėjau visų dienų, tyla, kurių 
tik vidurnakčio gamtoje gali
ma pajusti. Lyg kažkieno ne
matoma ranka apglobė ir lai
kė mane apkabinusi, tylėdama 
glostė be žodžių, ramino. Tar
si žinodama mano dvasinį tuš
tumų, stengėsi mane guosti, 
gaivinti. Danguje vis švietė 
mėnulis ir šimtai mirgančių 
žvaigždžių. Ten už jų. tęsėsi 
neaprėpiamos, neišmatuoja
mos, begalinės gelmės. Dabar 
ir aš pats jaučiausi esųs ma
ža dalis tos pasaulinės Kūrė
jo grožybės. Jų reikėjo tiktai 
pamatyti, pajusti ir suprasti.

Aš atsisėdau ant apšarmoju
sio suolo parke. Ilgai negalė
jau atsigrožėti ir atsistebėti 
ta gamtos grožybe, kuri buvo 
matoma ten aukštumoje, regi
ma ir jaučiama aplink mane. 
Nejučiomis mano tuščia ir niū
ri nuotaika keitėsi. Palengva 
išnyko nusivylimas, nepasi
tenkinimas, piktumas ir toje 
vietoje sugrįžo ramybės, at
laidumo ir pasitenkinimo jaus
mas. Dabar vėl pradėjau maty
ti gerų ir gražų pasaulį aplin
kui, daugybę gerų ir draugiš
kų žmonių. Mano vidus vėl pri
sipildė meile ir viltimi.

Sakytum vyko stebuklas. Aš 
pasijutau naujai atgimęs. Pa
saulis aplinkui vėl buvo malo
nus, įdomus ir vertas gyventi. 
Tų naktį aš nuoširdžiai mel
džiausi ir dėkojau savo Kūrė
jui už suteiktų malonę gyventi 
Jo pasaulyje. Tų naktį grįžau 
labai vėlai namo . . .

• Tėvynės laisvės netekimas 
yra toks didžiulis įvyks, jog jis per
skverbia visą išeiviją ligi pat to
limiausių jos kartų, todėl keičia 
jos padėtį ligi pat jos būvio gelmių.

A. MACEINA
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Adresas ..........................................................................................

Siunčiu prenumeratą............... dol., auką................dol.

Laikraščio adresas:

“Tėviškės žiburiai”
2185 Stavebank Rd., Mississauga , 

Ontario, L5C 1T3, Canada

Norintiem susipažinti “Tėviškės žiburiai" siunčiami 
nemokamai keletą savaičių. Prašome pranešti tokių asme
nų adresus. ADMINISTRACIJA

W &•

Sveikiname
su

šv. Kalėdomis h
ir pacientus, linkėdami

1 linksmų bei sėkmingų g

S naujų metų — Š
J ~ ~ Dr. J. E. Birgiolas ir šeima

M klintinėms, 
draugams ir 
pažįstamiems 
linkime

| linksmų šv
I Kalėdų ir

laimingų bei sėkmingų naujų metų - 
M Irena, Leonas, Andrius, Aras Baziliauskai

Aušra, Dana, Amy Wile

»• Linksmų
I šv. Kalėdų 

ir laimingų 
naujų metų

$ linkime giminėms, artimiesiems 
■įį ir draugams Lietuvoje,
yj Kanadoje bei kituose kraštuose.

Tegu ši Kalėdų šventė atneša
M- daug džiaugsmo, o nauji metai 
į# — laimės ir geros sveikatos - 
M O. P. Polgrimai

Su šv. Kalėdomis 
jį ir Naujais Metais

a- ve ik in eime

gimines, draugus ir

pažįstamus, linkėdami laimės, džiaugsmo ir 
sveikatos —

Monika Vaškevičienė
ir sūnus Juozas
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Prisikėlimo Parapijos 
Kredito Kooperatyvas
999 College St., Toronto, Ont • Telefonai: 532-3400 
M6H 1A8 ___________ ___•__________ 532-3414

AKTYVAI virš 28 milijontįdolerių

KASOS VALANDOS:

10-3
10-3

Pirmadieniais 
Antradieniais 
Trečiadieniais uždaryta 
Ketvirtadieniais 
Penktadieniais
Šeštadieniais 
Sekmadieniais

10-8
10-8

9-1
9-12.30

MOKA UŽ:
90 dienų termin. indėlius 
180-185 d. termin. ind. ... 
term, indėlius 1 metų.... .
term, indėlius 2 metų.... .
term, indėlius 3 metų.....
pensijų s-tą......................
spec. taup. s-tą................
taupomąją s-tą ................
depozitų-čekių s-tą........

73/4%
8 % 
8’/2%
9 % 
9 % 
9 % 
7 % 
61/?% 
6 %

DUODA PASKOLAS: 
asmenines nuo .......................  11 %
mortgičius nuo.......... 9’/a% - 11 %

ANAPILYJE skyrius veikia sekmad. 9.30 v.r. — 1 v.p.p.
Kun. A. SAULAITIS, SJ. laiko pamaldas skautininku-kiii suvažiavime Rock Creek. Ohio, 1985 m. spalio 13 d., 
kur buvo apsvarstyti dpbartiniai skautiškos veiklos rūpesčiai Nuotr. V. Bacevičiaus

Taupyk ir skolinkis'
Pirmutiniame ir didžiausiame 
TORONTO LIETUVIŲ 
KREDITO KOOPERATYVE

MOKA:

73/«% už 90 dienų term, indei.
8 % už 6 mėn. term, indėlius
8'/2% už 1 m. term, indėlius
9 % už 2 m. term, indėlius
9 % už 3 m. term, indėlius
9 % už pensijų planą
7 % už specialią taup. s-tą
6'/2% už taupymo s-tas
6 % už čekių s-tas (dep.)

PARAMA
Z IMA:
Z už asmenines
Z paskolas nuo............ 11 %
X už nekilnojamo turto
Z paskolas (mortgages):
— su nekeičiamu nuošimčiu
~ 1 metų ........................ 10%
Z 2 metų .....................101/z%
Ž 3 metų ..................... 11 %
= (fixed rate)

AKTYVAI virš 48

Z su keičiamu nuošimčiu
1, 2 ar 3 metų ........ 9'/2%
(variable rate)

milijonų dolerių

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

KANADOS ĮVYKIAI

Pratęsė pajieškas

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

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

STEPHAN’S FURS
, 2239 Bloor Street West.

Vaic/otas (Vay) Jonynas 
Telefonas (416) 864-2734

pataria ir padeda investacijose nuo aukso iki valstybinių 
lakštų. Jo atstovaujama firma aptarnauja investuotojus 
nuo 1923 metų. M0SS, LAWSON & CO. LIMITED

48 Yonge Si., Toronto, Ont. M5E 1G7

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)

į^fTYPE MASTER GRAPHICS
IVIES KRAUSTOMĖS!!!
3425 DUNDAS ST.W., Toronto, Ont. M6S 2S4 

(kampas Dundas ir Windermere, pirmame aukšte)

Savininkės- 
Vida Šiaučiulienė ir 
Lina Kuliavienė

Renkame knygas 
lietuvių, anglų ir 
prancūzų kalbomis.

Turime geras, naujas 
XEROX mašinas.
(416) 769-5411

Teisėjo J. Deschenes vado
vaujama komisija, j ieškant i 
Kanadoje gyvenančių karo nu
sikaltėlių, kaltinamąją me
džiagą nutarė rinkti Sovietų 
Sąjungoje ir komunistinėje 
Lenkijoje, nors prieš tai pro
testavo šešiolika grupių ir 
asmenų. Medžiagą parūpinan
čioms valstybėms betgi bus 
pateikiami šeši reikalavimai: 
1. apsaugoti kaltinamus asme
nis užtikrintu informacijos 
slaptumu, 2. leisti laisvai pa
sirinktus vertėjus, 3. užtikrin
ti priėjimą prie pateiktų do
kumentų originalų, 4. prie liu
dininkų ankstesnių pareiški
mų, 5. sutikti su laisvu liudi
ninkų apklausinėjimu pagal 
Kanados įstatymų nuostatus, 
6. apklausinėjimą įrašyti vaiz
dajuostėm Apklausinėtojai 
bus siunčiami tik patenkinus 
šiuos reikalavimus. Sutikimais 
turės rūpintis pati J. Desche
nes komisija. Kanados vyriau
sybė tik leis pasinaudoti savo 
atstovybėmis užsienyje. Jų pa
reigūnai J. Deschenes komisi
jos raštus tik perduos atitin
kamiems užsienio krašto pa
reigūnams.

Anksčiau Sovietų Sąjunga 
nesutikdavo laikytis visų to
kių reikalavimų, pasitenkin
dama tik jų dalimi. Žydai nuo
gąstauja, kad per griežti rei
kalavimai gali sukliudyti kalti
namosios medžiagos rinkimą 
Sovietų Sąjungoje bei jos sa
telitinėse valstybėse, o kitos 
tautybės, ypač ukrainiečiai, 
reikalavimus laiko nepakanka
mais klastotėms sutabdyti.

prasitarė, kad jau atėjo laikas 
darbo unijoms savo kapitalu 
steigti unijų bankus, nors tai 
esąs labai sudėtingas reikalas.

Revizorius D. Archeris, tik
rinęs finansinę Ontario val
džios atskaitomybę, nustatė, 
kad oficialiam pakorimo baus
mių vykdytojui iki 1984 m. pa
baigos buvo mokama mėnesi
nė $200 alga, nors paskutinis 
dviejų mirties bausmę gavu
sių žudikų pakorimas Toronto 
kalėjime įvyko 1962 m., o Ka
nados parlamentas mirties 
bausmę panaikino 1976 m.

Ontario darbo federacijos su
važiavime pirm. C. Pilkey ragi
no saugotis dešiniojo sparno 
ideologų, kurie kovon prieš 
unijas įjungia net Kanados 
konstitucija užtikrintas žmo
gaus teises. Bylomis reikalau
jama sustabdyti visiems pri
valomą unijos nario mokestį, 
unijų kišimąsi į politiką, pa
ramą negimusių kūdikių žudy
mui. Spaudoje nuskambėjo 
Ontario valdžios tarnautojo 
Chaimo Forerio atsisakymas 
mokėti nario mokestį unijai, 
kai 1982 m. Ontario darbo fede
racijos suvažiavime buvo pri
imta rezoliucija, pasisakanti 
už PLO organizacijos pripaži
nimą legalia palestiniečių at
stove. Chaimo Forerio atsisa
kymą teisėtu dėl jo religinių 
įsitikinimų pripažino apelia
cinis Ontario teismas, nors žy
dų neapykanta arabams, susie
ta su Izraelio kovomis, yra gry
nai politinio pobūdžio.

Ateitininkų žinios
Moksleiviai ir studentai raginami 

dalyvauti prieškalėdiniame susi
kaupime Prisikėlimo šventovėje, 
kuriam vadovaus kun. A. Saulai- 
tis, SJ.

Moksleivių ir studentų susirin
kimas — šeštadienį, gruodžio 21, 
tuoj po susikaupimo Prisikėlimo 
šventovėje. Jame dalyvaus ir kal
bės kun. A. Saulaitis.

Moksleiviai renkasi p.p. Čup- 
linskų namuose sekmadienį, gruo
džio 22. tuoj po 10 v. Mišių. Bus 
kepami pyragaičiai. Tą patį sek
madienį bus lankomi lietuviai, 
esantys senelių namuose. Jiems 
dovanėlės — pačių moksleivių iš
kepti pyragėliai.

Jauniai ir jaunučiai su tėvais ir 
vadovais gruodžio 15 d. dalyvavo 
Kūčių susirinkime. Jauniai vaidi
no “Karolio Rudžio ir Snoopy Ka
lėdas”. Jaunučiai deklamavo Ka
lėdoms pritaikytus eilėraščius. 
G. Čepaitytė parodė skaidrių mon
tažų. Visi giedojo kalėdines gies
mes.

Jėzaus gimimo šventė tepripildo 
visų širdis meile, džiaugsmu ir 
pasiryžimu “visa atnaujinti Kris
tuje”. O. G.

Asmenines paskolas duodame iki $65,000 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 pietą; ketvirtadieniais ir penktadieniais — 
nuo 10 vai. ryto iki 8 vai. vakaro: šeštadieniais — nuo 9 vai. ryto iki 1 vai. 
po pietų (liepos ir rugpjūčio mėnesiais šeštadieniais uždaryta) 
BŪSTINĖ: Lietuvių Namai — 1573 Bloor Street West, 
Telefonai: 532-8723 Toronto, Ontario

ir 532-1149 M6P1A6

GARBENS

SV KALĖDŲ 
ir Naujų Metų proga 

sveikinam visus klientus, draugus 
ir pažįstamus

ir laimingų bei sėkmingų

giminėms, klientams ir visiems PS
lietuviams linki — pjį

Antanas Genys su šeima ®

an independent member broker

RE^VIEK professionals inc.
1 east mall crescent bus: (416) 239-3991
etobicoke, Ontario M9B 6G8 res: 231-2839

AUTOMOTIVE FIBER
AUTOBODY AND COLLISION REPAIRS 

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

Savininkas - RIČARDAS KYBARTAS,
22 BELVIA ROAD, ------------------- -----— 1 —-----------------
Etobicoke, Ont. M8w 3R3 Telefonas 252-8863

Greitas ir tikslus patarnavimas!

gyvybės, automobilių, gaisro atveju, 
nuomininkų turto, verslo ir komercijos

Juozas Eimis Ramas
Tel. 364-5081, namų 766-5857

XIIlQfatP Simpson’s, 176 Yonge St.,' ’HOICIIG Toronto, Ont., M5C 2L7 (Queen & Yonge') 
Klientu patogumui, susitarus, atvažiuotu i namus

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

BLOOR AUTORITE GARAGE 
296 Brock Avenue 
(Tarp Dundas ir College) Telefonas 531-1305

* Automobilio saugumo pažymėjimai (Mechanical fitness Certification)
♦ Sąžiningas ir patikimas patarnavimas. ★ Visi automobilių mechaniniai
* taisymai. * Snieginės ir paprastos padangos, MICHELIN, B. F.
★ GOODRICH, RADIAL ir kt. Savininkas FRANK PETITE

Baigminiuose komisijos po
sėdžiuose iškilo klausimas, ko
kiu pagrindu buvo sudaryta 
karo nusikaltėlių pajieškos 
komisija. Paaiškėjo, kad Wie- 
senthalio įstaigos atstovas Ka
nadoje Littmanas, remdamasis 
abejotinais duomenimis dr. 
Mengelės imigracijos byloje, 
kreipėsi į Kanados min. pirm. 
B. Mulronį ir kad tai nuvedė 
į komisijos sudarymą. Tai pa
brėžė teisingumo departamen
to advokatas Whitehall. Žydų 
bendruomenės advokatai pa
reiškė nepasitenkinimą. Žydų 
organizacijos, bijodamos, kad 
komisijos darbas nebūtų su
stabdytas, kreipėsi į min. pir
mininką, prašydamos pratęsti 
komisijos darbą, kuris turėjo 
baigtis 1985 m. gruodžio 31 d. 
vyriausybė teisėjo Deschenes 
ir suinteresuotų organizacijų 
prašymą patenkino ir komisi
jos darbą pratęsė dar pusei 
metų.

Skirtingų nuomonių Ontario 
darbo federacijos suvažiavi
me susilaukė rezoliucija keis
tis unijų atstovų vizitais su 
Sovietų Sąjunga ir kitomis ko
munistinėmis šalimis. Rezoliu
cijos organizatoriai rėmėsi 
prez. R. Reagano ir M. Gorba
čiovo susitikimu Ženevoje, įsi
pareigojimu keistis sporto, 
kultūros, švietimo ir verslo 
žmonėmis. Rezoliucijos prie
šai teigė, kad iš Sovietų Są
jungos bus atsiųsti tik kompar
tijos paskirti įmonių vadovai, 
atstovaujantys valdžios kont
roliuojamoms darbo unijoms. 
Iš tokio keitimosi jokios nau
dos neturėtų kompartijos spau
džiami darbininkai Sovietų 
Sąjungoje ir Lenkijoje. Keiti
mąsi siūliusią rezoliuciją at
metė suvažiavimo dalyvių dau
guma.

Darbo unijoms Ontario pro
vincijoje sunku sujungti finan
sinių institucijų tarnautojus. 
Dėl to buvo patvirtinta rezo
liucija unijų investacijomis 
remti tas, kurios jau yra įsi- 
leidusios tarnautojų unijas. 
Federacijos pirm. C. Pilkey

Skautų veikla
• “Dainos” draugovei vado

vauja sesės: d-kė R. Poškienė (tel. 
439-4318), adj. R. Žilinskaitė; “Pu
rienos” skilties skilt-kė L. Daily- 
daitė, paskilt-kė — V. Bijūnaitė; 
“Neužmiršuolių" skilties skilt-kė 
— A. Karasiejūtė, paskilt-kė — V. 
Ross; prit. skaučių “Musmirių” bū
relio vadovės — D. Grybaitė ir L. 
Mockutė. Sekanti sueiga — sausio 
11 d., 12.30 v.p.p., skautų būkle. 
Programų paruoš s. R. Žilinskienė.

• “Rambyno” tunto vadija ir 
jos nariai Kristaus gimimo proga 
sveikina tėvus, rėmėjus ir visus 
lietuvius.

• Sk. vyčiai ir vyr. skautės ruo
šiasi aplankyti skautų bičiulius, 
senelių namus ir kitus su kalėdi
nėmis giesmėmis.

• “Rambyno” tunto vienetai 
pradės rinkti registracijos mokes
tį ir “Skautų aido” prenumeratų.

• Sausio 6 d., 7.30 v.v., skautų 
būkle — bendras “Šatrijos" ir 
“Rambyno” tuntų posėdis.

• Sausio 12 d. — “Rambyno” 
tunto tėvų ir skautų susirinkimas 
skautų būkle po 10.15 v. Mišių.

• Tegul šv. Kalėdų rimtis ir 
džiaugsmas pripildo mūsų širdis!
...Supasi snaigės, žypsos mėnulis, 
Kužda žvaigždės: gimė Jėzulis!

I). Barzdžiūtė

> S PORTAS

22 Hedgewood Rd., Willowdale, Ontario M2L 1L5 ] 
Telefonas 489-1543 ’

Įstaiga, tarnaujanti lietuviams nuo 1951 metų i
A. W. GARBENS REAL ESTATE INC Iųj VV. UArtDtl'IO FltZAKL. CO IMIC ll'iV. Kk

121 Willowdale Ave., Willowdale, Ont. M2N 4Y3.
HURONIA PROPERTY APPRAISALS LIMITED $

77 Kennedy St. West, Aurora, Ont.L4G 2L6.
Telefonai 773-6480 arba 225-5699

232-2322
4887 dundas »t, west 
Islington, Ontario M9A 1B2 
ras: 767-0999

NAUJU
proga sveikiname visus klientus, 

draugus ir pažįstamus —

renown realty ltd., realtor 
an Independent member broker-

Žurnalistė V. ŽALNIERIŪNAITĖ, 
pasirūpinusi spaudos konferencija 
Otavoje, kurioje buvo informuoja
ma apie ukrainiečių Civil Liber
ties organizacijos veiklą

Nuotr. J. V. Danio

“AUŠROS” ŽINIOS
Krepšinis. Š. m. gruodžio 11 d. 

York Humber High gimnazijos pa
talpose įvyko York lygos vyrų kiau
šinio pirmenybių rungtynės “Auš
ra" — OTHG. Laimėjo “Aušra" 
96:85 (43:26). “Aušros" komando
je žaidė: V. Dementavičius 2, A. 
Valickas 7, K. Bartusevičius 3. 
R. Sysak 21, V. Gataveckas 11. R. 
Galikowski 18, A. Saplys 10. S. Ar
lauskas 24, R. Underys.

Tinklinis Š. m. gruodžio 8 d. 
West Hill patalpose įvyko Onta
rio Volleyball Association mo
terų tinklinio lygos pirmenybių 
rungtynės. Pasekmės: “Aušra" — 
"Homenetmen” 3-0, "Aušra" 
"Mystics” 2-1. "Aušra" — "E. Y. 
Spikers Too" 2-1. "Aušros" mote
rys laimėjo visas trejas rungty
nes. Buvo rungiamas! pagal 
Round Robin sistemą. K.Š.

“VYČIO” ŽINIOS
Kristaus gimimo1 šventės proga 

sveikiname klubo narius, garbės 
narius, rėmėjus, klubo bičiulius ir 
linkime sėkmingų 1986-jų metų.

Valdyba
Metiniai “Vyčio” šokiai Toronto 

Lietuvių namuose sutraukė apie 
120 svečių. Visiems atsilankiu
siems dėkojame. Taip pat dėkoja
me už dovanas, skirtas šio vaka
ro loterijai: St. Jakubaičiui. V. 
Vaičiuliui, R. Bekerienei, R. Stir- 
biui, B. J. Čirvinskams. V. Čirvins- 
kui, A. Balniui ir B. Savickui.

Krepšininkai York lygos pirme
nybėse sužaidė pusę pirmojo rato 
rungtynių ir šiuo metu pasekmės 
taip atrodo: 4 rungtynės laimėtos 
ir 3 pralaimėtos. Iškilusis "Vy
čio" krepšininkas žaidžia Toron
to universiteto komandoje ir pir
menybėse vargiai ar galės žaisti.

Mūsų rėmėjams: L. Kirkiliui ir 
V. Jonaičiui nuoširdžiai dėkoja
me. A. S.

Metinė “TĖVIŠKĖS ŽIBURIŲ” pre
numerata - $20, JA V-se - $20 ameri
kietiškų. Naujam skaitytojui -$15.00.

1567 Dundas St. W.
Toronto, Ontario

Perkant ar parduodant nekil- Telefonai:
nojamą nuosavybę visada

Jums sąžiningai patarnaus
Antanas Bliūdžius

A.P GOMES
■ Real Estate i Insurance IM

531-1191
namų 537-2291

PARKSIDE
335 Roncesvalles Ave., 
Toronto, Ontario

MEAT 
MARKET

Telefonas 535-1258
• Turime lietuviškų skilandžių, sūrių ir kitų maisto gaminių •
• Užsakymai priimami telefonu • Nemokamas pristatymas •

Turime įvairių rūkytų žuvų. Didelis pasirinkimas.
Gera kaina. Kviečiami atsilankyti.

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

A & L Windows
66 Spadina Ave., Hamilton, Ont. L8M 2X1 
Savininkai - Algis ir Lenis Žilvyčiai 
Esamus langus pakeičiame 
šiluminiais (thermal) langais 
dvigubo ar trigubo storumo 
stiklo. Taip pat įdedame aliū- 
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 prašome skambinti “collect
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sveikinimai 
su geriausiais sėkmės 
ir laimės linkėjimais 
1986 metais visiems 
klientams, bendradarbiams 
ir tautiečiams —

LIETUVIU SPAUSTUVĖ
LITHO-ART LIMITED 
977 College St., Toronto, Ont. 
Tel. 533-4363

Dėkotame 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&

S w

Allforms Service Printing Limited
7 Toffee Court, Toronto, Ontario M8V 3B9

ir laimingų bei 
sėkmingų

naujų metų
visiems linki —

į,

SVWWI
N NAUJU

proga 
sveikiname visus savo 

draugus ir pažįstamusklientus, 
Candlelight Caterers 
tel. 279-0256, 279-6864

JOANA IR STASYS BU BULIAI 5

N4UJUJUMJ7VJ
visiems linki —

LOUIS IR MARGARET TEMPORALE
Canadian Art Memorial Ltd.

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

Namu telefonas 278-4529

Minint Toronto Lietuvių vaikų namų 25-rių metų sukaktį Prisikėlimo salėje 1985 m. lapkričio 24 d. Iš kairės: mi
nėtų namų organizatorė ir dabartinė vaikų darželio vedėja sesuo MARGARITA BAREIKAITĖ, buvusios rėmėjų 
būrelio pirmininkės — V. Laurinavičienė, S. Aušrotienė, A. Kuolienė, L. Murauskienė, M. Tamulaitienė, L. Kun- 
napuu. Jos ir dabar aktyviai dalyvauja būrelio veikloje Nuotr. St. Dabkaus

Lietuvos krikščionybės sukaktis Kanadoje
Centrinis Lietuvos krikščio

nybės sukakties komitetas vys
kupo P. Baltakio iniciatyva yra 
sudarytas Čikagoje. Jis planuo
ja sukakties iškilmes bei atitin
kamus darbus visos išeivijos 
mastu. Centrinės iškilmės nu
matytos Čikagoje 1987 m., Pa
dėkos savaitgalyje. Italijoje 
sudarytas komitetas, kuris rū
pinasi iškilmėmis Romoje 
1987 m. Kituose kraštuose su
daromi komitetai, kurie pla
nuoja minėjimus vietiniu mas
tu.

Toks organizacinis komite
tas sudarytas ir Kanadoje Lie
tuvių katalikų centro inicia
tyva. Jis apima katalikų ir 
evangelikų parapijas, taip pat 
visuomenines centrines orga
nizacijas. Šis komitetas pir
majam savo posėdyje 1985 m. 
gruodžio 10 d. Prisikėlimo pa
rapijos patalpose pasiskirstė 
pareigomis: pirm. Vytautas Bi- 
reta, vicepirmininkai — ev. 
kun. Povilas Dilys, kun. Au
gustinas Simanavičius, OFM, 
kun. Jonas Staškus, sekreto
rius (susirašinėjimo) Jonas 
Andrulis, protokolų sekr. Bi
rutė Čepaitienė (KLK moterų 
dr-jos atstovė), ižd. — Vytau
tas Taseckas, meninės progra
mos reikalams dr. Juozas Sun- 
gaila, pamaldų — kun. J. Staš
kus, akademinės dalies — kun. 
P. Dilys ir kun. Pr. Gaida (taip 
pat informacijos); kiti nariai: 
kun. Juvenalis Liauba, OFM, 
Vytautas Turūta (skautų atsto
vas), Vincas Bačėnas (šaulių 
atstovas), sesuo Margarita Ba
reikaitė (N. Pr. Marijos vienuo
lyno atstovė), dr. Judita Čup- 
linskienė (ateitininkų atsto
vė), dr. Ona Gustainienė, Jo- 
pas Krištolaitis (KLB krašto 
valdybos atstovas). Ateityje 
numatyta kviesti suplanuo- 
tiem darbam atitinkamus as
menis bei sudaryti komisijas. 
Tai organizacinis vienetas — 
Lietuvos krikščionybės sukak
ties komitetas Kanadoje. Šiuo 
pavadinimu apimami visi trys 
lietuvių tautos krikšto tarps
niai, nors pagrindu imamas 
1387 m. krikštas, kurio 600 me
tų sukaktis bus minima 1987 m.

Tame posėdyje buvo aptarti 
ir pagrindiniai iškilmių pro
gramos bruožai. Iškilmės Ka
nados lietuvių mastu įvyks To
ronte 1987 m. spalio mėnesį 
(galutinė data paaiškės vė
liau). Šeštadienį numatyta 
oratorija, kurioje dalyvautų 
solistai, chorai ir simfoninis 
orkestras. Oratorijos tekstui 
paruošti pakviestas poetas 
Bernardas Brazdžionis, o mu
zikai — kompozitorius kun. 
Bruno Markaitis, SJ, iš Kali
fornijos. Visus organizacinius 
darbus, susijusius su oratori
ja, pavesta koordinuoti dr. J. 
Sungailai.

Sekmadienį numatytos 
bendros pamaldos Toronto ka
talikų katedroje ir eitynės 
miesto gatvėmis, kad tuo būdų 
būtų atkreiptas plačiosios vi
suomenės dėmesys į dabarti

nę būklę sovietų okupuotoje 
Lietuvoje. Numatyta ir paro
da, kuri pavaizduotų krikščio
nybę Lietuvoje. Ji turėtų bū
ti taikoma ypač jaunajai lie
tuvių kartai ir kitataučiams.

1986-ji bus pasiruošimo me
tai. Tam tikslui planuojama 
keletą informacinių paskaitų 
Toronte ir kitur. Parapįjos

bei vietovės, kur gyvena gau
sesni būriai lietuvių, skatina
mos paminėti Lietuvos krikš
čionybės sukaktį pagal savo 
išgales.

Numatytas sudaryti platus 
garbės komitetas, kurin įei
tų įvairių konfesijų vyskupai 
ir civilinės valdžios atstovai.

Inf.

Kultūrinė jaunimo popietė
Toronto Lietuvių namuose buvo surengtos knygos sutiktuvės ir koncertas

Gruodžio 8 d. Toronto Lietu
vių namuose įvyko "Ten, ekra
ne sužibus" knygos sutiktuvės 
kartu su negarsinio filmo "Nak
tis Lietuvoje" rodymu ir Da
riaus Polikaičio dainos viene
to koncertu. įvadinį žodį tarė 
dr. G. Bijūnienė, pažymėdama, 
kad šių popietę dėmesio cent
re bus lietuvių jaunosios kar
tos kultūrininkai. Ji trumpai 
supažindino su knygos autoriu
mi Raimundu M. Lapu ir dai
nos vienetu.

Plačiai apie knygą kalbėjo 
A. Jucienė, ypač iškeldama lie
tuvių kilmes aktorius filmų 
pasaulyje. Žodį tarė ir pats au
torius. Esą iki šiol mažai kas 
domėjosi ir tyrinėjo kinemato
grafiją Lietuvoje, juo labiau 
išeivijoje. Apie 1975 m. paty
ręs, kad kadaise Lietuvoje žur
nalistas P. Kėžinaitis rinkęs 
medžiagą Lietuvos kino istori
jai. Netikėta mirtis neleidusi 
jam užbaigti darbo. Tik 1974 m. 
literatūros kritikės M. Malcie- 
nės buvusi paruošta ir išspaus
dinta “Lietuvos kino apybrai
ža”. Tada jam iškilusi mintis 
surinkti istorinius faktus ir 
šią temą patyrinėti šiapus At
lanto. Taip atsirado pirmasis 
bandymas — Amerikos lietu
vių kinematografijos istorija 
nuo 1909 ir 1979 m.

Pranas Gasparonis, poeto BER
NARDO BRAZDŽIONIO portretas 
(šaltai lieta bronza), natūralaus 
dydžio skulptūra

Negarsinio filmo “Naktis 
Lietuvoje” turinys yra iš tau
tinio lietuvių atgimimo laikp- 
tarpio ir pagamintas 1926 m. 
Laiko dulkės filmą sugadino, 
buvo matomos tik atskiros 
dalys.

Koncerto programą atliko 
Dariaus Polikaičio dainos vie
netas, kurį sudaro, be Dariaus, 
jo brolis Andrius iš Čikagos 
ir pusbroliai — Linas Polikai- 
tis, gyvenąs Los Angeles su Vi
du Neverausku iš Detroito. 
Įdomu, kad gyvenamų vietų 
nuotoliai jiems netrukdo pasi
ruošti koncertams. Mat, moder
nių priemonių pagalba jie re
petuoja atskirai.

Koncerte buvo atlika pynė 
dainų, solo dainuojant pačiam 
vadovui. Turinys — lietuviš
kas, bet muzikinė forma ir pats 
atlikimas modernus — ameri
kietiškas. Modernu, bet ir gra
žu. Žiūrovai nuoširdžiai plojo 
ir iškvietė atlikėjus pakartoti.

Šeštadienio šokiuose tie pa
tys dainininkai buvo entuzias
tingai jaunimo sutikti. Viene
tui talkino Čikagos “Aido" or
kestras (Tomas ir Povilas Stro- 
lios ir Tomas Valaitis). S. Ber- 
sėnaitė, buvusi Kanados lietu
vių sąjungos pirmininkė, nuo
širdžiai dėkojo daininkikam 
bei orkestrui ir paragino įsi
gyti vieneto plokštelę “Aš čia 
gyva”, (žodžiai — lietuvių poe
tų, muzika D. Polikaičio). S. 
Bersėnaitė į sceną pakvietė 
naująją jaunimo sąjungos pirm. 
D. Piečaitytę iš Montrealio. Vi
siem dar padėkojo LN kultūri
nės komisijos pirm. V. Kulnys. 
Buvo galima su autoriaus para
šu įsigyti ir knygą. Visi pavai
šinti kavute ir sausainiais. Da
lyvavo apie 300 žmonių. J. A.
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linkime daug džiaugsmo, .p 
laimės ir sveikatos -

d ra ugus ir pažįs tam u s

Julija ir Klemensas Liutkai

%£ && $
$

k
| šv. Kalėdomis

i r Ii nkim e la ii nės, 
sveikatos bei sėkmės

5$ naujaisiais metais -
Otterville, Ont. Vincas Dirsė ir sūnus Tamis

M ' ‘

® su

| šv. Kalėdomis,
M linkėdama visiems geros 

nuotaikos, sveikatos 
bei sėkmės naujuose

b metuose —
Marija Mickevičienė,

Vienna, Ont.&

Naujų Metų

Mielus savo klientus, 
draugus bei 
pažįstamus

W SVEIKINA

S WALTER DAUGINIS ir LILIJA PACEVIČIENĖ
vįA Namų — gyvybės — automobilių — komerciniai
5a {vairių

S’ 1613
S Tel.

draudos bendrovių atstovybė 

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

proga maloniai sveikiname 
visus mūsų draugus ir 
pažįstamus —

Glencairn, Ont.
LOM 1K0

SKKALčDtlj
Naujų 1986 metų

Petras ir Jonė Pakalka

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).

Neverkit manęs, 
kai Dievo 

pirštas palies.

G ai mano mirtis 
protus kitaip paveiks 

ir saitas širdis 
meile pripi/dy s.

Kalėdiniai 
sveikinimai

a. a. Stasės 

Viskon tienės

prie kurių prisideda ir
Aloyzas Viskontas

® /N Uzt/o. * | 
sknatNdun I

** Uad/mNigztp © . įįį
*NAUJLįJU AN77N I

| ROtH-STORR,
M SAMROTH
M 19 Spadina Avė., 12-tas augštas Moteriški apsiaustai,

Telefonas 593-0048 eilutės ir lietpalčiai
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v J imines, draugus ir 
pa-įsiamus sveikiname su

vv. Kalėdomis 
ii' Imkime laimingą bei 

sėkmingu

NALIJLį M£7U -
Julija ir Edvardas Ši teiki ai

Advokatas 
ALGIS S. PACEVIČIUS, 

B.Sc., LL.B

2 Jane St., Suite 303
Toronto, Ontario M6S 4W3 

Bloor ir Jane gatvių kampas

Telefonai:
įstaigos (416)762-7393

namų 248-9458

ADVOKATAS A. PUTERIS

nuo 1985 metų spalio 1 dienos 
perkėlė savo raštinę l

3425 Dundas St. W., Suite 200, 
(prie Jane St. ), Toronto, Ont. M6S 2S4 

Telefonas (416) 7č>3-33č>2

Delhi-Tillsonburg, Ont.
NAUJU METU SUTIKIMAS įvyks 

parapijos salėje gruodžio 31 d., 
nuo 7.30 v.v. Bus linksma progra
ma, šokių muzika, baras ir kitos 
staigmenos. Bilietus platina apy
linkės valdybos nariai. Visus kvie
čiame dalyvauti ir malonioje nuo
taikoje sutikti naujuosius 1986

Advokatas 
PETRAS K. ŠIMONĖLIS 

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

3425 Dundas St. W., Suite 201 Telefonai:
prie Windermere Ave. įstaigos (416)763-4319
Toronto, Ontario M6S 2S4 namų 848-0234

Greitas ir tikslus patarnavimas!

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

PETRAS ADAMONIS
C. I. B.

GAISRAS • AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBĖ • GYVYBĖ 

ADAMONIS INSURANCE AGENCY IN C. 
3907A ROSEMONT BLVD., MONTREAL, QUE. H1X 1L7

Rengiatės L Lietuvą 
arba Europą?

Reikia jums voltažo keitiklio (convertor) arba pritai
kytojo (adaptor) bet kurioje pasaulio vietovėje?

Kreipkitės į “House Of 220”. Jame rasite 
visokių rūšių keitiklių, transformatorių, pritaikytojų 
ir 220 voltų prietaisų. Mes taip pat pakeičiame prie
taisus iš 220 voltų i 110 voltų ir atvirkščiai.

Priimame pasiteiravimus ir dėl pardavimo

P A I) Ė K A
Švęsdami savo vedybinio gyve

nimo auksinę 50 metų sukaktį, iš 
savo giminių bei draugų patyrėme 
daug nuoširdumo ir paskatinimo 
tolimesniam gyvenimui.

Ta proga reiškiame nuoširdžiau
sių padėkų savo sūnums: Leo ir Roy 
su šeimomis, kun. klebonui L. Ke
mešiui, Mr. Dick Treleaven. MPP. 
Juliui Strodomskiui, dr. L. Le- 
vinskui, Marijai Mickevičienei. 
Monikai Povilaitienei, Stasiui Gu
daičiui už sveikinimus bei linkė
jimus, o visiems kitiems — už do
vanas. raudonas rožes, dalyvavi
mų ir "Ilgiausius metus".

Antanas ir Olga Galdikai

Vancouver, B.C.
LIETUVIU VEIKLA. Už kelių 

mėnesių visas pasaulis sužiurs 
į “Expo 1986”. Visi ruošiasi: sta
tomi nauji viešbučiai, puošiami 
seni, kyla nauji pastatai, pradė
jo veikti nauja eismo priemonė. 
Jokio sujudimo nematyti Vankuve
rio lietuvių veikloje. Spaudoje 
rašoma, kad veikia Bendruomenė, 
medžiotojų-meškeriotojų klubas, 
šachmatininkai, tačiau iš tikrųjų 
vietiniai lietuviai pasigenda 
platesnės lietuvių veiklos. Buvo 
pasiūlyta Bendruomenei sudaryti 
specialų “Expo 1986” komitetų, 
bet pasiūlymas nebuvo priimtas. 
Kai buvo atidarytas Pacifiko 
paviljonas, tautinės grupės da
lyvavo su savo vėliavomis, ku
rios pasiliks garbės salėje, bet 
lietuvių veikėjai nepasirodė. Jų 
pasigedome ir Šv. Tėvo lankymosi 
metu. Tiesa, Lietuva buvo atsto
vauta, bet spaudoje nebuvo apra
šyta. Kai buvo rodomi reti Lietu
vos žemėlapiai mūsų tėvynę pami
lusio kanadiečio J. Richardsono, 
C.A., tai mūsų tautiečiai menkai 
domėjosi.

Vankuveryje yra daugiau kaip 
tuzinas universitetų baigusių 
tautiečių. Pašonėje turime Seattle 
lietuvius. Stipriau bei plačiau 
veikiant galima būtų juos įjung
ti į lietuviškuosius darbus ir tuo 
būdu pasitarnauti savajai tau
tai. Bronė

• Jei taika negali būti išlaikyta 
garbingai, nėra taika (J. Russel)

HOUSE OF 220
1444 Gerrard St. E., Toronto

(41 6)-----461 -2602

<£urnifure<£tb.
PILNAS NAMŲ APSTATYMAS

* Elektros reikmenys
* Televizijos aparatai
* Skalbiamosios mašinos
* Vaikų baldai
* įvairūs kilimai

* Šaldytuvai
* Valgomųjų kambarių 

apstatymas ir kt.
* Siuvamos mašinos
* Rašomos mašinėlės

Nemokamas pristatymas j namus.

KRAUTUVĖS:

Vakaruose — Rytuose —
137 RONCESVALLES Avė. 2448 DANFORTH Ave.

Tel. 537-1442 Tel. 699-4444
Krautuvės atidarytos nuo 9 valandos ryto iki 9 vai. vakaro

Aukojo “Tėviškės žiburiams’
$100: K. Lukošius; $75: Lietuvių 

e va nge I i kų -1 i u teron ų parapijos 
moterų draugija, kun. dr. V. Ski- 
landžitinas; $50: Kun. G. Kijaus- 
kas. S.J, Tėvai jėzuitai (Cleveland), 
B. Sakalas; $.30: C. Pocius. A. Poš
kus; $25: Vilniaus krašto lietu
vių sąjungos centro valdybos 
pirm. A. Misiūnas, Vyt. Martinai
tis; $20: S. K. Griganavičius, dr. P. 
Vytė; $15: P. Skablauskas. P. Pet- 
rėnas, M. Žemaitienė; $12: St. 
Vaupša: $10: M. Raupėnas, A. 
Riauba, kun. A. Petraitis, L. Kur- 
kulienė, P. Gaidelis, A. Marku- 
tienė. K. Rožanskas, P. Grigas; 
$6: E. Kvederienė, Vyt. Marcin
kevičius, L. Mikolajūnas; $5: A. 
Račkus, H. ir Kęst. Norkai, A. 
Marma, B. Kondratas, Pr. Radzevi- 
čiutė-Klimienė, A. Saladžius, A. 
Matulis; $4: .1. Oleka; $2: A. Gar
bas; $1: E. Radzevičiūtė.

Rėmėjo prenumeratų atsiuntė:
$50: Z. Martinonytė, S. Jakaitis, 

Vyt. Adomonis; $40: V. Šadreika; 
$35: J. Jonikas; $30: A. Čepulis,

H. Siaurys. V. Kerbelis, M. Pranys, 
J. Pėteraitis, St. Ruibys, J. Maci
jauskas, J. Staškevičius Vikt. Šilė
nų s.

$25: A. Sakus. P. Skablauskas, 
M. Pike, A. Pavilonis, kun. A. Pet
raitis, Juozas Petrikonis, A. ir L. 
Pacevičiai, M. Žeimys, P. Šukys, P. 
Stosius, G. J. Skučas, Pr. Barteška, 
O. Adomavičienė, A. Druseikis, 
kun. G. Kijauskas, SJ — Tėvai jė
zuitai (Cleveland), M. Leparskie- 
nė, K. P. Miškinis, A. Mikoliūnie- 
nė, kun. J. Matutis, Vyt. Kaman
tus, L. Kurkulienė, dr. Pr. Jucai- 
tis, Vyt. Kutkus, Alb. Karnius, L. 
Jasinevičius, V. Naruševičius, B. 
V. Vytas, P. Petrėnas, J. Bieliu- 
kas, P. Gaidelis, V. Urbonas, VI. 
Adamonis. B. E. Liškauskas, Vyt. 
Paulionis, S. Barčaitis, V. Rau- 
linaitis, D. Radzevičienė. V. Oren- 
tas, J. Palys, VI. Ramanauskas, A. 
Rukšys, K. Lukošius, A. I’aulionis, 
A. V. Danta, J. Gipas, J. Kozeris,

P. L Juodaitis, J. Kudžma, A. S. 
Kenstavičius, J. Kęsgailienė, E. 
Karmazinas, A. Krakaitis, J. Šim
kus, P. Šostakas, kun. dr. V. Ski- 
landžiūnas, J. Stukas, kun. A. Sa
baliauskas, A. Saladžius, M. Stud- 
ney, K. Slavinskas, P. Siūlys, Vyt. 
Martinaitis, H. Lapas, L. Mačikū- 
nas, A. Mačiulis, kun. M. Jarašiū
nas, J. Jakaitis, J. Račius, J. Pur- 
tulis, A. Raudys, Alb. Paškevičius, 
R. Dūda, S. Fredas, Br. Tamošiū
nas. A. Trinkūnas, A. Žemaitienė. 
J. Vitas, M. Žemaitienė, A. Dziako- 
nas. dr. P. V. Dargis, J. Butkus, 
dr. K. Bobelis, V. Stanevičius, P. 
Vyšnia, Č. Norkus, B. Arūnas, L. 
Sawitz, L. B. Saplys, B. Sakalas. 
G. Mažeikaitė-Stone. K. Strikaitis, 
P. Jurėnas.

Už dvejus metus po $25 rėmėjo 
prenumeratų atsiuntė: B. Truka- 
navičius, V. Kuprys, R. Sakas.

Nuoširdus ačiū už paramų lie
tuviškai spaudai. Dėkojame vi
siems, kurie siųsdami regulia
rių prenumeratų, prideda ir aukų.

Vg naujų metų
tinkime giminėms, draugams 

w ir pažįstamiems - „
< Česė, Antanas Pažerūnai ir šeima

metus! B.V.

1 SVEIKINAME
® ,V4 gimines, draugus u 

pažįstamus su

S šv. Kalėdomis 
ir linkime laimingų 
naujų metų -

Valė, Vytas kasiuliai ir šeima

The Marlatt ir koplyčia
The J. B. MARLATT 615 Main street East Telefonas: 528-6303
Funeral Home, Ltd. (East of sanford) HAMILTON, Ontario

GINKIME LIETUVIŲ TEISES!
Nepamirškite savo aukos 

Lietuvių Teisėms Ginti Fondui
Prašome pasinaudoti šia atkarpa. Čekius rašyti “Lietuvių 
Teisėms Ginti Fondas” (arba “American Lithuanian Rights 
Fund, Inc.”) ir siųsti adresu: 5620 So. Claremont Ave.,

Chicago, Illinois 60636, USA

Auka Lietuvių Teisėms Ginti Fondui...... US $............................

Pavardė, vardas .........................................................................

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

Viešėdami Čikagoje,
neužmirškite aplankyti J" VAZNELIŲ k

b._______________________________ R

Sifts International dnc
A

>Xf.yI W 71st STREET, 
CHICAGO, ILL. 60629 
Telefonas 471*1424

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

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje, 
įsikūręs nuosavuose namuose -

HAMILTONO LIETUVIŲ «T Ą T 17 Ą ” 
KREDITO KOOPERATYVAS 1 /1LK/A
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 22 MILIJONUS DOLERIŲ

MOKAME UŽ: IMAME UŽ:
indėlius (P.C.A.) ................. 5% nekiln. turto pask................ 10%
santaupas ........................... 6% asmenines paskolas .... 12%
kasdienines palūkanas Nemokamas pilnas
už santaupas.................. 51/ž% čekių patarnavimas
term, indėlius 1 m........... .... 9% Nemokama narių gyvybės
term, indėlius 3 m........... ... 10% drauda pagal santaupų
reg. pensijų fondo......... . 7’A% dydi iki $2.000.
90 dienų Indėlius........... .... 8% Nemokama asmeninių
(minimum $5.000) paskolų drauda iki $25.000.
Reg. pensijų 1 m............. .... 9%

Keičiamas mūsų 
telefono numeris.
Po gruodžio 16, išsukite 392 ir 
tuos pačius kitus keturis skaitmenis, 
įrašytus jūsų telefono knygos mėlynuose puslapiuose.

Toronto miestas

ATMATŲ IŠVEŽIMO 
TVARKARAŠTIS

1985 m. gruodžio 25, trečiadienis
1985 m. gruodžio 26, ketvirtadienis

1986 m. sausio 1, trečiadienis

g

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

Reguliarus ketvirtadienio (gruodžio 26) atmatų išvežimas bus 
atliktas gruodžio 27, penktadienį.
Reguliarus penktadienio atmatų išvežimas bus atliktas gruo
džio 28, šeštadienį.
Reguliarus stambių daiktų ir laikraščių išvežimas bus at
liktas 1985 m. gruodžio 18, trečiadienį, ir 1986 m. sausio 8, 
trečiadienį.
Stambūs daiktai ir laikraščiai nebus išvežami 1985 m. gruo
džio 25, trečiadienį, ir 1986 m. sausio 1, trečiadienį.
Jūsų talka išnešant išvežtinas atmatas atitinkamom dienom 
labai laukiama.
PASTABA. Toronte yra 17 laužo sandėlių metalinėm dė
žutėm ir stikliniam indam. Rugsėjo mėnesį buvo surinkta 
258 tonos laikraščių, 421 tonos stiklinių indų ir 3 tonos meta
linių dėžučių. Tuo reikalu skambinkite telefonu 392-7742.

PRAŠOME NEDĖTI SUDUŽUSIŲ STIKLŲ AR KITOKIŲ 
AŠTRIŲ DAIKTŲ į PLASTIKINIUS ATMATŲ MAIŠUS

g

g 
g

R. M. BREMNER, P. Eng., F.I.C.E. 
Toronto miesto viešųjų darbų 

tvarkytojas

I g


