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Istorijos raktos Minties skrydžiu i Lietuva
Kun, prof. ANTANAS RUBŠYS, 

Manhattan College

Du religiniai įvykiai duoda 
1987-ųjų metų Kalėdoms ne
įprastą ir savitą foną: Mari
jos metai ir 600-ųjų Lietuvos 
krikšto metų šventimas. Paža
dinta tautos atmintis veda į ti
kėjimo pasakojimą ir didžiuo
jasi Katalikų Bendrijos soli
darumu, — “įtikinamai atsako 
kiekvienam klausiančiam apie 
(mumyse) gyvenančią viltį” (1 
Pet 3,15).

Šv. Rašto skaitiniai, skiriami 
Kalėdų šventei, pasakoja apie 
Dievo įsijungimą į Žemės isto
riją Betliejuje. Išminčiai iš 
Rytų šalies rado “kūdikį su mo
tina Marija, ... jį pagarbino” 
(Mt 2,1-12), o Betliejaus apy
linkių piemenys bėgo į Dovydo 
miestą, kur “šiandien (mums) 
gimė Išganytojas” (Lk 2,1-20).

Šv. Rašto skaitiniai yra tikė
jimo pasakojimas. Švęsdama 
Kalėdas, krikščionija juo su
dabartina Dievo solidarumą su 
šiuolaikiniu žmogumi. Krikš
čionija tiki, kad Dievo įsijun
gimas į Žemės istoriją yra is
torijos raktas.
“ATĖJUS LAIKO PILNATVEI, 

DIEVAS ATSIUNTĖ SAVO
SŪNŲ (Gal 4,4)

Laikas nelūkuriuoja. Kiek
vienas amžius yra prabėgan
tis amžius. Yra amžių su laiko 
kriokliais. Tai ypatingi am
žiai: didžios idėjos blaškosi 
iš krašto į kraštą, žmonės su 
nerimu bėga iš vietos į vietą, 
visuomeninės gijos yra ir vėl 
mezgasi, politiniai veiksniai 
žlunga ir vėl kyla. Laiko kriok
liai išplauna šaknis žmogui ir 
tautoms. Gyvenimas pasirodo 
nesaugus iš abiejų šonų: pra
eitis irsta, o ateities gijų 
dar nėra. Dabartis yra dužli, 
nes nenumaldomai sako:“Kei- 
čiuosi be įspėjimo!”

XX š. yra laiko krioklių 
šimtmetis. Jis reiškiasi visuo
meninio, politinio ir ekono
minio pobūdžio lūžiais bei 
pervartomis. Juose aitriai 
reiškiasi ir idėjinės varžy
bos. Ateistinis marksizmas 
juos laiko įrankiu, kuriuo su
kuriama ir palaikoma istorinė 
klasių kova. Siekiama sukurti 
visuomenę, “kurioje nebeliks 
vietos jokiems dievų įsaky
mams, kurioje naujas žmogus 
pajungs visas gamtos ir visuo
menės jėgas žmonių gerovės, 
visos žmonijos labui” (P. Ak- 
samitas, Šventraščio dorovė 
ir dabartis, 86 psl.).

Istorija, pagal ateistinę mark
sizmo sampratą, yra laiko upė, 
kurioje vyksta nuožmi klasių 
kova. Pagal Mikailą S. Gorba
čiovą, 1917 m. Spalio revoliu
cija yra “nauja visuomeninės 
pažangos, tikrosios žmonijos 
istorijos pradžia”, nes ji “tik- 
rai yra iškilioji žmonijos va
landa, nuostabioji jos aušra” 
(The New York Times, 1987 m. 
lapkričio 3, Ali psl.).

Mat religinė gyvensena “iš 
esmės susigyveno su principu 
‘žmogus žmogui vilkas”, nes 
pagal jį žmogus “atsako už 
nuodėmes ne tiek prieš visuo
menę, kiek prieš dievą” (Aksa- 
mitas, ten pat, 77 psl.).

Didžiuojamasi komunistinės 
dorovės principais: “Naujo 
žmogaus ugdymas yra vienas 
svarbiausių ir aktualiausių Ta
rybų Sąjungos komunistų par
tijos politikos uždavinių, moks
liškai suformuluotų XXIV TSKP 
suvažiavime” (Aksamitas, ten 
pat, 70 psl.). Komunistinėje 
visuomenėje žmonių santykiai 
esą pagrįsti humanišku abi
pusės pagarbos principu: “Žmo
gus žmogui — bičiulis, drau-

gas, brolis” (ten pat). Šiais me
tais komunistinės dorovės kū
rėjas — Sovietų Sąjungos ko
munistų partija per savo vadą 
apibūdino 70-ties metų komu
nizmo istoriją. Pati partija 
paskelbė viešai, kas buvo pa
sauliui žinoma: komunizmo is
torijai nėra svetimas dalykas 
žmogaus gobšumas, tarpusavio 
baimė, smurtas. Nuožmioji kla
sių kovos jėga kuria visuome
nę, kurioje asmeninė laisvė 
nėra įmanoma, ir tautų sąjun
gą, kurios pagrindu yra divizi
jos. Nenuostabu, kad vėliau
sioji istorijos peržiūra tarnau
ja kaip ideologinė lazda.

Krikščionybė tiki, kad Kū
rėjas myli pasaulį. “Dievas 
taip pamilo pasaulį, jog ati
davė savo vienatinį Sūnų, ... 
(jis) gi nesiuntė Savo Sūnaus 
į pasaulį, kad jis pasaulį pa
smerktų, bet kad pasaulis per 
jį būtų išgelbėtas” (Jn 3, 16-17).

RELIGIJA — ISTORIJOS 
RAKTAS

Per pirmąsias Kalėdas Bet
liejuje aidėjo giesmė: “Garbė 
Dievui aukštybėse, o žemėje 
ramybė jo mylimiems žmo
nėms” (Lk 2,14). Švęsdama Ka
lėdas, krikščionija atsimena, 
pasakoja ir mėgaujasi Dievo 
solidarumu žmogui istorijoje. 
Švęsdama savo 600-ųjų metų 
krikšto sukaktį, krikščioniš
koji Lietuva atnaujina savo 
atmintį, istoriniu atpasako
jimu sudabartina savo tikė
jimą istorijos Viešpačiu ir 
ypatingu būdu išgyvena Dievo 
solidarumą. Lietuvių tautai 
Dievo Siųstasis yra Rūpinto
jėlis!

Atmintis yra jėga žmogaus 
ir tautos gyvenime, kuri įgali
na nepasimesti, išlikti savi
tu ir atsinaujinti. Ji angažuo
ja asmenis ir buria tautas 
ateities viltimi, atnaujinda
ma tautinę sąmonę.

Krikščionybės pagrindas yra 
istorinė atmintis, — tikėji
mas, kad Betliejuje Kūrėjas — 
istorijos Viešpats, tapdamas 
Žmogumi, sukūrė vispusiškai 
naują padėtį žmogui pasauly
je. Tokiu būdu Kalėdų šventi
mas yra kvietimas atsiverti 
Dievui ir atpažinti savyje pa
šaukimą į religiją — “bendra
vimą su giliausia bei galuti
ne tikrove” — visuomeninių, 
politinių ir ekonominių var
žybų arenoje.

Betliejaus įvykis yra šviesa 
šių poreikių pasaulyje ir pa
vieniam žmogui ir tautoms. Ti
kėjimas Betliejaus įvykiu liu
dija išganymą ir pavieniams, 
ir tautoms tamsiame istorijos 
raizgyne, įgalina atpažinti sa
vyje mylimą Dievo kūrinį ir 
rasti savo tautai vietą Kūrėjo 
— istorijos Viešpaties demo
kratijoje.

Būdami Žemės vaikai, esame 
susieti su visais žmonėmis, 
kurie gyveno, yra, ar gyvens 
Žemėje, dalinamės poreikiais, 
rūpesčiais ir lūkesčiais. Bet
liejaus Kūdikis, būdamas tik
ras Dievas ir tikras Žmogus, 
yra krikščioniškojo solidaru
mo šerdis. Pasakojimas apie 
Betliejaus Kūdikį dvelkia Die
vo solidarumu su vargdieniais 
ir benamiais. Čia krikščioniš
koji Dievo samprata reiškiasi 
neįprastu savitumu. Vox vic
timarum vox Dei ėst — “Skriau
džiamųjų balsas yra Dievo bal
sas”. Kūrėjas — istorijos Vieš
pats įsijungia į poreikius ir 
lūkesčius tų, kurie yra skriau
džiami.

Kalėdų šventimu atsimena
mas ir sudabartinamas liki- 
minis įvykis — Dievo solida
rumas su Žemės keleiviu.

Dailininkas Laimutis Ločeris, “Sveikas Jėzau gimusis, šventas Dievo Kūdiki!”

DIEVO SOLIDARUMAS SU
ŽEMĖS KELEIVIU

Liturginiai Advento skai
tiniai siejasi su dviem Dievo 
užmojo dalininkais: Jonu 
Krikštytoju ir Jėzumi iš Na
zareto. “Ateinančioms pas Jo
ną minioms krikštytis jis sa
kė: ‘Angių išperos, kas jus pa
mokė bėgti nuo besiartinan
čios rūstybės? . . . Štai ir kir
vis jau prie medžio šaknų. Tie 
medžiai, kurie neduoda vai
sių, bus iškirsti ir įmesti į 
ugnį” (Lk 3,7-9).

Jonas Krikštytojas skelbė 
Dievo atėjimą teisti. Kas kita 
su Jėzumi iš Nazareto. Atėjęs 
į savo tėviškę, Jėzus nuėjo į 
sinagogą ir atsistojo skaityti. 
“Jam padavė pranašo Izaijo 
knygą. ... jis rado vietą, kur 
parašyta:

‘Viešpaties Dvasia su manim, 
nes jis patepė mane, 
kad neščiau gera naujiena vargdieniams. 
Pasiuntė skelbti belaisviams išvadavimo, 
akliesiems — regėjimo;
siuntė vaduoti prislėgtųjų 
ir skelbti maloningųjų Viešpaties metų'.

Užvėręs knygą, Jėzus grąžino 
ją patarnautojui ir atsisėdo; 
visų sinagogoje esančių akys 
buvo įsmeigtos į jį. . .'. jis 
pradėjo jiems kalbėti: ‘Šian
dien išsipildė ką tik girdėti 
Rašto žodžiai” (Lk 4,16-21). 
Priešingai Jonui Krikštyto
jui Jėzus kalba tik apie Die
vo solidarumą, — atėjimą daly
vauti žmogaus varge. Dievas 
apsigyvens pas Žemės kelei
vius “ir jie bus jo tauta ... 
Jis nušluostys kiekvieną aša
rą nuo jų akių; ir nebebus mir
ties, nebebus liūdesio, nei ai
manos, nei sielvarto, nes kas 

buvo anksčiau, tas praėjo” 
(Apr 21,3-4).

Jėzus skelbė ne Dievo teis
mą, bet Dievo valdymą — vieš
patavimą (“valdymas” ar “vieš
patavimas” yra tikslesnis grai
kiškojo žodžio basileia verti
mas, negu “karalystė”). Dievo 
valdymas žmogaus varge turi 
ištaką Jėzuje ir jo mokyme. 
Tie, kurie priima Jėzų ir jo 
mokymą savo varge jau dabar 
dalyvauja Dievo valdyme. 
Krikščionies gyvenimas nėra 
pagrįstas ateinančio teismo 
baime, bet pakvietimu daly
vauti Dievo rūpestyje.

JĖZAUS MOKYMAS APIE 
DIEVO VALDYMĄ

Jėzaus palyginimai sklydi 
Dievo valdymo skelbimu. 
Kiekvienas palyginimas at
kreipia dėmesį į skirtingą

(Nukelta į 2-rą psl.)

Kadaise visi buvom toje 
pačioje tėvynėje Lietuvoje. 
Dabar skiria mus dideli nuo
toliai, platus vandenynas ir 
svetimos žmonių užtvaros. Yra 
betgi nenutraukiamos gijos, 
kurios mus visus jungia. Tai 
lietuviškas žodis, bendras rū
pestis tautos likimu ir Betlie
jaus žvaigždė — Kristus, kuris 
nuo Lietuvos krikšto laikų ta
po ir mūsų tautos jungtimi.

Jo atėjimas mūsų planeton 
yra istorinis faktas, su kuriuo 
prasidėjo nauja era. Ir ne tik 
tai — Kristaus gimimas Betlie
juje yra ir antistorinis įvykis, 
kuris giliai palietė visą žmo
niją. Savo antistoriškumu jisai 
įaugo žmonių širdyse ir tapo 
gilia jungtimi.

Kristus, atėjęs mūsų Žemėn 
Kūdikio pavidalu, prabilo į 
piemenis, į vargstančius, 
priespaudą kenčiančius, skur
do paliestus žmones, stiprin
damas juos dievišku savo žo
džiu. Tasai dieviškas Jo žodis 
aidi ir šiandieną visame pa
saulyje kaip paguoda vargstan- 
tiem, kaip viltis nusiminu- 
siem, kaip laisvė prispaustie
siem. Dieviškoje Kristaus per
spektyvoje neviltis, vargas, 
nelaisvė tėra laikini gyvenimo 
šešėliai, už kurių švyti dieviš
ka Viešpatija, naujas žmogus, 
galutinis išlaisvinimas ir vis
ką vairi! uoiantisdžiaugsmas.

Visi Kristaus žodžio, Jo 
Evangelijos paliestieji yra 
dvasiniai broliai bei seserys. 
Juos jungia nematomos dvasi
nės giminystės ryšiai. Tokie 
esame ir mes, lietuviai. Dar 
daugiau — mus riša ir tautinė 
giminystė. Dėl to, kai sėdime 
prie Kūčių stalo ir laužome 
tradicinę plotkelę, jaučiamės 
esą tos pačios didelės šeimos 
nariai. Tada nebekliudo mums 
bendrauti nei platusis Atlan
tas, nei didžiausi nuotoliai. 
Savo minties sparnais nugali
me visas fizines kliūtis ir sa
vo širdimis jungiamės į vieną 
lietuvišką šeimą, kuriai kalė
dinė plotkelė tampa vienybės 
ženklu. Ji lūžta mūsų rankose, 
bet kiekvienas jos gabalėlis 
šaukiasi visumos, kaip ir kiek
vienas duonos trupinėlis kal
ba apie visumą, kuriai jis pri
klauso. Kūčių stalas tampa

Saugoti dvasinį savo lobį
Šv. Tėvo Jono-Pauliaus II žodis Kanados lietuviams Lietuvos krikščionybės 
sukakties Iškilmių proga Toronte per pronuncijų arkivyskupą Angelo Palmas

Jo Šventenybė primena savo 
jausmus, kuriuos jis išreiškė 
apaštaliniame laiške, minin- 
čiame šią sukaktį, būtent: “Vi
suotinė Bendrija žino tą didį 
dvasinį lobį, kurį Lietuvos Ka
talikų Bendrija jai atnešė ir 
tebeneša visuotinei tikinčiųjų 
Bendrijai, už tai dėkoja ir 
įžvelgia šimtmetiniame jos iš
tikimybės Kristui liudijime 
veikmę Šv. Dvasios, kuri Evan
gelijos galia ugdo tikinčiųjų 
Bendriją, ją nuolat atnaujina 
ir veda ją į tobulą vienybę su 
jos Sužadėtiniu” (nr. 1).

Šv. Tėvas neabejoja, kad visi 
lietuvių kilmės asmenys, žvelg
dami į turtingą savo dvasinį 
bei kultūrinį paveldą, ras įkvė
pimo bei stiprybės gilinti sa
vo tikėjimą ir atnaujinti dva

Išganytojo atėjimas tejungia visus 
-1' tautiečius, testiprina kovotojus 

ir teveda mūsų tautą i laisvę -
“Tėviškės žiburiai”

bendru mūsų židiniu, kurio 
dvasinę šilimą sudaro antisto
rinis, antgamtinis Kristus, 
skleidžiantis dieviškus savo 
spindulius lietuviškoje tik
rovėje.

Ta pati dvasinė šilima 
sklinda iš mūsų širdžių kalė
diniuose sveikinimuose bei 
linkėjimuose. Ji sklinda ir 
mūsų tarpusavio dovanomis, 
kurios tampa mūsų širdžių 
liudytojomis. Kalėdų eglutė 
su viršūnėje šviečiančia 
žvaigžde kalba mums apie gi
mimą Betliejuje To, kuris 
tapo dvasine visų mūsų jung
timi ir vadovu į aukštesnių 
vertybių pasaulį, pagrįstą 
gera valia, taika, laisve ir 
meile.

Visi minėti Kalėdų šventės 
ženklai yra išraiška aukštes
nių dvasinių vertybių, kurios 
sklinda iš savojo centro Kris
taus. Jam, kaip tokiam, rodos, 
turėtų lenktis visa žmonija ir 
visa mūsų tauta, Deja, yra žmo
nių, kurie Jam ne tik nesilen- 
kia, bet dargi su Juo kovoja. 
Vietoj Kristaus kuriamos Die
vo viešpatijos jie siūlo žmo
gaus karalystę. Vietoj meilės 
jie siūlo naudos pradą. Vietoj 
laisvės — prievartą, vietoj ge
ros valios — jėgą.

Tokių antikristinės karalys
tės skelbėjų niekad netrūko, 
bet mūsų laikais jų gretos la
bai sustiprėjo. Mes gyvename 
ne tiktai fizinės, bet ir dvasi
nės grėsmės laikotarpyje. Toji 
grėsmė lydi mus kiekvieną die
ną, siekdama sugriauti visa 
tai, ką išreiškia turiningoji 
Kalėdų dvasia. Laisvėje gyve
nantiem gresia viliojanti pra
banga, o nelaisvėje — antikris- 
tinė prievarta.

Mums gi šiuo metu rūpi iš
saugoti tą dvasinę jungtį, pa
grįstą Kristaus Evangelija, iš
vedusią mus per didelius pavo
jus. Tikimės, kad ji išves mus 
ir per dabarties grėsmes. 
Krikščioniškoje mūsų per
spektyvoje švyti galutinė 
Kristaus pergalė, kuri įgali
na mus ištverti visus pavojus, 
džiaugtis net ir tada, kai ap
linkui siaučia audros. Dėl to ir 
šiose Kalėdose džiaugsmingai 
giedame “Sveikas Jėzau 
gimusis”. Pr. G.

sinį gyvenimą. Jisai jungiasi 
su jais maldoje, kad Dievas 
saugotų ir laimintų šį pavel
dą, nepaisant visų kliūčių, kad 
jis ir toliau neštų gausų der
lių tikinčiųjų Bendrijos ir 
visos žmonijos gerovei.

Melsdamas Gailestingumo 
Motinos Marijos ir Lietuvos 
globėjo šventojo Kazimiero 
užtarimo, Šv. Tėvas prašo 
džiaugsmo gausos ii’ taikos 
Viešpatyje visiems iškilmių 
dalyviams Toronte ir mielai 
teikia apaštalinį palaimini
mą.

Džiaugiuosi galėdamas šia 
proga išreikšti ir savo ge
ros sėkmės linkėjimus.

Nuoširdžiai jūsų Kristuje,
(pas.) kardinolas A. Casaroli, 

valstybės sekretorius

t
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Istorijos raktos

nstaus
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 
ryžtą dalyvauti toje kovoje, kad 1988-tieji - 
Lietuvos nepriklausomybės ir Marijos metai 
būtų tvirtas žingsnis į laisvės ir taikos per
galę. Visus telydi šventės džiaugsmas ir viltis.

\> nstaus 
gimimo 
švenčių 
proga

siunčiame nuoširdžius 
kunigam, seselėm, visiem tautiečiam išeivi

joje ir pavergtoje Lietuvoje, ypač tiem, ku

rie kenčia kalėjimuose, lageriuose, psichiatri

nėse ligoninėse bei kitur. Meldžiame jiems 
ištvermės ir laisvės, o išeivijai - atnaujinto 
ryžto pavergtos Lietuvos laisvinime. Betlie
jaus žvaigždė tenušviečia visų mūsų ateities 
kelius ir testiprina mūsų tikėjimą bei viltį!

sveikinimus broliam

Kanados lietuvių katalikų 
kunigų vienybės valdyba

švenčių ir 
NAUJŲ 
METŲ 
proga 
SVEIKINAME

Vyriausio Lietuvos Išlaisvinimo Komiteto ir Tautos 
fondo vadovybes, Tautos fondo darbuotojus bei visus 
aukotojus, KLB krašto ir apylinkių valdybas, organiza
cijas bei visus lietuvius išeivijoje.

Siunčiame nuoširdžius švenčių linkėjimus mūsų bro
liams ir sesėms pavergtoje Tėvynėje. Tyliąją Kūčių naktį 
nepalikime jų vienų, tieskime jiems meilės bei pagalbos 
ranką, kad vėl mūsų tėvynėje šv. Kalėdų rytą skambėtų 
laisvės varpai, kad 1988 metai atneštų mums visiems 
vieningo darbo ryžtą nepriklausomai Lietuvai atstatyti.

Linkime visiems geros sveikatos ir Dievo palaimos 
bei sėkmės dirbantiems.

Tautos fondo atstovybė Kanadoje, 
Stoney Creek, Ontario

(Atkelta iš 1-mo psl.) 
poslinkį Dievo atėjime daly
vauti žmogaus dabartyje. To
dėl palyginimai nėra iliustra
cija, bet iššūkis, kuriuo Dievo 
valdymas angažuoja žmogaus 
gyvenimą. Tas, kuris yra at
viras Dievo valdymui, supran
ta tai, ką sako palyginimai.

Palyginimai skelbia, kad 
Dievo valdymo atėjimas pri
klauso tik nuo Dievo. “Su Die
vo (valdymu) yra kaip su žmo
gumi, kuris beria dirvon sėk
lą. Ar jis miega ar keliasi, 
ar naktį ar dieną, sėkla dygsta 
ir auga, jam visiškai nežinant 
kaip. Žemė savaime duoda vai
sią: pradžioje želmenį, paskui 
varpą, pagaliau pribrendusį 
grūdą varpoje” (Mk 4, 26-28).

Būdinga, kad Dievo solida
rumo Žemės keleiviui neribo
ja žmogaus lūkesčiai. Sūnus 
ar duktė palaidūnai susiima 
savo dalį ir iškeliauja savo 
polėkių vedami į tolimą šalį, 
kur išeikvoja savo lobį. Tėvas 
su viltimi laukia ir sulaukia 
vaiko grįžimo. Tėvo atsakyme 
vyresniajam sūnui slypi Kūrė
jo meilė savo kūriniui: “Vai
keli, tu visuomet su manimi, 
ir visa, kas mano, yra ir tavo. 
Bet reikėjo puotauti bei links
mintis, nes tavo brolis/sesuo 
buvo miręs/mirusi ir vėl atgijo, 
buvo žuvęs/žuvusi ir atsirado” 
(Lk 15,31-32).

Jėzaus palyginimai turi per
dėm savitą elementą — staig
menos bruožą. Staigmena gy
venime mus sustabdo ir pagy
vina širdies plakimą. Palygi
nimų staigmena nesiderina su 
gyvenimiška patirtimi. Kuris 
ūkininkas sėdi nieko neveik
damas visą pavasarį ir leidžia 
dirsėms nusmelkti kviečius? 
Kuris iš tėvų bėga į vieškelį 
pasitikti nevykėlio sūnaus ir 
skerdžia dėl jo peniukšlį ver
šį? Kada turtuolis kvietėsi iš 
gatvės bastūnus, kai jo kvies
tieji svečiai atsisakė ateiti 
pietums? Dievo atėjimas val
dyti kelia nuostabą, yra pa
slaptingas, nesiduoda apskai
čiuojamas.
VISPUSIŠKAI NAUJA BŪKLĖ

Dievo įsijungimas į istoriją
— atėjimas valdyti sudaro žmo
gui vispusiškai naują būklę, 
nes “kas yra Kristuje, tas yra 
naujas kūrinys. Kas buvo sena
— praėjo, štai atsirado nau
ja. O visa tai iš Dievo, kuris 
mus per Kristų sutaikino su 
savimi ir davė mums sutaiki
nimo tarnystę” (2 Kor 5,17-18).

Ši naujoji būklė yra ne lai
kinė, bet baigminė tikrovė,
— ji išpildo Dievo pažadą at
siųsti su ilgesiu lauktą Ema- 
nuelį — Kristų, kuris yra “Die- 
vas-su-mumis” (Mt 1,22-23). 
Emanuelio — “Dievas-su-mu- 
mis” tikrovė yra ir galutinė,
— ji paliečia žmogų būties 
gelmėse. Ji nėra naujas įsta
tymas, kurį reikia klusniai 
vykdyti, bet tikrovė, kuri įsi
jungia į žmogaus būtį ir bui
tį meile, kuri įgalina daryti 
ir duoti tai, ko reikalauja 
įstatymas.

Kalėdų Emanuelis — “Die- 
vas-su-mumis” liudija tikėji
mui, kad Dievo atėjimas val
dyti yra likiminis įvykis isto
rijai. Jis padeda suprasti ir 
save — žmogaus būklę — istori
jos upėje. Kalėdų Emanuelio
— “Dievas-su-mumis” šilumoje 
pajunta, kad Dievas yra my
lintis Kūrėjas ir drįsta kreip
tis į Dievą su “Abba! Tėve!” Ir 
kasdieninė krikščionies mal
da turi prašymą “Teateinie Ta
vo karalystė (valdymas)” - įsi
jungimas į kassdieninį gyve
nimą. “Viešpaties malda pra
sideda su kreipiniu “Tėve 
mūsų” (Mt 6,9-13; Lk 11,2-4), 
nes Dievas yra visų Kūrėjas 
ir Tėvas, — visi yra jo mylimi 
vaikai. Jis “leidžia savo sau
lei tekėti blogiesiems, siun
čia lietų ant teisiųjų ir ne
teisiųjų” (Mt 5,45).

Vedami tikėjimo, kurio pa
grindas yra Dievo valdymas, 
“daugelis ateis iš rytų ir va
karų ir susės dangaus karalys
tėje prie vaišių stalo” (Mt 8,12).

kojo Tėvo vaikai” (Mt 5,43-44). 
Artimo meilės pagrindas yra 
pats žmogus — žmogaus vertin
gumas, o ne nario bilietas 
partijoje, tautybė, rasė, re
ligija.

DIEVO SOLIDARUMAS SU 
ŽMOGUMI — UTOPIJA?

Jėzaus skelbiamas Tėvo val
dymas nebuvo utopinis. Tapi
mas Jėzaus mokiniu, mylint 
artimą kaip patį save, neža
dėjo Rojaus žemėje. “Jei kas 
nori eiti paskui mane, teišsi
žada pats savęs, teima savo 
kryžių ir teseka mane” (Mk 
8,34). Ryžtą sekti Jėzų — Ema- 
nuelį lydi kančios ir persekio
jimo rizika: “Kas nori išgelbėti 
savo gyvybę, tas ją praras; o 
kas pražudo savo gyvybę dėl 
manęs ir dėl Evangelijos (Ge
rosios Naujienos), tas ją iš
gelbės” (Mk 8,35).

Buvimas Jėzaus — Emanue
lio mokiniu reikalauja ryžtin
gumo: “Nė vienas, kuris pri
deda ranką prie arklo ir žval
gosi atgal, netinka Dievo (val
dymui)” (Lk 9,62). Gudrumas 
be melo persekiojime yra Jė
zaus — Emanuelio pamoky
mas: “Štai aš siunčiu jus, 
kaip avis tarp vilkų. Todėl 
būkite gudrūs kaip žalčiai 
ir neklastingi kaip balandžiai. 
Sergėkitės žmonių, nes jie 
įskųs jus teismams . .. Jūs bū
site vedžiojami ... liudyti 
... Kai jie jus įskųs, nesi
rūpinkite, kaip arba ką kalbė
site, nes tą valandą jums bus 
duota, ką jūs turite sakyti. 
.. . nebe jūs kalbėsite, o jūsų 
Tėvo Dvasia kalbės jūsų lūpo
mis” (Mt 10,15-20).

Jėzaus mokinys negali būti 
teroristas — vartoti jėgą ar 
smurtą; Dievo valdymas tampa 
tikrove gerumu ir atleidimu: 
“Laiminkite savo persekioto
jus, laiminkite ir nekeikite 
. . . Niekam neatmokėkite pik
tu už pikta, rūpinkitės tuo, 
kas gera visų žmonių akyse. 
Kiek galima ir kiek nuo jūsų 
priklauso, gyvenkite taikoje 
su visais žmonėmis. Nekeršy
kite patys, mylimieji, bet pa
likite tai Dievo rūstybei .. . 
Verčiau, jei tavo priešas alks
ta, pavalgydink jį,, jei trokšta, 
pagirdyk jį. Taįp darydamas, 
tu krausi žarijas ant jo gal
vos. Nesiduok pikto nugali
mas, bet nugalėk pikta geru
mu” (Rom 12,14-21).

Švęsdami Jėzų — Kalėdų 
Emanuelį atsimename, pasa
kojame tai, kas įgalina .su
prasti save ir savo ateitį pa
saulyje. Atsiminti Jėzų, pasa
koti apie jį ir išgyventi “Die
vas-su-mumis” šilumą Kalėdų 
šventimu yra laikoma pavojin
gu nusikaltimu mūsų tėvynėje 
Lietuvoje.

MARIJA EMANUELIO — 
“DIEVAS-SU-MUMIS” 

PASLAPTYJE
II Vatikano susirinkimo mo

kymas apie Mariją yra įjungtas 
į Lumen gentium — “Tautų 
šviesa” dogminės konstitucijos 
VIII skyrių. Marija turi vaid
menį ir Jėzaus — “Dievas-su- 
mumis”, ir Bendrijos paslapty
je. Mat minėtoji konstitucija, 
pasinaudodama pasakojimu, 
atsimena Marijos vaidmenį iš
ganymo istorijos įvykiuose, 
kurių šerdis kaip tik ir yra 
Jėzus Kristus — Emanuelis.

Marijos vaidmuo Bendrijos 
paslaptyje išryškinamas, ap
tariant Mariją kaip pačios 
Bendrijos modelį ir tikėjimo 
pirmūnę — narį, kuriame atsi
spindi tikinčiųjų bendruome
nės pašaukimas. Tokiu būdu 
dogminė II Vatikano susirin
kimo konstitucija iškelia gy
vybinį tikinčiųjų solidarumą 
su Marija ir jos vaid neniu 
išganymo istorijoje.

Marija, būdama viena iš po
litiškai bereikšmių, savo iški
liu vaidmeniu liudija begalinį 
žmogaus vertingumą. Mūsų 
tauta savo liaudies menu ša
lia pakelės Rūpintojėlio pa
garbiai didžiuojasi Sopulin
gąja Motina. Nenuostabu, kad 
Lietuva vadinama ne tik Kry
žių šalimi, bet ir Marijos žeme.

Kalėdų šventime įsimena
mas Marijos vaidmuo Ėmanue- 
lio — “Dievas-su-mumis” pa
slaptyje! Kaip žrąogus ji buvo 
paprastutė moteris ir priklau
sė tautai, kurios žemė buvo 
svetimųjų pavergta. Ji dali
nosi su kaimynais kasdienos 
džiaugsmais ir rūpesčiais ne
turtingame Palestinos mies
telyje — Nazarete. Vargu ar 
Marija buvo lankiusi sinago
gos mokyklą. Savo gyvenimiš
ka padėtimi Marija yra artima 
mūsų tautai — savo žemės vai
kams. Švęsdami “Dievas-su- 
mumis” paslaptį, bejėgiai jos 
žemės vaikai įsimena jos drą
sų “Fiat!” (“Tebūnie taip!”) 
— ryžtingą atvirumą Dievo 
Emanueliui. Marijos giesmė 
Magnificat yra kiekvieno ti
kinčiojo himnas:

Mano siela šlovina Viešpatį, 
mano dvasia džiaugiasi Dievu, savo

Gelbėtoju,
nes jis pažvelgė j savo nuolankią 

tarnaitę.
Štai didžių dalykų padarė man 

Visagalis ...
Jis maloningas iš kartos į kartą 
tiems, kurie jo klauso.
Jis parodo savo rankos galybę 
ir išsklaido išdidžios širdies 

žmones.
Jis numeta galiūnus nuo sostų 
ir išaukština mažuosius.
Alkstančius gėrybėmis apdovanoja, 
turtuolius tuščiomis paleidžia

(Lk 1,47-53).

Marijos vaidmuo Dievo įsi
jungime į istoriją yra stulbi
nantis, nes primena, kad Die
vas reiškiasi išganymo istori
joje per asmenis ir aplinkybes, 
kuriuos sotūs ir savimi paten
kinti pasaulio galiūnai igno
ruoja bei niekina. Marija ne
liko tik paprastutė Nazareto 
moteris ir grubių pavergėjų 
auka. Savo giesmėje ji ryžtin
ga jėga skelbia Dievo valdy
mo — teisumo tikrovę, Dievo 
atėjimą dalyvauti viltyje tų, 
kurie yra bejėgiai ir pavergti. 
Marijos Magnificat yra ir 
himnas Dievui!

Krikščionija gerbia Mariją 
ypatingu būdu. “Jau nuo se
niausių laikų palaimintajai 
Mergelei yra reiškiama pagar
ba kaip ‘Dievo Gimdytojai’, 
kurios apgynimo tikintieji vi
sada šaukiasi, pavojų ir rei
kalų slegiami” (Tautų šviesa, 
IV, 66). “. . . Danguje . . . Ma
rija spindi kaip ateityje vai
nikuosimos Bendrijos paveiks
las if' pradžia O žemėje, kol 
ateis Viešpaties diena (2 Pet 
3,10), ji šviečia keliaujančiai 
Dievo tautai kaip tikros vilties 
ir paguodos ženklas” (Tautų 
šviesa, V. 68).
ATEITIES VIZIJOS AKIRATIS

Tikėjimas atsimena ir pasa
koja apie Dievo įsijungimą į 
istoriją Kalėdų šventimu. Mū
sų tautos krikšto sukaktis ir 
Marijos metai daro šias Kalė
das itin brangiomis. Praeitis 
yra jėga, nes paruošia dabar
tį, kuria ateitį.

Švęsdama 1987 m. Kalėdas, 
mūsų tauta turi prieš akis dvi 
ateities vizijas. Viena jų yra 
vizija be Dievo, su pagrindu 
partijos išmintyje apie nuož
mią klasių kovą, o antroji — 
su Dievu, pagrįsta Dievo įsi
jungimu dalyvauti žmogaus li
kime.

Bedievė vizija turi šiapusinį 
akiratį su Rojumi čia Žemėje. 
Tikėjimo ateities vizija jau 
dabar švenčia Dievo įsijun
gimą į asmeninį žmogaus gyve
nimą ir tiki, kad žmogus yra 
pašauktas būti amžinu.

Abi ateities vizijos susidu
ria su istorine buitimi, nes 
nuo jos nei partijos išmintis, 
nei tikėjimas Dievo įsijungi
mu į istoriją pabėgti negali. 
Istorinė buitis yra arena, kur 
išbandoma ateities vizija.

Kalėdų šventimas yra svajin
gas tikėjimo išgyvenimas. Li
turgija, muzika, giesmės, svei
kinimai, pasikeitimas dovano
mis stabdo, kviečia, drąsina 
pakelti galvą ir džiugina šir
dį. Svajonė, didesnė ar mažes
nė, lydi žmogų ir tautas. Sva
jone žmogus ir tauta yra gra
žūs. Žmogus be svajonės, tauta 
be ateities vizijos — ne tauta. 
Kūrėjas-Dievas atėjo ir ateina 
ne teisti, bet dalyvauti mūsų 
likime, mūsų tautos ateityje.
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Baigiasi Lietuvos krikščionybės sukakties metai, kurie 
ypatingai iškėlė Lietuvos vardų, jos reikalus ir sustiprino 
mus ateities darbams.

Baigiame 1987-tus metus Šeštuoju pasaulio lietuvių 
jaunimo kongresu Australijoje ir žengiame į 1988-tus metus, 
ruošdamiesi Septintajam Pasaulio Lietuvių Bendruomenės 
seimui, Pasaulio lietuvių kultūros kongresui ir Pasaulio 
lietuvių tautinių šokių šventei Kanadoje.

Kalėdų švenčių ir Naujųjų 1988-tų metų proga Pasau
lio Lietuvių Bendruomenės valdyba sveikiname visus lie
tuvius, gyvenančius bei kovojančius okupuotoje tėvynėje 
ir išsisklaidžiusius bei dirbančius laisvajame pasaulyje, 
linkėdami sutelktomis jėgomis siekti Lietuvai laisvės ir 
nepriklausomybės, mūsų tarpe stiprinant bendrus ryšius 
vieni su kitais tautiniam išlikimui ir vieningai kovai už 2
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Šv. Kalėdų ir 
Naujų Metų
proga 
nuoširdžiai 
sveikiname

visus Kanados lietuvius, krašto tarybos atstovus, £7 

Kanados Lietuvių Bendruomenės apylinkių vai- 

dybas, brolius ir seseris pavergtoje Tėvynėje ir 
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Įsakymas mylėti artimą kaip 
patį save yra svarbesnis “už 
visas deginamąsias atnašas ir 
kitokias aukas” (Mk 8,12). Ar
timo meilė nesiriboja meile 
tų, “kurie jus myli”, (Mt 5,46) 
— tautiečiais, bet apima prie
šus: “Jūs esate girdėję, jog 
buvo pasakyta: ‘Mylėk savo 
artimą ir neapkęsk priešo’. 
.. . mylėkite savo priešus ir 
melskitės už savo persekio
tojus, kad būtumėte dangiš-

Į. Naujų metų proga 
* savo gimines, draugus ir 
l pažįstamus sveikina —

Vytautas ir Albina B u ragai
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Žymieji svečiai Lietuvos krikščionybės sukakties iškilmėje Toronto katalikų katedroje 1987 m. lapkričio 15 d. Iš 
kairės: latvių liuteronų arkivyskupas A. LŪSIS, gudų ortodoksų autokefalinės Bendrijos vyskupas M. MACU- 
KIEVIČ, ukrainiečių Rytų apeigų vyskupijos generalinis vikaras dr. M. STASIVV, lietuvių evangelikų atstovas 
kun. P. DILYS iš Čikagos, aptarnaujantis lietuvių evangelikus Toronte Nuotr. St. Dabkaus

Kas buvo Betliejaus žvaigždė?
Legenda ar tikrovė? Mokslininko bandymas išaiškinti paslaptį.

Santrauka Hans W. Wolf straipsnio, išspausdinto mokslo 
vokiečių žurnale “Kosmos” 1986 m. gruodžio numeryje

Tegu negęsta Betliejaus žvaigždė
KAZYS MILERIS

KALĖDŲ IDILĖ LIETUVOJE
Ilgą Advento pasninką ištvė

rę, Kalėdų rytą žmonės skubė
davo į Bernelių Mišias. Tuo lai
ku jau visada būdavo pašalę ir 
iškritęs pirmasis sniegas. Visi 
laukdavo Kalėdoms gero ro
gių kelio. Į miestelį Bernelių 
Mišioms važiuodavo tėvas, mo
tina ir vyresni šeimos nariai, 
įsigūžę į savo žieminį apda
rą, rogėse kojas apsidangstę 
kailiniu uždangalu. Rogutės 
lengvai lėkdavo tik neseniai 
išvažinėtom pravėžom. Bėris 
su užkabintu skambalų vaini
ku prunkšdamas lengvai trauk
davo vienkinkes rogutes, nu
jausdamas tą pramoginį pasi
važinėjimą.

Miestelyje visas pašvento- 
rius jau būdavo pristatytas 
išeiginių, su aukštai išries
tom pavažom rogių. Šerdavosi 
apšilę ir apdangstyti arkliai, 
girdėdavosi iš šventovės leng
va vargonų muzika. Dar vis bū
davo laukiama to didžiojo Už
gimimo momento. Pagaliau 
pragysdavo chorai, garsūs var
gonai, išeidavo kunigas su pro
cesija, smilkalais ir su ritmiš
ku varpų bei varpelių skambė
jimu. “Sveikas, Jėzau gimusis” 
giedodavo choras, giedodavo 
ir visi žmonės. Po ilgo lauki
mo, susikaupimo ir tylėjimo 
dabar galėdavo giedoti tas 
džiaugsmo giesmes ir dalytis 
linkėjimais.

Iš Bernelių Mišių grįžtan
čius tas pats kelias vesdavo 
ir į namus. Ryto saulė žarijom 
nuplieksdavo baltas sniego 
tolumas, pakelės sodybose 
girgždėdavo pajudintos, su
šalusios šulinių svirtys ir 
ūždavo prie kelio telefono 
stulpai. Nusimaukęs kailinę 
apikaklę, galėdavai girdėti 
dar kažkur tolumoje įsibėgė
jusių rogių skambėjimą irvam- 
sinčių šunų garsus.

Namuose seklyčia būdavo 
išdabinta geriausiais audi
niais ir užtiesalais. Ant stalo 
būdavo sudėti kalėdiniai val
giai, o seklyčios kampe stovė
davo medauninkais ir saldi
niais oduoliais papuošta eg
lutė. Prie stalo sėsdavo tėtis, 
mama, kareivio uniforma iš 
pulko šventėms atvykęs brolis, 
iš apskrities miesto parvažia
vus ruda plisuota suknute ir 
tos pačios spalvos kaspinais 
kasose sesuo gimnazistė, taip 
pat ir visa samdyta šeimyna. 
Kalėdos būdavo tikra šeimos 
susitikimo ir visų suartėjimo 
šventė. Visų veiduose spindė
davo dvasinis pakilimas, apei
ginė laikysena. Ir visa sekly
čia dvelkdavo kažkokiu šven
tumu. Nebūdavo tada ko nors 
vienas kitam duoti. Nereikė
davo tada kitam duoti daiktų, 
kad jį pradžiugintum.

Ta šventiška nuotaika at
rodė būdavo persiėmusį ir so
dybos lauko aplinka. Ramiai 
tysodavo baltame sniege su
arti ir lyg subangavę dirvonai, 
traškėdavo ledo užgultas tven
kinys ir baltu, pūkiniu patalu 
užsiklojusios prie svirno 
snausdavo eglės. Tai būdavo 
Kalėdos Lietuvoje .. .

KALĖDOS IŠEIVIJOS 
KRAŠTUOSE

Lietuvis ateivis šiuose kraš
tuose tokių Kalėdų čia jau ne
beturi. Pekybininkai mums 
Kalėdas pavertė kažkokiu kar
navalu. Išganytojo gimimo 
šventei jie prikabino savo 
anglišką “Sale” užrašą. Dar 

gerokai prieš Kalėdas jie, įjun
gę garsiakalbius su kalėdinė
mis giesmėmis, varo kažkokį 
išpardavimą. Kasos pinigų 
skambėjimas nustelbia ir 
šventosios nakties melodijas. 
Visur raudonu švarku ir rau
donais skruostais “ha-ha” se
nis ragina visus pirkti dova
nas, o vaikus — kad jų prašy
tų. Tuo metu yra gera proga 
pasekti sumaterialėjusio žmo
gaus liūdnąjį gyvenimo spek
taklį. Tikroji, religinė šių 
švenčių prasmė čia lyg prade
da pamažu nykti. Laikraščiai 
rašė, kad Amerikoje tam tik
ros grupės žmonių, pasiremda
mi savo konstitucinėm teisėm, 
pareikalavo iš miesto aikščių 
pašalinti ten įrengtas prakar- 
tėles.

Atėjus didžiajai džiaugsmo 
šventei, tą džiaugsmą kiek
vienas pradėjo skirtingai iš
gyventi. Daugeliui dirbančių
jų tas džiaugsmas yra gavimas 
laisvų ir apmokamų dienų. Ži
no, kad tada galės ilgiau pa
miegoti ir ilgiau prie savo te
levizijos sekti futbolo rung
tynes. Paaugliams bus proga 
nudraskyti nuo rūpestingai 
aprištų dėžučių spalvotus 
kaspinus, ir blizgantį popie
rių. Namų šeimininkei bus 
tada proga apsivilkti nupirktą 
ir seniai tam laikomą drabu
žį. Tokiems Kalėdos dar pra
sitęsia pošventiniu galvos 
skaudėjimu, persivalgymu ir 
pradėjusiomis ateiti krautu
vių sąskaitomis.
LAIKO TRŪKO UŽVAIZDAI, 

TRŪKSTA IR MUMS
Mūsų gyvenimas dabar pasi

darė labai sudėtingas. Esame 
susikūrę labai komplikuotą ir 
pilną naujybių gyvenimą, ku
riam nebeužtenkame turimo 
laiko. Nedaug gali mums bepa- 
dėti ir greiti mūsų automobi
liai, automatiniai skalbimai 
ir plovimai ar greitai paga
minamas maistas. Taip kažkur 
mes vis bėgame ir skubame, 
tik įsivaizduodami savo būsi
mą poilsį, kuris dažnai mums 
nebespėja ateiti. . .

Betliejaus užeigos namų 
savininkas tą Kalėdų dieną 
taip pat buvo labai užimtas 
savo darbais. Tuo laiku jam 
rūpėjo pelnas, nes miestelis 
buvo pilnas ateivių, kurie 
ciesoriaus Augusto įsakymu 
buvo čia atkeliavę įsiregist
ruoti. Tikriausiai matė jis tą 
suvargusį vyrą ir nėščią mo
terį, atkeliavusius iš tolimo 
Nazareto. Gal su jais trumpai 
ir šenktelėjo, bet jam trūko 
laiko jais pasidomėti. Taip 
jis, ir liko nematęs ir nepa
stebėjęs to didžiojo Gimimo, 
kuris pasaulio istorijoj pali
ko pats svarbiausias.

KALĖDOS KRIKŠČIONIUI
Jei išimsime Kalėdas iš mū

sų krikščioniškojo pasaulio, 
mūsų gyvenimas pasidarys 
daug skurdesnis ir pilkesnis. 
Dvylika mėnesių be Kalėdų 
padarytų jau labai ilgus ir 
nuobodžius metus. Pripratome 

pažįstamus
Šų bei visus artimuosius, . 'w

linkėdami jaukių Kalėdų švenčių ir laimingų
bf/. naujų metų — Anelė ir Jonas Gelažiai,
Li 1 Phelpston, Ont., R.R.I

ir prisiderinome prie dabar 
čia švenčiamų Kalėdų. Jos 
mums yra tapusios labai svar- 

'biu metų įvykiu. Jos lyg kažką 
atneša, atnaujina ir praturti
na. Praturtina kažkaip ir mū
sų tautinį gyvenimą lietuvišku 
geraširdingumu.

Šių švenčių proga mūsų 
spauda yra pilna aukotojų są
rašų su aukomis lietuvių laik
raščiams, Tautos fondui, Kana
dos lietuvių fondui ir kitoms 
lietuvių institucijoms. Tautie
čiai tada storesniu rinklia
vos vokeliu paremia mūsų lie
tuviškas parapijas. Daugelis 
perka dovanoms lietuviškų 
knygų, užsako dar neturinčiam 
lietuvišką laikraštį. Tada 
dažnas atviruku atnaujina sa
vo pažintis, primindamas savo 
toli gyvenantiems draugams, 
kad dar gyvas. Šiaip niekada 
nebūtų prisirengęs tai pada
ryti.

LINKĖJIMAI IR NORAI
Seniau Kalėdos buvo šven

čiamos kaip geraširdiškumo 
šventė. Panašias Kalėdas dar 
XIX š. pradžioje vaizdžiai 
mums yra pavaizdavęs anglų 
rašytojas Charles Dickens, 
kurio “Šykštuolis Skrudžas” 
kasmet per šventes yra rodo
mas mūsų televizijoje. Tais 
laikais ir Lietuvoje Kalėdos 
dar kitaip buvo švenčiamos. 
Dickenso laikais gyveno ir 
mūsų vysk. M. Valančius, ku
ris mums tada iš lenkų kalbos 
išvertė pirmuosius kalėdinius 
Bernelius. Jų dar ir šiandien 
galime išgirsti.

Žmonija, pergyvenusi du 
žiaurius pasaulinius karus, 
Kalėdas padarė ir taikos šven
te. Reikia geraširdingumo 
žmonijai, nelygiai pasidali
nusiai žemės ištekliais, bet 
taip pat reikia jai ir taikos, 
sugyvenimo, pažadinimo žmo
gus žmogui meilės. Mūsų že
miškoji prigimtis tai dar ne 
Kristaus, kuris galėjo mylėti 
ir savo priešą. Mums kartais 
taip sunku atleisti ir dovanoti 
kad ir mažą padarytą skriau
dą. O Kalėdų švenčių Evange
lija skelbia: “Garbė Dievui 
aukštybėse, o žemėje ramybė 
geros valios žmonėms” (Lk 2, 
1-14). Tos gerosios valios 
stoka dažnai neleidžia mums 
pajusti ir tikrojo Gimimo 
džiaugsmo.

Ir šias Kalėdas sutinkame 
su tais pačiais norais ir lin
kėjimais, kad visose valstybė
se, tautose, religijose ir rasė
se išnyktų bloga valia, neapy
kanta ir kerštas, kad žmonija 
pagaliau pradėtų gyventi Ka
lėdų šventės skelbiama taika 
bei ramybe. Tegu visur prasi
skiria spygliuotų vielų užtva
ros ir užminuoti keliai iš Ga
lilėjos į Dovydo miestą atke
liaujančiai šventajai porai, 
tegu neužtemdo Betliejaus 
žvaigždės satelitais nusėtas 
mūsų dangus ir ant atominio 
užtaiso raketų vamzdžių tegu 
mums nusileidžia taikos ir 
meilės balandis.

Vienintelis šaltinis, būtent 
Mato 2 skirsnis, 1-16 eilutės, 
teikia daug mokslinių ir kitų 
žinių.

Daugelis, jeigu ne visi, su
interesuoti mokslininkai šian
dien priima Vienos profeso
riaus Konradin Ferrari d’Oc- 
chieppo teoriją. Ne jis šią teo
riją sukūrė, bet intensyviau 
negu bet kas kitas tyrinėjo ir, 
remdamasis nuostabiu žinių 
gausumu, formulavo.

Ferrari jieško pranašavimo 
apie žvaigždę pas “tris išmin
čius”, svarbiausius evangelisto 
liudininkus. Kas jie buvo? Vie
nos astronomas remiasi dviem 
gerai pagrįstom prielaidom. 
Visų pirma “išminčiai” nebu
vo karaliai, bet kadaise reikš
mingi Marduko šventikų pali
kuonys. Mardukas buvo aukš
čiausias Babilono dievaitis, 
ir jo šventikai dalyvavo astro
nomijos puoselėjime dviejų 
upių krašte. Mūsų “išminčiai” 
(Šv. Rašte jie yra vadinami 
magais) buvo nusimanantys 
astronomai ir patyrę asmenys, 
galį savo pastebėjimus bei 
apskaičiavimus astrologiškai 
įvertinti. Antra, Mato pasa
kojimas apie žvaigždę yra 
įjungtas į Jėzaus gimimą. Jis 
pasižymi savo trumpumu ir 
aiškumu. Be to, jis panaudoja 
astronomijos mokslo kalbą, 
kurią pats autorius vargu ar 
mokėjo. Taigi pasakojimas 
apie žvaigždę kilo iš ypatin
go šaltinio, ir tiktai vienas 
iš anų išminčių galėjo suteikti 
žinias apie tai.

Pasak Ferrario, Šv. Rašto pa
sakojime suporuojamas lauki
mas: magai turėjo būti pasi
ruošę įvykiui, kuris vėliau pa
skatino juos keliauti. Jie tu
rėjo jo laukti ir astrologinę 
jo reikšmę teisingai įvertinti.

Ar tai negalėjo būti kometa? 
Vargu. Šiandien tvirtai nusta
tyta: tai negalėjo būti Halley’o 
kometa.

Babilono astronomų uždavi
nys buvo sužinoti, kaip dan
gaus jėgos, įsikūnijusios pla
netų dievuose, įsiterpia į že
mės įvykius. Kitais žodžiais: 
jie turėjo savo valdovams pa
sakyti, kokia bus ateitis. To
dėl Marduko šventikai dau
giausia kreipė dėmesį į plane
tas: į jų tarpusavį susitikimą 
ir su šviesiomis nejudančio
mis žvaigždėmis (Fixsternen), 
į pirmą ir paskutinį patekėji
mą bei nusileidimą, taip pat j 
(tariamus) sustojimus. Danti
raščio (kyliaraščio molinėse 
lentelėse jie su dideliu tiks
lumu užrašydavo savo stebėji
mus. Gautus duomenis jie pa
naudodavo sudaryti kalendo
riui, horoskopams ir tiksliai 
apskaičiuodavo planetų ke
lius. Turimi duomenys rodo, 
kad Marduko šventikai jau 
prieš šimtmečius iš anksto ga
lėdavo apskaičiuoti planetų iš
sidėstymą, ypatingai artimai 
keliaujančių žvaigždžių suar
tėjimą.

7 metais prieš Kristaus gi
mimą buvo paskelbtas ypatin
gas dangaus įvykis: trigubas 
Jupiterio ir Saturno suartėji
mas Žuvies žvaigždyne; tai 
reiškia, kad abi planetos ke

velkiname
w draugus ir pažįstamus suH šv. Kalėdomis
Šų ir linkime laimingų

naujų metų- Janina ir Vytautas Svitai

Tautos fondo Toronto
Šų apylinkės atstovybė
|| linki linksmų Šventų 

b Kalėdų ir laimingų

Šų savo aukotojams ir visiems geros valios sesėms 
w bei broliams lietuviams.
W Tęskime kovą už Lietuvos nepriklausomybę 

su viltimi greitai ją laimėti.
(į$. Tautos fondo Toronto apylinkės
M astovybės pirmininkas

Aidas Vaidila ir valdyba

lių mėnesių tarpe turi tris kar
tus suartėti.

Tai buvo epochinis įvykis. 
Toks trigubas suartėjimas 
įvyksta tiktai kas 854 metai 
(!). Antra, Jupiteris — Mardu
kas atstovavo aukščiausiai 
dievybei — babiloniečių Zeu- 
sui. Saturnas jau iš seno reiš
kė žydų tautą. Jupiteris buvo 
laikomas Mesijo planeta ir 
daugelio Rytų nežydų tautų, 
jis išreiškė joms ilgesį Išga
nytojo — Karaliaus, kuris tau
tą išvaduos iš tuometinių poli
tinių prispaudėjų, o atskirą 
asmenį — iš jo vargų.

Tai buvo rugsėjo 15 d. 7 me
tais prieš Kristaus gimimą. 
Magai įtemptai stebi vakaro 
dangų į rytus nuo Babilono. 
Saulė nusileido. Netrukus pa
sirodė Saturnas ir Jupiteris. 
Labai suartėjusios planetos 
keliauja nuo vakaro iki ryto 
dangaus sklautu. Jupiteris 
kaip šviesiausias objektas 
danguje: Mesijo žvaigždė ap
lankė Izraelio tautos žvaigž
dę ir bus arti jos tris mėnesius. 
Patyrusiems astrologams bu
vo visai aišku — pagaliau 
gimė Išganytojas — Karalius.

Kaip galint greičiau magai 
nori pasiekti įvykio vietą, 
o tai gali būti tik Jeruzalė, 
garbinga žydų sostinė. Pasi
balnoję kupranugarius, jie 
vyksta į sunkią 1100 km kelio
nę. Jie keliavo maždaug šešias 
savaites. Sostinėje pareiškė 
išminčiai, matę “jo žvaigždę 
užtekant”.

Įtemptai klausė jie apie 
naujai gimusį karalių. Erodas, 
žydų tautos nežydas karalius, 
dieną ir naktį bijojo prarasti 
valdžią. Bijodamas pervers
mo, net du savo sūnus nužudė. 
Jis teiravosi pas savo žydus 
žinovus, kur tas karalius ga
lėjęs gimti. Gavo atsakymą — 
ne šventyklos mieste Jeruza
lėje, o Betliejuje.

Tai buvo lapkričio 12 d. 7 
metais prieš Kristaus gimimą. 
Dar tos pačios dienos popie
tėje, kai Erodas priėmė magus, 
jie išvyko Betliejun, kuris yra 
tiktai aštuonių kilometrų ats
tu nuo sostinės.

Palengva temsta. Aukštai 
danguje virš Betliejaus — švie
čiantis Jupiteris. Labai nu
džiugę mato ženklą: jie yra ge
rame kelyje. Jie seka žvaigždę 
“virš tos vietos, kur buvo kū
dikis”, būtent virš Betliejaus. 
Tai yra Jupiterio vakarų susto
jimo Žuvies žvaigždyne vaka
ras. Magai tai jau iš anksto 
žinojo. Ir šis dangaus įvykis 
buvo astrologams lygiai reikš
mingas, kaip ir šios karališ
kos planetos vakarinis patekė
jimas rugsėjo 15 d. Pagaliau 
toli keliavę Mesijo jieškoto- 
jai rado kūdikį. Parpuolę 
prieš jį, įteikė tėvams savo 
dovanas.

Paruošė Jurgis Strazdas
Red. pastaba. Plačiau apie šią 

teoriją rašoma knygoje: Konra
din Ferrari d’Occhieppo, Der 
Stern der Weisen. Geschichte 
oder Legende? 2 erw. und erg. 
Auflage. Verlag Herold. Wien, 
Muenchen 1977, 171 s., 12 Abb. 
Kart. DM 6,80.

Ontario Oakvillėje dr. Sigito ir dr. Angelės Kazlauską namuose buvo 
įrengta kalėdinė eglutė su lietuviškais papuošalais. Ją aplankė 2000 vie
tos gyventojų. Jiems buvo aiškinami kalėdiniai lietuvių papročiai. 
Lankymą šių ir kitų 8 namų, kuriuose buvo įrengtos kalėdinės eglutės, 
organizavo vietinė Šv. Andriejaus parapija. Nuotraukoje prie eglutės - 
dr. LIUDA LEKNICKIENĖ su savo vaikais - POVILU ir VILIJA

Musų laukia stambus renginiai
Vyskupo žodis baigiant senuosius ir pasitinkant naujuosius metus

BROLIAI, SESĖS LIETUVIAI!
Išganytojo gimimo šventė, 

iškilmingai visame pasaulyje 
švenčiamas mūsų tautos krikš
to jubiliejus ir naujieji 1988 
rrietai teikia progą krei Iftls į 
Jus sveikinimo, padėkos ir lin
kėjimų žodžiais.

Pirmiausia sveikinu Jus, 
laimingai sulaukusius Kalėdų, 
linkėdamas tyro džiaugsmo, 
tikėjimo į tiesos pergalę ir 
gražesnio rytojaus vilties. 
Dievo Sūnus juk tapo žmogu
mi, “kad turėtume gyvenimą 
ir apsčiai jo turėtume” (Jn 
10,10).

Žvelgdami į besibaigiančius 
jubiliejinius metus, negalime 
nesidžiaugti jų atneštais vai
siais. Popiežiaus Jono-Pau- 
liaus II žodžiai, pasakyti Šv. 
Petro bazilikoje mums ir mū
sų kalba, gražiai išreiškė pa
grindinį jubiliejaus tikslą: 
“priartėti prie Kristaus”. Jei 
mes sugebėjome visuose kraš
tuose, kur tik gyvena bent sau
jelė lietuvių, suorganizuoti 
jubiliejaus komitetus bei sėk
mingai atlikti užsibrėžtas re
ligines, kultūrines ir visuo
menines programas, liudija, 
kad mūsų širdyse yra gyva 
Kristaus meilė. Visi džiaugia
mės, kad jubiliejus sukėlė 
dėmesį Lietuvai ne tik aukš
tojoje dvasiškijoje, bet ir 
valstybiniuose bei moksliniuo
se sluoksniuose. Gili padėka 
priklauso Šv. Tėvui, centri
niam komitetui, kraštų bei vie
tovių komitetams ir kiekvie
nam iš Jūsų.

Jubiliejiniai metai atėjo 
ir praeis, tačiau jų proga už
sibrėžtus religinius, kultūri
nius ir visuomeninius tikslus 

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS METAI
MIELI LIETUVIAI,

Ateinanti Vasario 16 žymi septyniasdešimtąją sukaktį 
nuo Lietuvos nepriklausomybės atstatymo. Tačiau jau beveik 
48 metus tęsiasi nauja Lietuvos okupacija, laikinai sunai
kinusi ne tik Lietuvos valstybinį savarankiškumą, bet ir su
pančiojusi žmogaus laisves.

Lietuvos nepriklausomybės viltys nežlugo. Nesunyko 
žmogus, jau trečioje kartoje niekinamas. Stalino sadizmas, 
neperdėtai išsireiškiant, kalėjimai, Sibiras, slaptoji saugumo 
ranka, kaitaliojanti savo vardą, nepasiekė lietuvio minties. 
Laisvasis pasaulis Lietuvos nelaimę taip pat žino.

JAV Lietuvių Bendruomenė, skatinama tautos gyvybės 
ir jos aukos, 1988 metus skelbia Lietuvos nepriklausomybės 
metais ir visus lietuvius kviečia ugdyti pasitikėjimą savo žmo
nėmis, savo išmintimi ir savo jėgomis. Lietuvos valstybės ir 
jos žmogaus laisvei jokių aukų negailime.

JA V Lietuvių Bendruomenė

turėsime tęsti ir ateinančiais 
1988 metais, į kuriuos, kaip 
ir į patį jubiliejų, žiūrime 
skirtingais žvilgsniais. Vieni, 
stebėdami dėl amžiaus retė
jančius dvasininkų bei visuo
menės veikėjų gretas ir jauni
mo daugumos abejingumą reli
giniams ir tautiniams idea
lams, ateitį matys gerokai pe
simistišką; kiti, prisimindami 
Kristų kaip savo asmeninio gy
venimo įprasmintoją ir visatos 
Valdovą, su krikščionišku 
optimizmu pasitiks naujuosius 
metus.

1988 metai bus gana reikš
mingi: Australijoje jau prasi
dėjo (gruodžio 20 d.) Šeštasis 
pasaulio lietuvių jaunimo kon
gresas. Ateinančiais metais 
vasarą Kanadoje įvyks tauti
nių šokių šventė, Pasaulio Lie
tuvių Bendruomenės seimas ir 
kultūros kongresas, o Jung
tinėse Amerikos Valstybėse 
— tautinė lietuvių skautų sto
vykla, jubiliejinis Lietuvos 
vyčių seimas bei kiti plačios 
apimties ir svarbūs renginiai. 
Marijos metai ir palaimintuo
ju paskelbtas arkivysk. Jur
gis Matulaitis mus artins ir 
jungs su tautos kamienu pa
vergtoje tėvynėje.

Mano linkėjimas ir malda — 
planuokime ir organizuokime 
visus renginius, siekdami 
bendro mūsų tautos labo bei 
vadovaudamiesi Kristaus duo
tu įsakymu — gerbti vienas 
kitą, nors mūsų nuomonės ir 
skirtųsi.

Džiugių šv. Kalėdų, Dievo 
palaimos ir krikščioniško op
timizmo naujuose metuose!
Vysk. Paulius A. Baltakis, OFM 
1987 m. Kalėdos
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GIMIMO 

ŠVENČIŲ IR 
NAUJŲ METŲ 

proga 
sveikiname visus
Hamiltono ir apylinkės 
lietuvius, linkėdami 
sėkmingų bei darbingų 1988-jų metų —

-t Kanados Lietuvių Bendruomenės

Hamiltono apylinkės valdyba m

JlOUjd J jhAll
proga sveikiname 
brolius bei seses šaulius, 
linkime daug šventiško 
džiaugsmo, laimės 
1988 metais, gražaus 
ir sėkmingo šauliško 
darbo.

& HAMILTONO DLK ALGIRDOU ŠAULIŲ KUOPOS VALDYBA

Sovietinio komisaro pamokslai vyskupams
Ryšium su Lietuvos krikščionybės sukaktimi sovietinis religinių reikalų įgaliotinis 
P. Anilionis rūpinosi valdžios “pagalba”. Apie tai rašo “LKB kronika” 74 numeryje

1987 m. birželio 16 d. P. ANI
LIONIS susikvietė Lietuvos 
vyskupus ir vyskupijų valdy
tojus. Susitikimo dienotvar
kėje įgaliotinis nagrinėjo tris 
klausimus.

Jubiliejiniai minėjimai 
parapijose

P. ANILIONIS reikalavo, kad 
vyskupai negailėtų jėgų, dėtų 
visas pastangas, kad tik jų me
tu nebūtų valdžios vadinamų 
“ekstremistinių išsišokimų”. 
Ką P. ANILIONIS laiko taip 
baisiais vadinamis išsišoki
mais?

Gegužės 9 d. Varlaukyje kun. 
Edmundas ATKOČIŪNAS ju
biliejiniame minėjime pa
mokslą sakyti pakvietė val
džios žinomą “ekstremistą” 
kun. Petrą NAŠLĖNĄ, o to- 

' kiems įgaliotinio žodžiais, 
apskritai turi būti uždraus
ta kalbėti minėjimuose. Be to, 
kun. E. ATKOČIŪNAS leido 
bažnyčioje kalbėti Jadvygai 
BIELIAUSKIENEI, kurią P. 
ANILIONIS ir toliau laiko 
baisia valstybine nusikaltė
le, tik dėl silpnos sveikatos 
tarybinės vyriausybės nuta
rimu pirma laiko paleista iš 
bausmės atlikimo vietos. J. 
BIELIAUSKIENĖ ragino tikin
čiuosius dėtis prie blaivybės 
sąjūdžio, kuris pasktiniu me
tu jau oficialiai propaguoja
mas, todėl ir J. BIELIAUSKIE
NĖS kalba, blaiviai mąstantis, 
net ir aktyvus bedievis, jau 
neturėtų laikyti valstybiniu 
nusikaltimu. Bet... P. ANI- 
LIONUI jau pats faktas, kad 
tokiems žmonėms 
kalbėti bažnyčioje 
kaitimas, 
namas su 
Tai netgi 
valstybei,

leidžiama 
yra nusi- 
nesuderi- 
kanonais.

anot jo,
Bažnyčios
iššūkis visai Tarybų
žodžiu (ir tai įga-

vadovavimą vyskupui J. STE
PONAVIČIUI. Ir čia, kreipda
masis konkrečiai į prelatą K. 
DULKSNĮ, įspėjo: “Jeigu taip 
atsitiks, atsimink, kad tau dar 
reikės gyventi Tarybų Sąjungo
je. Tokios paslaugos ekstremis
tams nedovanosime”.

Kunigų seminarija

Antras klausimas, kurį susi
tikime palietė įgaliotinis, bu
vo Kauno kunigų seminarijos 
reikalai. “Tarybinė vyriausy
bė supranta padėtį, nori ir 
stengiasi, kad Lietuvoje būtų 
daugiau kunigų, o vyskupai - 
atvirkščiai - sudaro sąlygas 
ekstremistams kaltinti tarybų 
valdžią dėl esančio kunigų trū
kumo”, - dėstė P. ANILIONIS. 
Kitaip, jo manymu, neįmanoma 
paaiškinti fakto, kad šiais me
tais net 3 klerikams buvo su
trukdyti kunigystės šventimai, 
ypatingai buvo atkreiptas dė
mesys į klieriko ZUBAVIČIAUS 
atvejį. “Kiek gali vyskupus ir 
vyskupijų valdytojus vedžioti 
už nosies ekstremistai: vysku
pas J. STEPONAVIČIUS, kuni
gai - Donatas VALIUKONIS, 
Algimants KEINA. Tai jų dar
bas, kad buvo sutrukdyti šven
timai pozityviai nusiteikusiam 
klierikui - nerimo P. ANILIO
NIS. Jūsų reikalas, - tęsė to
liau, — galite ir nė vieno ne
šventinti, bet tada pareiški
mus, skundus, kad trūksta ku
nigų, teks laikyti antitarybi
niais šmeižtais. Matyti, vysku
pai nešventina tarybinei val
džiai lojalių klierikų todėl, 
kad nori sudaryti darbo lauką 
nelegaliai pašventintiems ku
nigams. Manėme, kad su kuni
gų A. SVARINSKO ir S. TAM- 
KEVIČIAUS įkalinimu baigsis 
srautas tų nelegalų, tačiau, 
kaip keista, ir šiais metais Kai-

jubiliejų Šv. Petro ir Povilo 
bažnyčioje; turi užtikrinti, 
kad vienintelis pamokslas iš
kilmių metu bus skaitomas įga
liotinio kontoros išcenzūruo
tas ir patvirtintas bendras 
vyskupų raštas tikintiesiems; 
komitetų nariai privalo budė
ti ir nutraukti bet kokį kunigų 
ar pasauliečių bandymų kal
bėti bažnyčioje ar šentoriuje. 
Į klebonų ir komitetų narių 
pareigas, pagal P. ANILIONĮ, 
turi įeiti ir rūpestis, kad prie 
bažnyčių nebūtų elgetų bei de- 
vocionalijų pardavinėtojų, mat, 
ką apie tai pagalvotų svečiai 
iš užsienio - gėda tarybinei 
valdžiai.

Lankydamasis Šv. Petro ir 
Povilo bažnyčioje įgaliotinis 
suglumo, išvydęs suraustą ir 
nesutvarkytą bažnyčios šven
torių. Kun. VAIČEKONIUI pa
aiškinus, kad taip atsitiko to
dėl, kad valdžia neleido nusi
pirkti pakankamai betoninių 
plytelių takams iškloti - nu
tilo; nors prie istorijos etno
grafijos muziejaus minėtų ply
telių didelės krūvos. Jubilie
jaus iškilmių dalyviams, nelie
pusiems Šv. Petro ir Povilo 
bažnyčion, lietui lyjant, teko 
stovėti purve . ..

f “DP: LITHUANIAN IMMI- Š 
| GRATION TO C A N A D A $ 
g A F T E R THE SECONDS 
0 WORLD WAR” - by Milda n 
įį: Danys. Išleido - Multicultural g 
į? History Society of Ontario, $ 
n Toronto; 365 p. - 40 iliustracijų. Q 
® Baigiama išparduoti, liko tik ų 
§ minkštais viršeliais. Galima g 
£ gauti pas leidėją arba: J. V. $ 
« Danys, 1681 Ainsley Dr., ® 
» Ottawa, Ont. K2C OS8. Kaina n 

$20 (pasiuntimo išlaidos 
įskaitytos).

Julija ir Edvardas Šileikiai .’

imines, draugus ir 
stamus sveikiname su 

šv. Kalėdomis 
ir linkime laimingų bei 

Ša sėkmingų 
I NAUJU -

Otterville, Ont.

Jylielus gimines, 
draugus ir pažįstamus 
sveikiname su 

šv. Kalėdomis 
ir linkime laimės, 

sveikatos bei sėkmės 
naujaisiais metais -

Vincas Dirsė ir sūnus Tamis

Visiems 
draugams ir pažjstamiems

linksmų Kalėdų švenčių ir laimingų
naujų 1988 metų linki -

Vytautas ir Genutė
Agurkiai

'S

šventėmis ir Naujais 
metais savo gimines, 
bičiulius bei pažįsta
mus, visame pasaulyje 
išsisklaidžius ir pa
vergtoje tėvynėje Lietuvoje gyvenančius. Lin
kime visiems linksmų švenčių ir laimingų 1988 
metų. Lai Dievas teikia visiems geriausios svei
katos ir visokių gėrybių.

Užuot siuntę kalėdinius atvirukus, aukojame 
Tautos fondui, remiančiam laisvės kovą už tėvynę 
Lietuvą.

100.00 dol. - Stasys ir Sofija Rakščiai, J. G. Skaisčiai, A.
A. Patamsiai.

75 dol. - Pranas ir Zita Sakalai.
70 dol. - Juozas ir Elena Bubniai.
50 dol. - Bronius ir Aleksandra Steponavičiai, Bronius ir 

Ona Vengriai, Mečys ir Veronika Šniuoliai, Petras ir Genovaitė 
Breichmanai, Stasys ir Marija Raupėnai, S. Fredas, Vytautas 
ir Antanina Januškos, Feliksas ir Albina Rimkai, dr. B. O. Vi
dugiriai, Juozas Svitas.

40 dol. - Antanas ir Dana Kamaičiai, J. J. Liaugminai, M.
I. Repečkos.

30 dol. - Vincas Narkevičius, Bronė ir Vladas Perkauskai, 
Jonas ir Joana Stanaičiai, Marija ir Vytautas Leparskai.

25 dol. - V. Bruzgis, M. Lazdutis, Zigmas ir Albina Pulia- 
nauskai, P. Teklė ir vaikai Kareckai, Ignas Varnas, Povilas 
ir Stasė Kanopos, Kazys ir Stasė Mileriai, Andrius ir Stasė 
Petkevičiai, Pranas Kažemėkas ir šeima.

20 dol. - V. Beniušis, P. O. Budvydžiai, P. Zabarauskas, 
Vladas ir Genė Stabingiai, E. Šeirys, Gediminas ir Ona Mel- 
nykai, Juozas ir Ona Andriukaičiai, Jonas ir Teklė Povilaus- 
kai, Viktoras ir Joana Pilkauskai, P. V. Šidlauskai, J. Astas,
J. EI. Bajoraičiai, M. D. Jonikai, Kazys -Eiga -Jūratė Baronai 
iš V. Vokietijos, Br. G. Grajauskai, A. M. Garkūnai, Z. M. Ba
kaičiai, Albinas ir Dara Jankūnai, J. Ap. Tarvydai, St. Nij. 
Senkai, Petronėlė Vitas, Zigmas ir Adelė Gedminai, P. Žulys,
B. R. Pakalniškiai, J. L. Stungevičiai, Albina Didžbalienė, 
Marija Chrolavičienė, Stasė Šukaitienė, Stefanija Kalvaitienė, 
J. V. Raguckai, K. E. Simaičiai, F. Ramanauskienė, A. O. Ju- 
siai, Alfonsas ir Aldona Erštikaičiai, Ben. ir Veronika Cvirkos 
iš Delhi, Pranas ir Teresė Enskaičiai, Danas ir Liuda Gutaus-

. kai, Antanas ir Marija Pusdešriai, Kazys ir Elena Gudinskai, 
J. ir Ona Deveikiai, J. ir Elena Mažulaičiai, A. St. Verbickai, 
Z. Vainauskienė, A. Birutė Šilgaliai, Aniceta Deksnienė, Pet
ras ir Emilė Brasai, Marija Borusienė, sūnus ir dukros, O. V. 
Kudžmai, Ona Gurgždienė ir Marija Vegertaitė, Algis ir Euge
nija Grajauskai, P. V. Lukošiai ir šeima, Jonas ir Gražina Ka- 
žemėkai, Julius ir Albina Mačiukai, Kazys ir sesuo Ona Mik
šiai, Br. ir Ema Milašiai, Juozas Kažemėkas ir šeima.

15 dol. - Kostas ir Lucija Meškauskai, V. S. Matukaičiai.
10 dol. - St. Labuckienė, V. Morkūnas, A. Prunskus, M. 

Kvedarienė, Sofija Elvikienė, P. ir Irena Girniai, St. G. Karalė- ' 
nai, A. J. Gedrimai, S. Kl. Karaškos, J. L. Toliai.

Tautos fondo atstovybė taip pat sveikina visus aukotojus 
su Kalėdų šventėmis, linki 1988 metais visiems geriausios 
sveikatos, laimės, džiaugsmo ir gausios Dievo palaimos. 
Nuoširdus ačiū visiems aukotojams.

Ž

Tautos fondo atstovybė Hamiltone .

lietiniui baisiausia) tai ekstre
mistinių kun. Alfonso SVA
RINSKO žygių bei Lenkijos 
klerikalų, “Solidarumo” rė
mėjų pavyzdžiu ir ateityje to
kie išpuoliai būsią netoleruo
jami ir griežtai baudžiami.

Nemažiau ekstremistinių iš
sišokimų buvę ir birželio 14 d. 
Valkininkuose. Pats didžiau
sias iš jų - tai vyskupo Julijo
no STEPONAVIČIAUS dalyva
vimas ir jo pasakytas pamoks
las. Kauno katedroje vykusia
me minėjime, kur nebūtų galė
jęs pasireikšti kaip ekstremis
tas, vyskupas J. STEPONAVI
ČIUS nedalyvavo, o į Valkinin
kus mielai sutiko važiuoti, - 
replikavo P. ANILIONIS. Neti
ko P. ANILIONIUI ir tai, kad 
klebonas kun. Algimantas KEI
NA leido minėjime sakyti pa
mokslą neakivaizdinę semina
riją baigusiam kun. Jonui BO
RUTAI.

Kai kuriose bažnyčiose mi
nėjimų metu ruošiami monta
žai, kuriuose keliami Bažny
čios suvaržymai, patirti iš ca
rinės Rusijos bei tarybinės 
valdžios pusės, nieko gero ne
atneš, ypatingai kai užmirš
tama iškelti tarybinės vyriau
sybės paramą ruošiantis jubi
liejui — paveiksliukų, kalendo- 
rėlių atspausdinimą valstybi
nėse spaustuvėse . .., — kal
bėjo P. ANILIONIS. Valkinin
kuose iškilmių metu buvo pa
minėti kalinami kunigai - Al
fonsas SVARINSKAS, Sigitas 
TAMKEVIČIUS, Jonas-Kastytis 
MATULIONIS - o tai jau esąs 
iššūkis Vatikanui, kuris paža
dėjęs tarybinei vyriausybei, 
kad Lietuvos krikšto jubilie
jaus minėjime Romoje jų pa
vardės nebus minimos. Vysku
pai turi susirūpinti, kad pa
našių nusikaltimų viešajai 
tvarkai jubiliejaus minėjimuo
se nebūtų - karščiavosi įga- 
liotins. P. ANILIONIS išreiš
kė savo mintį ir kunigų delega
cijos, kuri vyks į Vatikane ruo
šiamas jubiliejaus iškilmes, 
adresu. Aiškino ir kartu gąsdi
no, jog, profilaktikai, kad ne
būtų antitarybinių išsišokimų, 
į Romą jau pasiųsti valdžios 
žmonės, kurie stebės, kaip elg
sis delegacija. Reikalavo vys
kupus įspėti delegacijos na
rius, kad, pasitaikius “išsišo
kimams”, visa delegacija gali 
būti atšaukta anksčiau nei 
įvyks iškilmės. Tuo esą pasi
rūpins TSRS ambasada Romoje.

Reikalavo budėti, kad išsišo
kimų nebūtų ir Vilniuje. P. 
ANILIONIS girdėjęs, jog Pa
nevėžio vyskupijos valdytojas 
prelatas Kazimieras DULKS
NAS, kuris yra paskirtas vado
vauti jubiliejaus pamaldoms 
Šv. Mikalojaus bažnyčioje, pla
nuoja užleisti jam paskirtą

šiadorių vyskupas V. SLADKE
VIČIUS vėl išrašė kunigo pažy
mėjimus dviem naujai iškep
tiems nelegalams. Todėl šiais 
metais į kunigų seminariją pri
imamų jaunuolių limitas bus 
sumažintas dviem vietom, ir 
ateityje taip bus, kiek jūs pa- 
šventinsit nelegalų, tiek ma
žiau bus priimta į seminariją. 
O Kaišiadorių vyskupą įspėjau, 
kad daugiau tai nesikartotų. 
Mes atrasime būdų, kaip už to
kią veiklą nubausti nepaklus
nius ordinarus”, - juo toliau, 
juo labiau nervinosi įgalioti
nis P. ANILIONIS.

Taikos fondas
Trečias svarbus klausimas, 

anot P. ANILIONIO, reikalau
jantis neatidėliotinio aptari
mo, skambėtų maždaug taip: 
vyskupijos silpnai remia Tai
kos fondą. Tik Vilniaus arki
vyskupijos valdytojas sumoka 
po 100 rublių nuo kiekvienos 
parapijos. Liūdniausia padė
tis Kaišiadorių ir Telšių vys
kupijose — ten vos 46 rubliai 
nuo parapijos sumokami. Vys
kupas Antanas VAIČIUS mėgi
no aiškint: “Įgaliotini, jūs ne
nuoseklus, sakote, kad Telšių 
vyskupijoje per daug mažų pa
rapijų, kad kiekvienai jų būtų 
galima paskirti po atskirą ku
nigą, o iš kitos pusės - reika
laujate, kad ir mažiausia para
pijėlė Taikos fondui surinktų 
tokią pat auką, kaip ir didžių
jų miestų parapijos”. P. ANI
LIONIS tylėjo. Kiek vėliau už
sipuolė vyskupus, kad šie vys
kupų konferencijos metu iš
drįsę atmesti valdžios siūly
mą leisti katalikišką laikraš
tį, kurio tik du pirmus pusla
pius reiktų rezervuoti P. ANI
LIONIO įstaigos pateikiamai 
informacijai. Jei jūs ir neno
rite, vis tiek laikraštis eis. Tu
rime kunigų, kurie ir be jūsų 
pritarimo leis laikraštį, - bai
gė P. ANILIONIS.

Perspėjimai klebonams
Prieš pat iškilmes, birželio 

25 d., P. ANILIONIS atliko pas
kutinį priešjubiliejinį vizitą 
į Vilniaus kuriją ir visas baž
nyčias, kuriose vyks krikšto ju
biliejaus pamaldos. Įgalioti
niui rūpėjo duoti paskutinius 
įspėjimus, dar kartą pasitiks
linti, ar perduoti ir neprimirš- 
ti valdžios reikalavimai, išsa
kyti vyskupams, arba kitaip sa
kant “padėti Bažnyčiai, kad iš
kilmės praeitų gražiai ir sklan
džiai”.

Taigi įspėjo bažnyčių klebo
nus, komitetų pirmininkus, kad 
viena iš didžiausių jų pareigų 
- atidžiai saugoti sakyklas, kad 
koks kunigas ekstremistas ne
sugalvotų pakartoti 1984 m. 
kun. Antano JOKUBAUSKO iš
sišokimo per šv. Kazimiero

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

(Faustas Kirša)

Kalėdų džiaugsmo šventėje sveikiname visus 
aukuriečius, buvusius ir esamus, rėmėjus ir 
žiūrovus. “ ;K>t 1

Linkime visiems džiaugsmingų 
ir laimingų 1988-tų metų — 

"AUKURAS"

ristaus gimimo 
šventės proga

klubo narius bei 
prija učiančius.

Lai švenčių dvasia
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kasdienybės!
Giedraičio lietuvių žūklautojų ir 

medžiotojų klubo valdyba Hamiltone S.
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I Kredito Kooperatyvas 1 0.1 Kd |

proga sveikina 
visus savo narius
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Kanados lietuvių grupė Komoje prie Sv. Petro bazilikos prieš audienciją pas šv. Tėvą Jon,-Paulių H St. Dalius

Lietuviai svetimtaučių akimis

Kelionė autobusu į Roma
Grupės lietuvių kelionė per Prancūziją, Monaco ir Italija

STASYS DALIUS

(Tęsinys iš praėjusio nr.)
Asyžiečio gimtinė

Iš Florencijos išvažiavę ne
trukus pasiekiame Perugia, o 
ten netoliese prisiglaudęs 
Asyžiaus miestas. Čia gyveno 
ir mirė pranciškonų ordino 
įsteigėjas šv. Pranciškus. 
Jis savo rankomis atstatė 
Porciunkulės šventovę ir jo
je mirė. Dabar ši maža akme
ninė šventovė tebestovi toje 
pačioje vietoje, bet jau ka
tedros viduryje. Pranciškonai 
pamaldas laiko prie šios šven
tovėlės altoriaus. Kadangi 
mūsų didelė grupė negalėjo 
sutilpti, tad Mišios buvo au
kojamos apačioje — didelėje 
patalpoje, kur pavasarį buvo 
įvykę pranciškonų ordino ge
nerolo rinkimai.

Šioje vietoje buvo šv. Pran
ciškaus įsteigtas pranciško
nų ordinas 1209 m. ir neturtin
gųjų klarisių vienuolija 1211 
m. Šv. Pranciškaus mirties vie
ta yra atitverta ir pro stikli
nes duris matyti ten esantis 
altorėlis. Visa ši šventovė yra 
vadinama Porciunkulės bazi
lika.

Po pietų lankome Šv. Klaros 
bazilikų, Jcur ši šventoji guli 
stikliniame karste. Nuostabu 
matant gražų klasikinį, jau
nai atrodantį veidų, nors jau 
per 700 metų praėjo kai yra 
mirusi. Tiktai kai žvilgteri į 
rankas, kurios yra kaip mumi
jos sudžiovusios, supranti, 
kad tik stebuklo dėka kūnas 
išliko laiko nepaliestas.

Šventovės
Užsukame ir į šv. Pranciš

kaus parapijos šventovę kur 
jis buvo krikštytas, ii- į kar
cerį, kuriame tėvas jį laikė, 
kai atsisakė turtų ir pasuko į 
vienuolinį gyvenimų.

Asyžiaus miestelis išsidės
tęs kalvose, tad šventoves 
lankant tenka vis aukštyn že
myn gerokai pavaikščioti. 
Vienos kalvos šone stovi bu
vusi romėnų šventykla, ketu
riomis didžiulėmis kolonomis 
paremta per 2.000 metų atlai
kiusi amžių tėkmę. Marmori- 
nės kolonos yra jau gerokai 
laiko suėstos, skylėtos, su
trūkinėjusios, supleišėjusios. 
Laiptais pro kolonas patenki 
į vidų ir atsiduri puošnioje, 
gražiai dekoruotoje švento
vėje. Mat frontinė romėnų 
šventyklos siena su kolono
mis panaudota katalikų šven
tovės statybai.

Šv. Pranciškaus karstas su 
jo palaikais laikomas jo var
do bazilikoje, kuri yra dvie
jų aukštų. Šventojo kripta 
yra požemyje, kur paprastas 
akmeninis karstas su švento
jo palaikais iškeltas ant alto
riaus.

Romos link
Aplankę visas bazilikas ir 

kitas šventoves, iš Asyžiaus 
iškeliaujam pavakarėje. Plen
tas veda labai kalvotomis apy
linkėmis. Gan didelis judėji
mas į abi puses. Artėjame prie 
Romos. Vis daugiau ir daugiau 
automobilių bei sunkvežimių, 
su kuriais sunku prasilenkti. 
Padėtis pagerėja kai įvažiuo
jame į apmokamų greitkelį, 
kuris greitai atveda į Romų 
prie “Midas Palace” viešbu
čio. Tai didelis naujas vieš
butis, kuriame teko gyventi 
ir per šv. Kazimiero šventės 
iškilmes. Labai paranku, kad 
iš viešbučio pakalnėn nusi
leidus yra didelė parduotu
vė, kur viskų gali nusipirkti. 
Tad ir dabar gavę kambarius 
daugelis leidžiasi šios krau
tuvės link. Šiame viešbutyje 

yra apsistoję ir daugiau lie
tuvių iš Amerikos.

Į Vatikaną
Šeštadienio rytų vadovai 

praneša, kad audiencija pas 
Šv. Tėvų būsianti šiandien, 
tad turėsime gerokai anksčiau 
iš viešbučio išvažiuoti į Va
tikanu. Saulėta karšta diena, 
bet visi pasipuošia. Ypač mo
terys, apsirengusios tautiniais 
drabužiais, daro išskirtinai 
puošnų vaizdų. Jos už tai ir 
audiencijos salėje gavo ge
riausias vietas, nors ir turėjo 
gerokai lauke karštyje paken
tėti ir prakaito išlieti.

Jau dešimtų valandą iš ryto 
prie aukštomis kolonomis pa
remtų Vatikano sienų, šalia 
Šv. Petro bazilikos, rinkosi 
skubėdami būriai lietuvių. 
Nors karšta saulė spigina, vi
si spaudžiasi arčiau prie var
tų, kur šveicarų sargyba stovi. 
Juo toliau, juo lietuvių minia 
didėja, užpildydama visų gat
vę. Vis dar nežinome nei kada 
leis pro vartus, nei kurių va
landų bus audiencija. Stumdo
mės prakaitų braukdami, žval
gydamiesi į visas šalis ir kant
riai laukiam. Gerų valandų iš
stovėjus prie tų vartų, atsira
dusi italų policija visus pra- 
deda stumti tolyh nuo vartų už 
kolonų į Šv. Petro aikštę. Ne
noromis besispyriuojančius 
visus išgena iš gatvės už kolo
nų, kur padarytos medinės už
tvaros. Vėl saulės kepinami 
laukiam. Jokios informacijos 
nieks neduoda. Visi vadovai 
dingę, nėra ir ko pasiklausti.

Pagaliau atvyksta policija 
su aparatais ir pro siaurus 
užtvaros vartelius pradeda 
po vienų leisti tikrindami ką 
nešiesi. Jeigu aparatas su
cypia, tai turi visas kišenes 
iškraustyti ir parodyti ką turi. 
Moterys turi atidaryti ranki
nukus. Procedūra ilgai trunka, 
nes reikia tūkstančius suplau
kusių lietuvių patikrinti. Vie
ni sako, kad dalyvauja 4.000, 
o kiti — 3.000 žmonių.

Milžiniškoje salėje
Praėję per tą spūstį, tekini 

sprunkame per vartus salės 
link, kur protarpiais stovi 
šveicarų sargybos. Atsiduria
me milžiniškoje salėje su kė
dėmis grindyse, pakilumoje 
scena su sienoje modernia 
skulptūra. Negali suprasti ką 
vaizduoja. Vieniems atrodo, 
kad Prisikėlimas, kitiems, 
kad pragaro ugnies prošvais
tės kyla aukštyn. Scenos vidu
ryje — sostas popiežiui. Kai
rėje pusėje tolėliau kėdės, 
į kurias vėliau pradeda sėsti 
lietuviai vyskupai. Atpažįs
tame ateinančius vysk. Balta
kį, vysk. Brizgį, vysk. Deksnį. 
bei kitus jau sunkiau atpa
žinti. Kažkas sušnabžda, kad 
tai arkiv. Marcinkus, arkiv. 
Salatka. Dar daugiau vyskupų 
atėję sėdasi. Vėliau sužinom, 
kad tai vysk. Vaičius iš Lietu
vos, o gal ir Lomžos vysk. 
Paetz. Prie vyskupų garbingai 
sėdi ir lietuvių evangelikų 
atstovas kun. dr. E. Gerulis.

Ateina Šv. Tėvas
Dešinėje popiežiaus sosto 

pusėje susėda Vasario 16 gim
nazijos mokiniai su savo or
kestru. Scenos šonuose stovi 
šveicarų sargyba. Į salę lei
džiami sėsti eilėmis, o pirmos 
eilės atitvertos prelatams ir 
kitiems žymiems svečiams, ku
rių tarpe matėsi VLIKo pirm, 
dr. K. Bobelis su ponia. Mote
rys, pasipuošusios tautiniais 
drabužiais, gauna salės deši
nėje geras vietas. Visi kiti 
esame suspausti tarp kėdžių, 
kur iš savo eilės negali pa

judėti, o fotografuoti bandy
damas tik pakaušius matai.

Pagaliau ir paskutinieji pa
siekia salę. Vyrauja įtempta 
laukimo nuotaika. Visų akys 
nukreiptos į sceną, kur sėdi 
vyskupai. Lygiai pusė pirmos 
pro šonines scenos duris įžen
gia Jonas-Paulius II. Paleng
va eidamas pasisveikina su 
vyskupais ir atėjęs į vidurį 
scenos sėdasi į sostą. Prie 
mikrofono prisiartina vysk. P. 
Baltakis, lietuviškai sveikin
damas Šv. Tėvą ir įteikdamas 
dovanų. Telšių vysk. A. Vai
čius tvirtu, labai aiškiu balsu 
sveikina lotyniškai. Baigęs 
kalbėti, prisiartinęs prie po
piežiaus ir suklumpa prie ko
jų. Nepaprastai jaudinantis 
momentas . . . Popiežius sku
biai pasilenkęs pakelia vysk. 
A. Vaičių ir jį apkabina svei
kindamas. Ne vieno mūsų aky
se tuo momentu sužibo aša
ros ...

Žodis lietuviams
Jonas-Paulius II kalba į mus 

angliškai, po to lietuviškai, 
gražiai ištardamas žodžius. 
Širdį kutena malonus jausmas, 
kad štai Vatikane pats popie
žius lietuviškai sveikina at
vykusius lietuvius. Po popie
žiaus kalbos visi lietuviai 
vyskupai sustoja šalia popie
žiaus ir, vienam vyskupui va
dovaujant, buvo lietuviškai 
sugiedota “Tėve mūsų”. Baigus 
giedojimą, popiežius su vys
kupais suteikia bendrų palai
minimų. '

Dabar popiežius ateina nuo 
pakilumos j salę, sveikinda
masis su pirmoje eilėje sėdin
čiais kunigais ir prelatais. 
Po to nuėjo prie tautiniais 
drabužiais pasipuošusių mo
terų. Popiežiui vaikščiojant, 
salėje Vasario 16 gimnazijos 
choras dainavo. Visi stengėsi 
kaip nors arčiau prisispausti, 
kad geriau pamatytų Šv. Tėvų. 
Pakriko tvarka, kai sėdintieji 
pradėjo stoti ant kėdžių ir vi
sai užstojo toliau einantį po
piežių. Man prisiminė, kai bu
vom šv. Kazimiero iškilmėse 
audiencijoje kitoje salėje, kur 
dauguma stovėjom, bet ne sė
dėjom. Ten popiežiui einant 
taku buvo įmanoma, jei ne pra
džioje, tai pabaigoje prieiti 
prie tako ir padaryti nuo
traukų.

Tyliai išslinko
Praėjęs per eiles, Šv. Tėvas 

dar fotografavosi su lietu
viais kunigais ir seselėmis. 
Plojimais palydėtas palengva 
išėjo pro šonines duris. Au
diencija baigėsi, ir lietuvių 
minia dabar jau be jokio sku
bėjimo pamažu ėjome iš salės, 
pro aukštas kolonas prie aikš
tės pakraštyje laukinačių au
tobusų. Ten pat Šv. Petro aikš
tės kampe stovėjo Vatikano 
pašto namukas, kur pabėgėję 
galėjom nusipirkti Lietuvos 
krikšto 600 metų sukakties 
pašto ženklų. Visa bėda, kad 
ne visi galėjom nusipirkti 
tuos pašto ženklus, nes neėmė 
kitų pinigų, reikalavo lirų, 
kurių ne visi buvom spėję iš
sikeisti. Taipgi laukė ir nusi
vylimas. nes tikėjomės, kad 
pašto ženklai bus sukurti lie
tuvio dailininko, o pamatėme 
tris pašto ženklus italės dai
lininkės sukurtus. Argi lietu
vių dailininkų projektai ne
tiko? (Bus daugiau)

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

Gyvenant išeivijoje, susidu
riant su svetimtaučiais, tenka 
patirti, kad daugumas svetim
taučių labai mažai arba nieko 
nežino apie Lietuvą bei lietu
vius.

Dažnai susidurdami su sve
timtaučiais ir kalbėdami apie 
Lietuvą, išgirstame įvairių 
pasisakymų. Pavyzdžiui: ar 
lietuviai yra kokia nors re
liginė grupė? Paaiškinus, kad 
lietuviai yra tauta gyvenanti 
prie Baltijos krantų ir esanti 
okupuota komunistų, dažnas 
paklausia, “ar mes, lietuviai, 
esame komunistai?” Paaiški
nus, kad lietuviai nėra komu
nistai, jie stebisi ir klausia, 
“kodėl mūsų kraštas yra komu
nistų valdomas?” Dažnai gan 
ilgai tenka aiškinti, kol sve
timtautis supranta mūsų tau
tos bei šalies padėtį.

Mes, lietuviškasis išeivijos 
jaunimas, didžiuojamės bū
dami lietuviais. Mes esame 
laimingi, kad galime priklau
syti lietuviškoms jaunimo or
ganizacijoms, susiburti sto
vyklose, suvažiavimuose, nes 
tai mus palaiko savųjų tarpe.

Dažnai grįžus į mokyklą po 
savaitgalio arba atostogų, sve
timtaučiai draugai klausia, 
“ką mes veikiame per savait
galį arba per atostogas?”

Papasakojus savo darbus ir 
nuotykius, jie su pavydu žiūri 
į mus, nes jų savaitgalio dar
bai arba atostogos susideda 
tik iš “hanging around the 
house”. O papasakojus, kad 
turime draugų visose pasaulio 
šalyse, kad galime nuvažiuoti 
į bet kokį kraštų ir surasti 
ten draugų, tai ne tiktai sve
timtaučiai studentai draugai, 
bet ir svetimtaučiai profeso
riai pavydi mums.

Po mūsų spalvingo ir plataus 
išeivijos lietuvio jaunuolio 
gyve n i m o i amerikietiškas 
“baseball” žaidimas atrodo 
blankiai ir nepatraukliai.

Mes didžiuojamės, priklau
sydami išeivijos lietuvių 
jaunimo būriui. Organizaci
jos, suvažiavimai, įvairūs 
pobūviai išlaiko mus savųjų 
tarpe. Tačiau pagrindinis mū
sų tikslas išeivijoje yra ne 
tiktai išlikti susipratusiu 
lietuviu, bet galbūt svarbiau
sias uždavinys yra laisvajam 
pasauliui skelbti apie mūsų 
Lietuvai ir lietuvių tautai 
daromą komunistų skriaudą.

Paklausus universiteto pro
fesorius, ar galėtume laikyti 
baigiamuosius semestro egza
minus savaitę anksčiau, daug 
klausimų iškyla iš profesorių. 
Pavyzdžiui: “Kodėl reikia sa
vaitę anksčiau semestro egza
minus laikyti?” Kai išgirsta, 
kad visas lietuviškasis išei
vijos jaunimas važiuoja į Aus
traliją, į Šeštąjį lietuvių 
jaunimo kongresą, jie nustem
ba ir klausia, “ką mes ten da
rome?”

Paaiškinti trunka ilgai. Bet 
paaiškinus, profesoriai su
pranta ir leidžia laikyti se
mestro egzaminus savaitę 
anksčiau. Ir tada paklausia, 
ar jie gali taip pat kartu va

MORTRg^LIO LIETUVIU
KREDITO armA

valdyba ir tarnautojai

visus "Lito narius ir nares 
švenčių proga ir linki

clžiėi ricgsmincju

M

žiuoti kaip “honorary Li
thuanians”.

Ruošiant lietuviškus rengi
nius universitetuose, reikia 
daug žmonių atsiklausti. Pir
masis klausimas, kuris univer
siteto valdžios klausiamas: 
“Kodėl jūs norite tai daryti, 
čia nedaug lietuvių, ir Lietu 
va nebėra valstybė? Kam rei
kia kitiem svetimtaučiam ro 
dyti kas buvo? Tai niekam nė
ra svarbu.”

Išgirdus tokį pasakymą, lie
tuviškam išeivijos jaunimui 
ašaros pradeda byrėti. Bet 
jaunimas nepasiduoda. Lietu
viškasis jaunimas prašo, net 
savo svetimtaučius draugus, 
kad jie pasirašytų peticiją, 
kad žinotų universiteto vado
vybė, jog yra tokių studentų, 
kurie nėra lietuviai, tačiau 
domisi lietuviais ir nori ma
tyti mūsų renginius universi
tete.

Šokant lietuviškus tautinius 
šokius yra sunku paaiškinti 
savo svetimtaučiams drau
gams, kas yra tautiniai šokiai. 
Paaiškinus, jie labai domisi 
ir nori pamatyti, kaip lietu
viai šoka tautinius šokius.

Nuvažiavę į lietuvišką pa
rengimą svetimtaučiai nu
stemba. Jie netiki, kad lietu
vių yra tiek daug ir kad lietu
viai vienas kitam padeda, kai 
reikia.

Tie svetimtaučiai, kurie tik 
rai domisi lietuviais, nori iš
mokti lietuviškai kalbėti. Nori 
studijuoti Lietuvos istoriją. 
Šie svetimtaučiai susiranda 
kokią nors mokyklą, kur dėsto 
ma lietuvių kalba ir bando iš
mokti mūsų kalbą bei susipa
žinti su mūsų istorija.

Tačiau susiduri su svetim
taučiais, kuriems nėra svarbu 
kas darosi kitose šalyse. Sun 
ku yra išaiškinti mūsų OS1 
klausimą. Pavyzdžiui, daug 
kam atrodo visiškai teisingai, 
kad Amerikos piliečiui atima 
ma pilietybė, remiantis komu 
nistų liudininkais. Jie nepa 
žįsta komunizmo. Jie negalvo
ja ir viską pateisina išsireiš
kimu: “Amerikos valdžia žino 
ką daro”.

Amerikiečiai sako, kad imi
grantai. atvažiavę po Antrojo 
pasaulinio karo į Ameriką, 
atima jiems darbus ir gyveni
mą Amerikoje padaro sunkes
nį.

Mūsų lietuviškam išeivijos 
jaunimui tenka sunkus uždavi
nys šiems žmonėms paaiškinti 
ir juos įtikinti, kad jie gal
votų kaip iš tikrųjų yra.

Juo daugiau laisvasis pasau
lis žinos apie tą didžiąją ne
teisybę ir skriaudą, daromą 
mūsų tautai, juo greičiau ga
lime tikėtis laisvės Lietuvai.

Aušra-Elena Jasaitytė

Bookbinding Studio
“SAMOGITIA”
meniškai (riša knygas bei 

žurnalus. Savininkas - lietuvis.
Telefonas 625-2412

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

K

M
Pranas ir Magdalena Krilavičiai,

Keswick, Ont.
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$ ir laimingų NAUJŲ METŲ 
M mieliems giminėms, draugams ir 
J* pažįstamiems linki -

$ »

jK/Z4Z£DUįįvenčių 
proga sveikiname visus savo 
gimines, draugus, pažįstamus 
ir linkime džiugių bei laimingų 
naujų metų —

Anastazija Petkevičienė 
Danutė ir Petras Petrauskai

»&£. $
1 I

- proga savo gimines, draugus 
J* ir pažįstamus sveikina -

Petras ir Zuzana Jonikiai

Kanados Lietuvių Bendruomenės XlII-sios krašto tarybos 
antrosios sesijos, posėdžiavusios 1987 m. lapkričio 14-15 d.d.

Toronto Lietuvių namų patalpose, NUTARIMAI

& Jv Jvdėdu 
švenčių proga sveikiname 
visus savo gimines, draugus, 
pašįstarnus ir linkime džiugių

Ką bei laimingų naujų metų 
Ų S. P. Ročiai

1. Sveikina jus, mielos sesės ir 
broliai pavargtoje Ligtuvųjų ir 
dėkoja jynųi už jūsų pastangas 
ruošiaAt kiTkičionybės (itX) įlietų 
sukaktį ir ‘dėiifionstracijas, ryš
kiai iškeliančias Sovietų Sąjun
gos ir nacinės Vokietijos susita
rimą užgrobti Lietuvą.

2. Sveikina doc. Vytautą Skuodį 
ir jo šeimą, pasiekusią laisvę, ir 
linki įsikūrus tęsti kovą su oku
pantu. Dėkoja doc. Skuodžiui už 
išsamų pranešimą ir aktyvų daly
vavimą sesijos svarstybose.

3. Dėkoja gen. Lietuvos konsu
lui dr. Jonui Žmuidzinui, PLB 
valdybos pirmininkui Vytautui 
Kamantui, VLIKo vicepirminin
kui Liūtui Griniui, atstovavusiam 
dr. Kaziui Bobeliui, ir visiems, 
kurie sesiją sveikino žodžiu bei 
raštu.

4. Nustato solidarumo mokestį 
10 dol. metams ir įpareigoja apy
linkių valdybas tą mokestį iš
rinkti.

5. Jpareigoja tarybos narius ir 
apylinkes nuoširdžiai remti Ka
nados lietuvių fondo pastangas 
sutelkti didesnį kapitalą, kurio

palūkanomis jau daugelį metų re
miama Kanados lietuvių kultūri
nė veikla '

6. įpareigoja krašto valdybą 
teikti paramą mažom apylinkėm, 
ten siunčiant menines pajėgas. 
Išlaidoms padengti imti tam tik
rą nuošimtį iš Lietuvių dienų 
pelno.

7. įpareigoja krašto valdybą 
susitarti su Lietuvių dienas 
rengiančia apylinke, kad leidi
nyje būtų įdėta plati informacija 
su adresais apie Kanadoje vei
kiančias lietuviškas institucijas, 
šventoves, laikraščių ir žurnalų 
redakcijas, lietuviškus bankus. 
Lietuvių namus ir kt.

8. įpareigoja apylinkių valdy
bas sudaryti grupes žmonių, kurie 
iš anksto pasiruoštų susitikti su 
valdžios ir kitais savo apylinkė
je įtakingais asmenimis ir jiems 
laiks nuo laiko perduotų mūsų rū
pestį bei informaciją mums rūpi
mais klausimais, kaip pvz. Desche
nes komisija ir kt.

9. Jpareigoja KLB valdybą, su
sitarus su apylinkėmis, rinkti 
medžiagą apie rusų nusikaltimus 
Lietuvoje, o ypač pirmosios oku-
pacijos metu, kol dar yra daug 
gyvų liudininkų.

10. įpareigoja visas Ontario apy
linkes aktyviai įsijungti į lietuvių 
slaugos namų Toronte statybos or
ganizavimo darbą.

11. Sveikina KLB krašto valdy
bos iniciatyvą tarybos sesijų me
tu skirti laiko diskusijoms spe
cialių temų (Deschenes komisijos 
darbų tąsa, išeivijos santykiai su 
Lietuva).

12. Skatina Kanados lietuvius 
dėti pastangas, kiek galint tiks
liau informuoti ir gauti žinių apie 
pavergtųjų brolių ir sesių pastan
gas bei išeivijos darbus kovoje 
su okupantu.

Nesipriešina kultūriniams, 
moksliniams ir sporto santykiams, 
vykdomiems privačia iniciatyva, 
kurie nekenkia valstybiniam Lie
tuvos tęstinumui ir lietuvių tau
tos interesams.

13. Dėkoja adv. Algiui Pacevi- 
čiui, gražiai vadovavusiam krašto 
valdybai. Taryba sveikina krašto 
valdybos iniciatyvą pirmininkavi
mo darbą pasiskirsčius sritimis.

14. Dėkoja Toronto apylinkės 
valdybai už gražų tarybos sesi
jos priėmimą ir nuoširdžią globą. •

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).



6 psi. • Tėviškės žiburiai •

© PAVERGTOJE TEVOĖJE
DARŽOVIŲ PARDUOTUVĖ

Kretingoje atidaryta firminė 
daržovių parduotuvė “Vydman- 
tai”. Ji yra penkta tokia par
duotuvė pajūrio zonoje, įsteig
ta Vydmantų agroprekybinio 
sovchozo. “Vydmantų” parduo
tuvėse prekiaujama sovchozo 
laukuose ir šiltnamiuose išau
gintomis daržovėmis, vaisiais, 
gėlėmis. Greta esančiose salė
se įrengti jaukūs barai, kur pir
kėjai gali užsisakyti kavos, at
sigaivinti sultimis, stebėti 
vaizdajuostėse įrašytas pro
gramas.

NAUJAS SEKRETORIUS
Pirmuoju Lietuvos komparti

jos sekretoriumi centro komi
teto visumos posėdyje 1987 m. 
gruodžio 1 d. buvo “vienbalsiai 
išrinktas” Ringaudas Bronislo
vas Songaila. Posėdį pradėjo II 
sekr. N. Mitkinas, prižiūrintis 
įsakymų iš Maskvos vykdymą. 
Tylos minute buvo pagerbtas 
velionies Petro Griškevičiaus 
atminimas. Tada įvyko tas “vien
balsis” balsavimas, pirmuoju 
sekretoriumi patvirtinęs Krem
liuje pasirinktą R. B. Songailą, 
partinį bei administracinį dar
buotoją. R. B. Songaila gimė 
Klaipėdoje 1929 m. balandžio 20 
d. 1950 m. jis baigė Gruzdžių ve
terinarijos technikumą Šiaulių 
rajone, 1955 m. — Lietuvos ve
terinarijos akademiją. Pradžio
je reiškėsi komjaunimo veiklo
je, kompartijon buvo priimtas 
1953 m. Nuo 1957 m. dirbo mi- 
nisterių taryboje žemės ūkio 
skyriaus vedėju, paruošų minis- 
teriu, tarybos pirmininko pava
duotoju ir pirmininku. 1961 m. 
tapo Lietuvos kompartijos cent
ro komiteto, o 1962 m. ir polit- 
biuro nariu. Karjeros laiptais 
kopė ir aukščiausioje Lietuvos 
taryboje, 1985 m. tapdamas jos 
prezidiumo pirmininku. Nuo 
1979 m. renkamas ir į Aukščiau
siąjį sovietą Maskvoje. Už išti
kimą darbą kompartijai R. B. 
Songaila yra gavęs nusipelniu
sio Lietuvos žemės ūkio darbuo
tojo vardą, sovietinį “Spalio 
revoliucijos” ordiną, tris “Rau
donosios darbo vėliavos” ordi
nus ir “Garbės ženklo” ordiną. 
Susidaro įspūtfis', kad II sekr. 
N. Mitkinas, Maskvos atstovas, 
neturės problemų su prisitai
kyti mokančiu I sekr. R. B. Son
gaila.

MOKYTOJŲ SEMINARAS
1987 m. lapkričio 24 d. Vilniu

je įvyko Vilniaus zonos istorijos 
mokytojų seminaras, trumpo pra
nešimo susilaukęs lapkričio 25 
d. “Tiesoje”. Iš jo sužinome, kad 
seminare buvo aptarti aktualūs 
sovietinamos Lietuvos istorijos 
dėstymo klausimai. Esą pasta
ruoju metu auga susidomėjimas 
istorijos mokslu, tarptautinio 
gyvenimo įvykiais. Jaunajai kar
tai reikia objektyviai nušviesti 
praeities ir dabarties įvykius. 
Deja, vargu ar bus susilaukta 
objektyvumo, kai istorijos mo
kytojams seminare buvo aiški
namos tokios propagandinės te
mos, kaip Spalio revoliucijos 
reikšmė lietuvių tautos valsty
bingumui atkurti ir įtvirtinti, 
Sovietų Sąjungos kova už taiką, 
įvykiai Baltijos šalyse 1938-39
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m,, klasių kova pokaryje. Prie 
tų maskvinės propagandos temų 
buvo pridėta ir XXVII-jo sovie
tinės kompartijos suvažiavimo 
medžiaga apie tautinius santy
kius dabartiniame etape. Pra
nešimus skaitė ir į klausimus 
atsakinėjo: Vilniaus universi
teto prof. K. Navickas, visuoti
nės istorijos katedros vedėjas 
prof. R. Žiugžda, Vilniaus peda
goginio instituto Sovietų Sąjun
gos kompartijos istorijos kate
dros docentas S. Laurinaitis. 
Istorijos mokytojų seminare da
lyvavo vietinės kompartijos cent
ro komiteto mokslo ir mokymo 
įstaigų skyriaus vedėjas S. Imb- 
rasas, partinio Vilniaus komite
to sekr. G. Šaltenienė. Pasku
tinieji Maskvos nurodymai isto
rijos mokytojams taipgi perduo
dami Kauno, Klaipėdos, Kapsu
ko (Marijampolės) ir Šiaulių zo
nų seminaruose.

ATSTATĖ ŠVENTOVĖ
“Gimtasis kraštas” 1987 m. 

43 nr. paskelbė Juozo Kuckai- 
lio pranešimą “Parapija atstatė 
sudegusią bažnyčią”. Jame ra
šoma, kad 1982 m. gegužės 29 d. 
Buivydžiuose, Vilniaus rajone, 
sudegė medinė Šv. Jurgio šven
tovė, statyta 1755-90 m. Liko tik 
mūrinė piramidės formos ko
plyčia. Abi jos buvo įtrauktos 
į vietinės reikšmės architektū
ros paminklų sąrašą. Gaisro 
priežastimi nustatytas trum
pas susijungimas besisukančio 
sietyno pratrintame elektros 
laide. Parapijiečiai, J. Kuckai- 
lio pavadinti religine Buivy
džių bendruomene, nutarė at
statyti sudegusią šventovę, at
metę Vilniaus rajono vykdomojo 
komiteto pasiūlytą priestatą 
prie išlikusios koplyčios. Buvo 
sudarytas 20 narių statybos ko
mitetas. Buivydiškiai, pareiškę 
norį tokios pat šventovės, kaip 
buvo sudegusi, nutarė statyti 
patys — ūkiniu būdu, savo lėšo
mis. Projektą paruošė kolchozų 
statybos institutas: sienos — 
plytų mūro, tinkuotos, kupolas 
ir bokštelis —. medžio, danga — 
skardos. Šventovės atstatymas 
buvo pradėtas 1984 m., pasam- 
džius tik tris darbininkus nuo
latiniam darbui. Daug kas buvo 
atlikta parapijiečių talkomis, 
ypač šeštadieniais. Statybai 
išleista apie 120.000 rublių. 
Didžiąją išlaidų dalį padengė 
surinktos aukos. Iš dvidešimt 
šešių Lietuvos parapijų buvo 
gauti 38.973 rb., iš 733 indi
vidualių aukotojų — 68.157 rb. 
Naujosios Šv. Jurgio šventovės 
pašventinimo iškilmėse 1987 m. 
spalio 11 d. dalyvavo Vilniaus 
arkivyskupijos valdytojas prel. 
Algirdas Gutauskas, Kalvarijos 
dekanato dekanas kun. Kazi
mieras Pukėnas, dekanato kuni
gai. Šventinimo apeigas atliko 
vysk. Julijonas Steponavičius. 
Statybos darbai dar nėra baigti: 
tvarkomas pastato vidus ir šven
torius. Laikinį altorių reikės 
pakeisti nuolatiniu, fisharmoni
ją — vargonais, pasirūpinti puo
šyba. Svarbiausia, kad naujame 
pastate jau laikomos pamaldos. 
M. Gorbačiovo pradėtų reformų 
dėka dabar lengviau gaunami 
valdžios leidimai šventovėms 
atnaujinti ir statyti. V. Kst.

SI

i

Ten rogučių šviežios vėžės,
Apšerkšniję mėlyni šilai —
Nuostabi ramybė gaubia žemę . . .
Naktįšventągieda angelų pulkai . . .

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

jų vadovus, linkėdami

laimingų 1988 metų.

i’j Kristaus gimimo šventė tejungia mus visus, skleisdama taiką ir ramybę mūsų širdyse! "GYVATARAS",

Ak, mano laimės 
tolima sodyba,

Puošta šventaisiais 
protėvių vardais,

Tavam danguj - 
jaunystės saulė žiba,

Ir sodai žydi — 
pasakų žiedais.

Toronto lietuvių jaunimo ansamblis “GINTARAS” vadovai ir tėvų komitetas

savo rėmėjus, 
visus meninius vienetus, 
jaunimo organizacijas ir 
visus lietuvius plačiame 

pasaulyje, linkėdami 
visiems daug laimės, 

džiaugsmo ir laimingų 
bei darbingų ateinančių 

metų.

proga 
sveikiname

-oft t z KVIEČIAME
1 NAUJAMETINĘ

' “TRAVIAT4” LIETUVOJE
/ ' Išvykstame: 1987 m. gruodžio 28 d., 

Z grįžtame-1988 m. sausio 10 d.
Skubėkite užsisakyti vietas!!!

NEPAMIRŠTAMA SLIDINĖJIMO IŠKYLA 
AUSTRIJOJE - KITZBUEHEL

Išvyksta: 1988 m. vasario 20 d., lydima slidinėjimo instruk
toriaus Brian Hardie. Kaina vienai savaitei - $1249.00 kan.
MŪSŲ KELIONIŲ BIURAS
priima užsakymus su nuolaida lietuviams:

* į sveikatos klubus ir sanatorijas
* į pramoginius laivus
* atostogoms Karibų salose bei kitose šilto 

klimato srityse
* pažintinėms bei specialioms kelionėms
* išrašo bilietus į bet kuri pasaulio kraštą

SUTVARKOME: dokumentus iškvietimams
NUPERKAME: dovanas giminėms Lietuvoje.

Smulkesnių žinių teiraukitės mūsų įstaigoje 
tel. (416) 769-2500

Darbo valandos: pirmadienį, antradienį, trečiadienį 10-19 vai., 
ketvirtadienį ir penktadienį . 10-21 vai.,

šeštadienį.................................... 11-17 vai.
Adresas: 2100 Bloor St. W., Toronto, Ont., Canada, M6S1M7

Telex 06-986766 TOR
Kelionių įstaigos registracijos numeris — 2559030

visus šokėjus, mokytojus, meninius lietuvių vienetus, organizacijas, 
rėmėjus, plačiąją lietuvių visuomenę, pavergtuosius tautiečius ir linki 

visiems ištvermės jaunatviško džiaugsmo bei laimingos ateities



ALGIO NORVILOS nuotraukų ir MARYTĖS GAIŽUTIENĖS keramikos parodoje, kuri buvo surengta Bruklyno 
Kultūros židinyje 1987.XI.21-22. Iš kairės: aktorius Čiuberkis, Jolita Gudaitytė, Gintė Damušytė Ntr. V. Maželio

Naujas romanas “Skeveldros”
Aurelijos Balašaitienės kūrinys, kuriame atsispindi 

tragiškų tautos įvykių laikotarpis

“Antras kaimas” ir jo humoras
Čikagos lietuvių aktorių vienetas ir jo pasirodymas Toronto scenoje

VL. ŠALTMIRAS

Tai jaunų aktorių trupė, 
kuriai vadovauja literatūri- 
ninkas Algirdas T, Antanaitis. 
Toronto Prisikėlimo parapijos 
jaunų šeimų sekcijos pakvies
ta, ji atliko humoristinę pro
gramą 1987 m. lapkričio 8 die
ną.

Teatras (kadaise rašė laiške 
režisierius Ipolitas Tvirbu- 
tas) tėra šiaudai. Šiuo vienin
teliu sakiniu jis nusakė teatro 
tragizmą. Praeis vaidinimas, 
užsiskleis uždanga ir nieko 
neliks iš tos didžiulės pastan
gos, begalinių rūpesčių ir dar
bo, nesibaigiančių repeticijų, 
nuolatinių tų pačių mizansce
nų kartojimo, taisymo, gerini
mo, nusivylimo, nepasitikėji
mo, kad niekas neišeina taip, 
kaip turėtų būti, nesuskaičiu- 
jamų laisvalaikio valandų, iki 
visas renginys ima pamažu įsi- 
prasminti, tuo pakeldamas 
nuotaikas, kad vis tik kas nors 
išeis. O tuomet užgula kiti rū
pesčiai: kaip visą dalyką pri
ims žiūrovai.

f(Toks yra teatralo gyvenimas. 
Jei pasirodymas pavyksta,' už
plūsta euforija, tyras džiaugs
mas, kuriuos išgyvena tik tie, 
kurie perėjo teatralui būdin
gus netikrumo tarpsnius. Po 
viso ko palieka tik prisimini
mas. Dėl to Ipolitui Tvirbutui 
teatras tebuvo šiaudai, kurie 
tik sudega į nieką.

O vis tik tikruosius ir di
džiuosius aktorius traukia pir
miausia teatras, ne filmas. 
Nors filmas išlieka, bet jis yra 
gabalais montuojamas, visa, 
kas nevykę, iš jo iškerpama, 
ir jis tik žiūrovui sukelia vien
tisumo iliuziją.

Pažįstant teatrinio gyvenimo 
užkulisius, būtinai norisi pa
sakyti apie sceninį pasirody
mą ką nors paskatinančio, 
draugiško, doro. Pagyra visad 
pakelia žmogų, suteikia jam 
naujos energijos ir leidžia, 
pamiršus visą vargą, vėl pasi
nerti į darbą, nes scena su
teikia daugiau dvasinio atpil
do nei filmas.

“Antro kaimo” režisierius 
ir aktoriai bus išgyvenę pana
šią, čia surašytą, sceninio pa
sirengimo raidą.

Palinksminti, prajuokinti 
žiūrovus neabejotinai buvo 
pagrindinis “Antro kaimo” 
tikslas. Ir nieko nėra malones
nio aktoriui, kaip išgirsti nuo
širdų žiūrovų juoką bei ploji
mus už sąmojingą žodį ar links
mą situaciją.

Žinoma, į kiekvieną dalyką 
galima žvelgti iš įvairių kam
pų, pavartojant išpopuliarė
jusi A. Maceinos posakį.

Žurnalistikoje įprasta da
lykus pirmiausia vertinti, o 
ne interpretuoti ar analizuoti. 
“Antro kaimo” atveju gal taip 
ir būtų prasmingiausia, t. y. 
pažvelgti į šį sceninį pasiro
dymą per akinius žiūrovų, ku
rių buvo susirinkę bent trys 
kartos: senųjų, jaunųjų (čia 
gimusių ir išsimokslinusių) ir 
jauniausių — mokslus tebeei
nančio jaunimo.

Turbūt didžiumai vyresniojo 
amžiaus žiūrovų “Antro kai
mo” humoras vietomis tikriau
siai turėto atrodyti pernelyg 
drąsus, liečiantis ne vieną da
lyką ar temą, kurie tradicinė
je galvosenoje peržengia įpras
tinio tabu ribas ir gal tiktų tik 
į alkovos aplinką. Senosios 
kartos kampu žvelgiant, “Ant
ras kaimas” gal buvo gerokai 
košmariškas, perkrautas ba

laganas, nusagstytas ameri
kietiškomis aktualijomis, pa- 
druskintas televizijai įpras
tinėmis sekso vinjetėmis bei 
nelaimingai pertemptu Ma
riaus Katiliškio novelės 
“Kaip surandamos žmonos”
įsceninimu.

Jaunajai kartai, subrendu
siai pofroidinėje kultūroje 
bei televizijos programų tva
ne, turbūt niekas neatrodė 
šokiruojančiai. Ir iš tikro, 
“Antras kaimas” nesekė televi
ziniais rodiniais, bet grei
čiau juos ironizavo. Tai buvo 
amerikietiškos televizinės kul
tūros pašiepimas, taigi — jos 
paneigimas. Tai, “Antrą kai
mą” pakviesdamos, puikiai su-
prato jaunosios šeimos, ku
rių gera dalis sudaro savo 
kartos intelektualinį ir pro
fesinį elitą.

O iš teatrinio kampo pažvel
gus (o tai ir bus tiksliausias 
kampas sceniniam pasirody
mui nusakyti), “Antras kai
mas” atvyko su rūpestingai 
surežisuotais, trumpais ar 
trumpučiais scenovaizdžiais, 
kertiniu sakiniu ir šviesų iš
jungimu staiga vykusiai nuj 
traukiamais ir po kelių ar ke
liolikos akimirkų pasikeičian- 
čiais, dinamiškai riedančiais 
škicais.

Be nekomplikuoto, protar
piais groteskiško flirto vaizdų, 
kertine “Antro kaimo” idėja 
bene buvo parodyti mums ap
nuogintą medžiagiškumą, ku
ris dalies išeivių gyvenime 
yra tapęs stačiai pagrindiniu 
sportu, iš šalies pažvelgus, 
neskoningu apsėdimu. Anapus 
sarkazmo glūdi tyli tragedija, 
kad žmogus taip beprasmiškai 
gali susmulkinti savo buitį. 
Ta prasme “Antras kaimas” 
yra labai moralus, kaip mo
ralus yra kiekvienas gilesnis 
humoras, pradedant Servante
so kilniojo riterio Don Kichoto 
išdaigomis ir jo tarno Sančo 
Pansos pokštais.

Kai kurie gabalai Kanado
je gyvenantiems neatrodė nei 
juokingi, nei aktualūs, kaip 
pvz. šaipymasis iš gydytojų. 
Mums norėta perduoti, kad 
kai kurie gydytojai Ameriko
je bando kiek galint daugiau 
išlupti iš žmogaus pinigų ir 
gydo jį reikia ar nereikia. 
Gyvenimo tikrovė yra kiek ki
tokia. Nors daug kas norėtų 
turėti gydytojo pajamas, tur
būt nedaug atsirastų norinčių 
dirbti gydytojo darbą, vieną iš 
labiausiai žmogų išsemiančių 
profesijų. O advokatų išradin
gumai yra protarpiais garsi
nami sensacingos spaudos 
puslapiuose, ir sunku būtų pa
sakyti, kiek jie atspindi ame
rikietišką tikrovę. Bet, paga
liau, tai nėra taip svarbu, jei 
sutiktume, kad teatrui svar
biausia yra sceninė tikrovė. O 
sumontuoti škicai ir savo nuo
seklumu, ir eilės tvarka teat
rine prasme buvo visiškai pri
imtini.

Pirmoje programos dalyje 
pateikiamos septynios trum
putės nekomplikuotos vinje
tės, taigi nereikalaujančios 
iš klausovo per didelių pastan
gų ir tesuteikdamos jam ga
na paviršutinišką juoko ant
plūdį ar bent sukeldamos šyp
seną.

Štai pradiniu eskizu lietu
viškos mokyklos mokytojų po
sėdyje svarstoma neigiama 
televizijos įtaka mokiniams, 
o posėdis baigiamas mokytojų 
ginču dėl televizijoje rekla
muojamo alaus kokybės. Tru- 

pūtį juokinga, bet ne per daug.
Tuoj seka antras eskizas: 

tėvui ligoninės laukiamajame 
pranešama, kad gimusi duktė, 
o jis tikėjęsis sūnaus. Jis 
net mano, jog bus įvykusi klai
da. O kai kitas laukiantis tė
vas padovanoja gailestingajai 
seseriai saldainių dėžę, ir toji 
pasako, kad jo žmona pagim
džiusi sūnų, pirmasis mano, 
jei būtų papirkęs seserį sal
dainiais, gal ir jam būtų sū
nus tekęs.

Iš šito škico tikrai galima 
buvo daugiau padaryti. Mat 
būtinas sūnaus geidimas mū
sų urbanistinėje kultūroje 
tėra žemdirbio mentaliteto 
atlieka. Anais laikais duktė 
(jei ir buvo namų papuošalas) 
vis tik ištekant sudarė nema
žas ekonomines išlaidas. Kai 
kuriems susilaukti sūnaus esti 
savotiškas vyriškumo įrody
mas. O motinai, jau modernią
ja prasme, sūnus teikia neri
botą galimybę užsiauginti to
bulą vyrą, kokiu joks vyras 
nėra savo žmonai. Čia tik tarp 
kitko norima pateikti plates
nių galimybių tam pačiam ob
jektui. “Antras kaimas” betgi 
nusprendė pasilaikyti tik vul
gariąja (gerąja, pirmine šio 
žodžio prasme) šio dalyko dalį.

Po vinječių ėjo M. Katiliš
kio novelės įsceninimas. Visa 
pagarba Katiliškiui, bet jis 
gal mažiausiai tinka - scenai. 
O gal šį įsceninimą kiti geriau 
suprato nei šių eilučių auto
rius.

Pagrindine antrosios dalies 
tema buvo perduoti įvairūs 
advokato ir gydytojo nutiki
mų variantai, priimti publikos 
gana palankiai, savo fantasti
ka nuvedę abu veikėju net ir į 
pragarus.

Geriausias humoras vis tik 
turėtų būti subtilus. Servan
tesas būtų tokio humoro idea
las. Bet galima, pavyzdžiui, 
suminėti kad ir tris čekus: 
Hašeką, Čapeką ir Kunderą, o
svarbiausia ir mūsų pačių Pul- 
gį Andriušį, kuris buvo ir pui
kus gyvenimo komizmo stebė
tojas, ir aštriaprotis, ir kal
bos meistras, ir visad likdavo 
švelnus (be krislo brutalumo).

Tenesupranta “Antro kai
mo” režisierius ir aktoriai 
čia surašytų pastabų kaip jų 
pastangas paneigiančios kriti
kos, bet, atvirkščiai, kaip 
paskatą ateityje ir toliau 
dirbti šį taip mums svarbų 
teatrinį darbą, nes bendruo
menė, nesugebanti pažvelgti į 
save ir iš juokingosios pusės, 
praranda dalį savo žmoniš
kumo.

§ D. MICKUTE-MITKIENEi
» Betliejaus žvaigždei

Žvaigždė.
& Niekad nematyta
S Ir nauja,
3 Šį vidurnaktį nušvito
§ Danguje?
S, Mato piemenys ir spėja:
3 Kas tai bus?-
W Baltas angelas atskrieja
ai Nuostabus.
S Ir iš snaudulio juos kelia
» Kilt ir žengt -
įį’į Dievui - Kūdikiui - Karaliui

&

įį? O Šviesi Žvaigždė Betliejaus, P
S Šviesk ir tiems - «

Pasauliniu pavergėju 7*
Prispaustiems! S

SAULĖ LOČERIENĖ
Turbūt nieko nėra sudėtin

gesnio, kaip sukurti gerą, tik
rai jaudinantį, įspūdingą ir 
nenuobodu romaną apie patį 
tragiškiausią mūsų tautos lai
kotarpį. Čia reikia ypatingo 
talento, didelių pastangų ir 
kūrybingumo.

Norėčiau pasidalinti minti
mis ir dvejonėmis, kurias su
kėlė A. Balašaitienės romanas 
“Skeveldros”.

Pagrindinis knygos motyvas
— prarastos gimtinės, namų, 
sudužusio gyvenimo motyvas. 
Vienas svarbiausių knygos 
išgyvenimų — nežinomo ryto
jaus ir dingstančios praeities 
situacija.

Romanas apima dešimties 
metų laikotarpį — nuo 1939 
iki 1949 metų — tragiškiausius 
mūsų tautos metus, kurie pa
keitė likimus, sugriovė gyve
nimus ir atnešė negrąžinamai 
prarastos tėvynės skausmą. 
Romano įžangoje sukuriamas 
kondensuotas išgyvenimas nu
skamba tragiška nerimo tona
cija, bet visa tai, deja, ne
išlaikoma iki paskutiniųjų 
knygos puslapių. Ši nežinios 
ir tragizmo kupina scena įrė
mina visą romaną — jis prasi
deda ir baigiasi 1949 metais, 
kai didžiulio transatlantinio 
laivo apatiniame denyje spie
tėsi “senutės Europos vaikai, 
sunkiomis mintimis ir likimo 
baime nešini, paženklinti pra
radimų ženklais, daugelio tra
gedijų liudininkai”. O paskui 
autorė mus grąžina į nepri
klausomos Lietuvos paskuti
niuosius gyvavimo metus, į idi
lišką Sangailių dvarą, kur 
nuo senų senovės gyveno kil
minga Plaškevičių giminė, kur 
“iš kiekvieno krūmo, iš kiek
vieno žemės sklypelio dvelkė 
šimtmečių istorijos dvasia”.

Romano turinys gana aiškus 
ir paprastas. Anicetas Plaš- 
kevičius, likęs našlys su sū
numi Steponu, užsidega meile 
jaunai ir gabiai gydytojai 
Elenai, ilgai tą meilę nešioja 
užslėpęs savyje, kol galų ga
le išdrįsta išsakyti savo 
numylėtai. Vėliau viskas vyks
ta tarsi pasakoj — vestuvės, 
gyvenimas dvare, Elenos pasi
aukojantis darbas, įvairūs kil
nūs poelgiai, jaunojo Stepono 
studijos Vienoje, meilė Marga
ritai, jųdviejų vestuvės, kurios 
“ilgai apylinkėje buvo komen
tuojamos, pradedant nuo nuo
takos pasakiškai gražių vestu
vinių drabužių iki pokylio ilgo 
valgių ir gėrimų sąrašo . . .”

Šį idilišką bekonfliktinį gy
venimą sutrikdo 1940 metų va
saros įvykiai. Dvaro konfiska
vimas, inventoriaus surašy
mas, Aniceto mirtis, galų ga
le pačios Elenos su mažyt.e 
dukrele ištrėmimas. “Netru
kus visi tremtiniai buvo su
grūsti į vagonus . . . Niekas 
nepastebėjo rytų pusėje pro 
vasaros miglas prasiskver
biančios aušrinės. Traukinys 
pajudėjo, nešdamas savo liūd
ną naštą saulės link, nors už 
jos spindulių abejingos švie
sos tremtinių gyvenimui artė
jo tamsa.” Prasidėjus karui 
apiplėštam Sangailių dvare 
apsigyvena nauja Plaškevičių 
giminės karta — Margarita su 
Steponu. Bet neilgam. Karo 
įvykiai priverčia juos palikti 
namus, trauktis į Vokietiją, 
kur pakeliui žūsta Margarita, 
ir Steponas lieka vienas su 
mažu sūneliu Linu. Galu gale
— kelionė į Ameriką. “Ar joje 

JAV lietuvių jaunimo sąjungos Klivlando skyrius 1987 m. lapkričio 14 d. 
surengė koncertą “Aš čia gyva”. Jo programą atliko DARIAUS I’OLIKAI- 
ČIO orkestras ir dainininkai Nuotr. V. Bacevičiaus

iš skeveldrų pavyks sulipdyti 
naują gyvenimą, iš praradimų 
keliaujant į bauginančią ne
žinią?”

Pirmiausia — romanas gero
kai ištęstas, ypač toji dalis, 
kur aprašomi Aniceto ir Ele
nos santykiai. Nei Elenos, nei 
Plaškevičiaus asmenybės ne
patraukia dvasios jėga, indi
vidualumu, nors, juos aprašy
dama, autorė sudėjo visas įma
nomas dorybes. Galbūt jų per 
daug, ir todėl šie charakte
riai atrodo dirbtini, nenatū
ralūs.

Geriau rašytojai pavyko la
biau neigiami personažai. Su
krečia Elenos tremties scena, 
Petro Amolio, Šekolskio elge
sys. Kupinas dvasinių prieš
taravimų Valdemaro paveiks
las, jo požiūris į tautos liki
mą. Tokiais momentais laiko
tarpio įprasminimo refleksija 
iškyla romane kaip sąžiningas 
ir tikras galvojimas apie sa
vąją kartą. Ir šis pojūtis kart
kartėmis kelia aštrias reakci
jas, nerimą ir skausmą. Džiau
giuosi, kad nors retsykiais 
krustelėjo siela — juk tai ra
šytojos inspiracija. Tačiau 
tik retsykiais — visuma nuvi
lia.

Stereotipinis siužetas, o kas 
liūdniausia — stereotipinio 
mąstymo klišių nualintos he
rojų mintys ir poelgiai. Nors 
romane gausu tragiškų įvykių, 
pati autorė, tarsi nustumta į 
visų tų įvykių periferiją, tė
ra tik abstrakti stebėtoja. 
Romano dramatizmas dar la
biau blanksta, kai autorė, už
uot bandžiusi tirštinti konkre
čias to laikotarpio spalvas, 
psichologiškai motyvuoti po
elgius, leidžia savo lėkštiems 
personažams samprotauti apie 
gyvenimą. Negali sakyti, kad 
dėl to romanas praranda idė
ją ar nukrypsta nuo pagrindi
nių problemų. Ne. Tik visa tai 
tiek “apauginta” šalutiniais, 
išgalvotais, ištęstais persona
žų samprotavimais, kad galų 
gale tampa sunkiu, nepakelia
mu, nuobodžiu aprašymu. Pa- 
sigepdi psichologinėj .sąnty,. 
kių gilumos, išgyvenimų sudė
tingumo, be kurio romanas te
liko neryškia užuomina, neiš
sipildžiusia goda. Ir dedika
cija, iš kurios matyti, kad au
torės norėta padėti kiekvie
nam giliau įsisamoninti tau
tos tragediją, deja, taip ir 
liko tik dedikacija. Romanas 
šios paskirties neišpildė.

Truputį apie kalbą. Gaila, 
kad romanas netapo gražios, 
gyvos ir vaizdingos lietuvių 
kalbos pavyzdžiu. Kone visi 
herojai šneka sausom, laik
raštinėm frazėm. Čia pilna to
kių posakių, kaip: “jame pra
dėjo dominuoti bruožai”, 
“kreipkime žvilgsnį bendro 
gyvenimo kryptimi”, “čia pro
blemų nebus”, “einant tuo pa
čiu principu”, “sąryšyje su 
tuo”, “jūsų dabartiniame sto
vyje”, “žvelgdami iš perspek
tyvos”, “abu įveikė užuolaidą”, 
“aš asmeniškai” ir 1.1.

Nejučia prisimenu Mariaus 
Katiliškio kūrinių kalbą, kur 
iš kiekvieno sakinio tiesiog 
trykšte tryško lietuvių kal
bos grožis, turtingumas, vaiz
dingumas. Kiekvienas rašyto
jas turėtų siekti tokių aukš
tumų.

Aurelija Balašaitienė, SKE
VELDROS. Romanas. Išleido 
“Vilties” draugijos leidykla, 
Cleveland, 1987 m., 425 psl. 
Kaina —10 dol.
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d KlJLTŪRIfllEJE VEIKLOJE
XVI-ji lietuvių fotografų darbų 

paroda 1987 m. spalio 23 — lapkri
čio 1 d. d. Čikagoje, M. K. Čiurlio
nio galerijoje Jaunimo centre, su
silaukė 29 fotografų, atsiuntusių 
180 nuotraukų, kurių 100 buvo 
spalvotos ir 80 nespalvotų. Meti
nes parodas rengiantis Dr. Stasio 
Budrio lietuvių foto archyvas kon
kursine tema paskelbė “Metų lai
kus: pavasarį, rudenį ir žiemą”, 
bet taipgi parodoje leido daly
vauti ir su pačių fotografų pasi
rinktomis temomis. Didžiojoje 
salėje išstatytos 94 nuotraukos 
su fotografų pavardėmis atstovavo 
laisvoms temoms, 86 nuotraukos 
kitoje salėje — “Metų laikų" kon
kursui. Jos buvo paženklintos tik 
mumeriais, kad lankytojai objek
tyviai galėtų išrinkti geriausias 
nuotraukas, nežinodami jų auto
rių. Atidaryme parodą aptarė fo
tomenininkas Algimantas Kezys. 
Svečio teisėmis parodoje dalyva
vo profesinis fotografas Aurelijus 
Prapuolenis. Pluoštą nuotraukų iš 
Lietuvos parodai atsiuntė du pla
taus pripažinimo susilaukę vilnie
čiai fotografai Rimantas Dichavi- 
čius ir Antanas Sutkus. Lietuvos 
gamtovaizdžiams buvo skirtos ir 
Aldonos Kaminskienės nuotrau
kos. Iš kitų išsiskyrė profesinis 
fotografas Manfredas Jasevičius 
geroje studijoje darytom nuotrau
kom moteriškų drabužių rekla
mai. įdomios buvo penkios spal
votos Antano Kulbio nuotraukos, 
susietos su Gedimino sapnu. Savo 
darbui Bostono universitete jis 
kuria vaizdajuostę “Geležinio 
vilko” tema. Konkurso “Metų lai
kai" laimėtojai buvo paskelbti 
1987 m. lapkričio 6 d. vakaronėje. 
Pagal parodos lankytojų išrinktas 
geriausias nuotraukas pirmą vietą 
laimėjo Kazys Daugėla, antrą — 
Petras Ražiūnas, trečią—Aldona 
Kaminskienė.

Mokslo ir kūrybos simpoziumai 
rengiami kas ketveri metai Čika
goje, Jaunimo centre. Pirmasis ten 
buvo surengtas 1969. XI. 26-30. 
Sekantis simpoziumas yra numa
tytas per 1989 m. Padėkos dienos 
savaitgalį. Ruošos reikalais rūpi
nasi Mokslo ir kūrybos .simpoziu- 
movtaryha-i <1987> m. .spalio>i2S<dtHt 
naują: tarybą sudarė keturių itam-’ 
poziumus rengiančių organizacijų 
atstovai: Lietuvių inžinierių ir 
architektų sąjungos — Albertas 
Kerelis ir Kostas Burba, Lietuvių 
gydytojų sąjungos — dr. Kazys 
Ambrozaitis ir dr. Jonas Valaitis, 
Lituanistikos instituto — Aušra 
Liulevičienė ir kun. Juozas Vaiš- 
nys, SJ, JAV LB — Ingrida Bub
lienė ir Bronius Juodelis.

A. a. Alfonsas Mikulskis ket
virtųjų mirties metinių proga 
Klivlande prisimintas 1987 m. 
spalio 18 d. Mišiomis Dievo Mo
tinos šventovėje ir jo kūriniams 
skirtų dviejų leidinių sutiktuvė
mis Lietuvių namuose. Mišiose 
skambėjo trys velionies sukurtos 
giesmės — “Viešpatie, pasigai
lėk”, “O Dieve geriausias” ir 
“Šiluvos Marijai”. Po pamaldų 
visi susirinko Lietuvių namų sa
lėje susipažinti su neseniai pasi
rodžiusia pirmąja A. Mikulskio 
kūrinių knyga “Dainos ir gies
mės”, 1986 m. pabaigoje M. K. 
Čiurlionio ansamblio išleistu 
septintuoju dviejų plokštelių 
albumu “Tėvynės dainos, jūs auk
sinės”. Ansamblio pirm. B. Bur
kus visus dalyvius pakvietė su
giedoti “Lietuva brangi”, susi
kaupimo minute prisiminti tris 
mirusius čiurlioniečius — ansamb
lio įsteigėją Alfonsą Mikulskį, 
dirigentą Rytą Babicką ir daini
ninką Zenoną Gobį. Programai 
vadovavęs Vladas Plečkaitis pra
nešė, kad Vacys Kavaliūnas jau 
parašė M. K. Čiurlionio ansamb
lio monografiją, kuri skaitytojus 
turėtų pasiekti sekantį pavasarį. 
Išleista pirmoji A. Mikulskio kū
rinių knyga “Dainos ir giesmės”, 
kuriai 71 dainą ir devynias gies
mes atrinko Ona Mikulskienė ir 
Algirdas Bielskus. Gaidas ir teks
tą paruošė Kazys Skaisgirys. įva
dą “Kad išliktų amžinai” parašė 
Darius Lapinskas. Spaudai ruošia
ma antroji A. Mikulskio kūrinių 
knyga. Jon norima įjungti instru
mentinę velionies muziką kank
lėms, pučiamųjų ir tautinių 
instrumentų orkestrams, “Mišias 
už kenčiančią Lietuvą”. Trečioji 
A. Mikulskio kūrinių knyga bus 
skirta tautiniams šokiams, dai
noms su liaudies instrumentų pa
lyda. Visas kūrybinis A. Mikuls
kio palikimas netilps į tris kny
gas. Likusieji originalai su kita 
medžiaga bus atiduoti Balzeko 
lietuvių kultūros muziejui. Tiki
masi, kad ten bus įsteigtas spe
cialus skyrius M. K. Čiurlionio 
ansamblui ir A. Mikulskiui.

Aštuntasis Vilniaus vargonų 
muzikos festivalis buvo pradėtas 
specialiu koncertu paveikslų ga
lerija paverstoje Vilniaus kated
roje, susilaukusioje porą metų 
trukusio senųjų vargonų atnauji
nimo. Jungtiniame koncerte G. 
Haendelio, J. Juzeliūno ir F. 
Poulenco kūrinius atliko S. Son
deckio vadovaujamas kamerinis 
Lietuvos orkestras, vargoninin
kas L. Digrys, smuikininkas R. 
Katilius ir vargonininkė V. Sur
vilaitė.

Literatūrinė Petro Cvirkos pre
mija buvo įsteigta jo 75-tųjų gi
mimo metinių išvakarėse 1984 m. 
Ji kas treji metai skiriama rašy
tojams, poetams, dramaturgams ir 
publicistams už geriausius kūri
nius kaimo tematika. Pirmąkart 
šią premiją 1984 m. laimėjo V. 
Rimkevičius, o antroji šiemetinė 
premija per tradicinį novelės va
karą P. Cvirkos tėviškėje Klan- 
giuose, Jurbarko rajone, įteikta 
Mykolui Sluckiui už romaną 
“Medžliepis”. Laureatą pasveiki
no premiją skiriančio Lietuvos 
žemės ūkio pramonės komiteto 
pirmininko pavaduotojas S. Va
siliauskas ir Lietuvos rašytojų 
sąjungos valdybos sekr. V. Mar- 
tinkus. Koncertinę programą atli
ko Vilniaus grąžtų gamyklos savi
veiklininkai.

Grupė pedagoginio Vilniaus 
instituto studentų su savo vadovu 
docentu Jonu Riškumi š. m. lie
pos 15-18 d.d. Varduva pavadin
toje Žemaičių Kalvarijoje bei 
jos apylinkėse rinko medžiagą 
apie poetą Vytautą Mačernį. Stu
dentai užrašė nemažai vyresnių
jų gyventojų prisiminimų. Ver
tingiausi buvo velionies poeto 
sesers Valerijos Šilinskienės pa
sakojimai, įrašyti dviejų valandų 
ilgio magnetofono juoston. Tos 
juostos nuorašą studentai pado
vanojo Varduvos bibliotekoje 
atidarytam memorialiniam poeto 
V. Mačernio kambariui, kurį pri
žiūri medžiagą telkianti vedėja 
V. Garbenčienė. Kambaryje sau
gojami autentiški 1944 m. rugsėjo 
7 d žuvusio V. Mačernio daiktai 
— suolas, stalelis, komoda. Iš 
gimtosios sodybos Šarnelės kaime 
reikėtų atvežti ten esančią spin
tą, bet ribota kambario patalpa 
neleidžia plėsti pradėto muzie
jėlio. Jame vos telpa skoningai 
išdėstyti dabartiniai rodiniai. 
Sodyba Šarnelės kaime tvarkoma 
neblogai, tačiau joje taip pat rei
kėtų bent vieno kambario poeto 
atminimui. Prie Varduvos biblio
tekos nėra specialios lentelės, 
primenančios lankytojams gimtą
ją poeto V. Mačernio sodybą Šar
nelės kaime.

Taikomosios dailės muziejus 
atidarytas senojo Vilniaus arsena
lo atnaujintoje rytinėje dalyje. 
Arsenalu buvo vadinama įmonė, 
kurioje gaminami, taisomi ir lai
komi ginklai bei amunicija. Arse
nalai išnyko XX š., kai ginklų ga
myba tapo atskira pramonės šaka. 
Vilniaus arsenalas buvo pastaty
tas XV š. pabaigoje. Jame XVI š. 
pirmojoje pusėje pradėtos liedin- 
ti patrankos. Senasis arsenalas 
buvo dviejų aukštų su dvišlaičiu 
stogu. Jis dažnai degė, buvo griau
namas ir atstatomas. Buvo išlikęs 
tik rytinės dalies pirmasis aukš
tas ir dalis galinių antrojo aukš
to fasadų. Architektui E. Purliui, 
atnaujinimo projekto autoriui, pa
vyko autentiškai atkurti pirmąjį 
arsenalo aukštą. Apie antrąjį 
aukštą nebuvo rasta istorinių ži
nių. Jo vidus įrengtas dabarti
niais metodais. Pastatą pritaikant 
muziejui, iš dviejų aukštų teko pa
daryti keturis. Pirmajame aukšte 
įrengta salė senųjų dirbinių pa
rodai, antrajame — dabarties kū
riniams, trečiajame — rodinių 
saugykla, ketvirtajame — patal
pos muziejaus darbuotojams. 
Naujasis taikomosios dailės mu
ziejus, įsikūręs atnaujintame ar
senale, turės didžiausias patal
pas Vilniuje. Pirmajame aukšte 
lankytojų laukia archeologų ras
ti senojo Vilniaus medinio grin
dinio pavyzdžiai, gintarinės sa
gutės ir kabučiai, pagaminti III-IV 
tūkstantmetyje prieš Kristų, ras
ti vienoje iš Šventosios gyven
viečių. Čia taipgi yra keletas III- 
VI š. dirbinių, šiemet rastų Kre
tingos rajono Užpelkių kapinyne, 
XVIII š. gobelenas iš Šv. Kotry
nos šventovės. Netrūksta ir aukš
to lygio taikomosios dailės kūri
nių, kadaise Lietuvon patekusių 
iš Europos. Antrajame aukšte su
telkti dabartiniai taikomosios 
dailės kūriniai — gobelenai, ke
ramikos darbai, stiklo dirbiniai. 
Daugelį senųjų rodinių atnaujino 
Vilniuje veikiantis P. Gudyno 
centras. V. Kst.
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| LIETUVOS K/\NKINIjJ 
pavyzdys ir nuopelnai tesu- _ 
teikia visiem ę lietu via r

m
Kazio Šimonio gimimo šimtmetis

Dailininkas, kurio kūrybos šaltinis buvo lietuvių liaudies menas | ŠVMOT
teikia visiems lietuviams iš
tvermės bei ryžto darbuotis

| Gimusio [Kristaus
pilnutiniam įsikūnijimui 

mūsų tautoje!

LIETUVOS KANKINIŲ 
parapijos Anapilyje kunigai: 

prel. dr. Pranas Gaida, 
kun. Kazimieras Kaknevičius 

ir kun. Jonas Staškus

i

PARAPIJOS TARYBOS PREZIDIUMAS:
Jonas Andrulis, Vida Valiulienė, Juozas Karasiejus, 
Jonas Ažubalis, Vidmantas Valiulis, Slava Žiemelytė, 

Genovaitė Trinkienė, Rimas Paulionis,
Regina Celejewska, Pranas Linkevičius, 
Genovaitė Gaižutienė ir Stasys Vaštokas

IGNAS MEDŽIUKAS

Leidykla “Vaga” Vilniuje 
1986 m. išleido Kazio Šimonio 
monografiją, parašytą Danutės 
Jedzinskienės. Monografijos 
pratarmėje autorė sako: “Ma
tyt, nėra nei vieno dailininko 
Lietuvoje, kurio paveikslai 
būtą taip plačiai pasklidę po 
žmones, kaip Kazio Šimonio ir 
taip prieštaringai vertinami”.

Daugelis vyresnio amžiaus 
žmonių, jei ir nepažinojo dai
lininko Šimonio, tai prisime
na jį kaip savotiško žanro dai
lininką, palikusį mūsą dailėje 
būdingų žymių, nes jo kūrybos 
stiliui didžiausios įtakos tu
rėjo lietuvių liaudies menas. 
Daugeliui teko mokytis iš va
dovėlių, iliustruotų Kazio Ši
monio.

K. Šimonio ilgas gyvenimas 
buvo vingiuotas. Gimęs 1887 m. 
rugpjūčio 25 d. Starkonių kai-

Nemažos įtakos jam padarė ir 
vokiečių bei prancūzų dailės 
mokykla. Kaip monografijoje 
tvirtinama, K. Šimonio kūry
bą veikė didžiojo meno geni
jaus M. K. Čiurlionio darbai 
ir filosofinės Vydūno idėjos.

1924-1925 m. K. Šimonio pa
rodėlės buvo surengtos Fila
delfijoje ir Čikagoje. Viena 
didesnių parodų įvyko 1926 m. 
Rygoje, kur dailininkas išsta
tė 73 tapybos darbus ir daug 
piešinių. Paroda turėjo didelį 
pasisekimą ir susilaukė gerų 
įvertinimų. K. Šimonis, gavęs 
dvejiem metam švietimo mi
nisterijos stipendiją, išvyko 
į Paryžių. Čia 1927 m. surengė 
savo darbų parodą, kurioje 
buvo išstatyti 54 paveikslai. 
Parodos katalogui įžangą pa
rašė poetas Oskaras Milašius 
ir tuo padėjo išgarsinti K. 
Šimonio vardą bei kūrybą.

Grįžęs į Lietuvą K. Šimo-

Antroje sovietų okupacijo
je K. Šimonis buvo paskirtas 
Kauno taikomosios dailės in
stituto muziejaus vedėju. Šios 
pareigos pareikalavo iš jo 
daug laiko, kurio reikėjo kū
rybiniam darbui. 1951 m. jis 
dirbo Kauno politechnikos 
instituto architektūros ka
tedroje laborantu ir dėstė 
piešimą. 1962 m. jam buvo su
teiktas nusipelniusio meno 
veikėjo vardas, o 1972 — liau
dies dailininko vardas.

K. Šimonis sukūrė 2000 tapy
bos ir 1000 grafikos darbų.

K. Šimonis mirė 1978 m. ge
gužės 5 d. Kaune. Palaidotas 
Petrašiūnų kapinėse.

D. Jedzinskienės parašyto
je Kazio Šimonio monografi
joje yra įdėta 80 jo spalvotų 
reprodukcijų, kūrinių katalo
gas, anglų ir rusų kalba san
traukos, bibliografija ir tu
rinys.

i METU

proga
$ Lietuvių Evangelikų 
i# Liuteronų Išganytojo 
m parapijos taryba, 

kun. P. Dilys ir 
organizacijos

M- nuoširdžiai sveikina visus parapijiečius, 
rėmėjus bei visą lietuvių bendruomenę.

Gimusio Išganytojo šviesa tešviečia 
jūsų gyvenimo kelyje!

YV. ■<»»<'. oįį'. ■qsi-. šV’ ■esi*. šjį'osš'. o>-*. abi'.

& J Kristaus 
gimimo 
šventės ir

S.

Naujų metų 
proga 
sveikinu visus 
Otavos lietuvius, 
brolius kunigus, 

gimines ir visus mielus tautiečius pavergtoje
Lietuvoje, linkėdamas šventinio džiaugsmo, 
ištvermės ir geriausios sėkmės naujaisiais 
metais.

Si

Si

Kun. dr. Viktoras Skilandžiūnas, 
Otavos lietuvių katalikų misijos 

kapelionas

ristaus gimimo švenčių ir
Naujų metų proga sveikinu Aušros 

Vartų parapijos parapijiečius, lietuvius. 

Dievo ir tėvynės meilė teišryškina mumyse 

žmogaus didybę ir teveda mus į Dievo 

karalystę.

Tėv. Juvenalis Liauba, OFM 
Aušros Vartų parapijos klebonas Hamiltone

jį^VeikinU parapijiečius, visus 
Londono, Rodney, West Lome ir apylinkių 
lietuvius, linkėdamas visiems linksmų 

šv. Kalėdų ir laimingų Naujų metų -

B klebonas kun. Ignas Mikalauskas, OFM a

me, netoli Kupiškio, gausioje 
vidutinių ūkininkų šeimoje, 
jaunystėje patyrė daug vargo. 
Vaikystėje jis buvo nestiprios 
sveikatos, todėl tėvai jį norėjo 
išmokyti vargonininku, kad 
tuo būdu galėtų pelnytis sau 
lengvesnį pragyvenimą. Moks
lą pradėjo pas Vosyliškio baž
nytkaimio vargonininką, o vė
liau mokėsi pas Kupiškio var
gonininką. Privačiai pasiren
gęs, Šiauliuose išlaikė 4 kla
sių egzaminus. 1907 m. įstojo į 
“Saulės” mokytojų kursus Kau
ne. Motinai mirus, netekęs iš 
namų paramos, iš dalies ir dėl 
to, kad atsisakė stoti į kuni
gų seminariją, vertėsi sava
rankiškai, kopijuodamas šven
tųjų paveikslėlius, piešdamas 
iškabas, dekoruodamas sce
nas.

Kursų vadovas A. Vokietai
tis, pastebėjęs jaunuolio po
mėgį piešti, supažindino jį 
su aistringu Lietuvos praei
ties mylėtoju dailininku Tadu 
Daugirdu, kuris jam padarė 
didelės įtakos. Iš T. Daugirdo 
jis išmoko elementarinių pie
šimo taisyklių. Daugirdas bu
vo tikras Šimonio patarėjas 
ir globėjas.

Pašalintas iš kursų už daly
vavimą slaptame ratelyje, ku
rio veikla buvo nukreipta 
prieš carinę administraciją, 
K. Šimonis išvyko pas savo 
brolį į Ameriką. Tačiau ten 
neprigijo ir po poros metų 
grįžo į Lietuvą. Mobilizuotas 
į caro kariuomenę, K. Šimo
nis susipažino su ukrainie
čiais dailininkais Kovalenka 
ir Ševčenka, iš kurių daug ko 
galėjo pasimokyti. Patekęs į 
Petrapilį, jis lankė piešimo 
kursus. Čia susipažino su Ado
mu Varnu, kuris jam padėjo to
bulinti piešimo techniką.

1918 m. K. Šimonis grįžo į 
Lietuvą. Pabuvęs trumpą lai
ką namuose, jis išvyko į Kau
ną, kuris buvo tapęs laikinąja 
Lietuvos sostine; čia pradėjo 
dėstyti piešimą ir dailyraštį 
“Aušros” gimnazijoj, o vėliau 
Damijonaičio mokytojų kur
suose. Tuo metu jis ėmė reikš
tis ir literatūroje; išspausdi
no literatūros, meno ir kultū
ros laikraštyje “Veja”, ėjusia
me 1919-1920 m. Kaune, reda
guotame Vienuolio-Žukausko, 
pirmą eiliuotą kūrinėlį “Se
kant impresionistų studiją” 
— apmąstymus apie kūrybą, 
kuriuos vėliau išplėtė savo 
“Girių giesmėse”.

1920 m. įvykusioj parodoj 
K. Šimonis išstatė apie šim
tą savo dailės darbų. Jam įta
kos padarė dailininkas prof. 
Adomas Galdikas, kartais pa- 
girdamas: “Na, tu, mieliausias 
šėtonėli, čia jau dirbi taip, 
kad neatskirsi nuo profeso
riaus”, kitą kartą, žiūrėdamas 
į K. Šimonio darbus, sakydavo: 
“Na, tu, žalty, fu, kas čia per 
krekenai?” Jis, A. Galdikui 
tarpininkaujant, įsitraukė į 
teatro dekoracijų meną, susi
pažino su teatro dailės spe
cifika ir technika.

Vėliau K. Šimonis įsijungė 
į liaudies meno rinkimo eks
pedicijas. Važinėdamas po 
įvairias vietoves, fiksavo 
liaudies meno pavyzdžius, fo
tografavo kryžius, statybos 
pavyzdžius, rinko įvairius ro- 
dinius Kauno Čiurlionio ga
lerijai. Domėjosi ir tauto
saka.

1923 m., gavęs F. Bagočiaus 
stipendiją, išvyko pagilinti 
savo meninių žinių į Berlyną, 
kur išbuvo apie 5 mėnesius. 
Manoma, kad čia susiformavo 
dailininko kūrybos stilius.

nis surengė parodas Klaipėdo
je ir Kaune, tačiau meno kriti
kai jo kūrybą įvertino ne visai 
palankiai. V. Didžiokas savo 
recenzijoje patarė Šimoniui 
mokytis piešti, neigiamai ver
tino portretinę kūrybą, saky
damas: “Tokie dalykai ne jo 
jėgoms”.

K. Šimonis daug dirbo iliust
ruodamas knygas. Pirmas 
stambesnis darbas buvo Ka
zio Binkio redaguotų “Dainų” 
(Šiauliai, 1922) iliustracijos. 
Šiam leidiniui jis sukūrė 360 
piešinių. Iš viso K. Šimonis 
yra iliustravęs apie 70 knygų. 
Šimonio grafikos darbai savitu 
bruožu išsiskiria iš kitų lie
tuvių dailės istorijoj. “Jo gra
fikoj atsiskleidžia lietuvių 
kultūros šaltinis — kaimo gy
venimas su savo dvasiniais ir 
materialiniais turtais”, — sako 
Danutė Jedzinskienė mono
grafijoj.

K. Šimonis buvo ir dailiojo 
žodžio meistras. Eilėraščius 
pradėjo rašyti dar ankstyvoje 
jaunystėje. Adomas Jakštas, 
peržiūrėjęs jo kūrybą, rado 
daug trūkumų ir davė jam pa
tarimų, kaip reikia rašyti. K. 
Šimonis suprato, kad jam dar 
daug reikia padirbėti, kad ga
lėtų išleisti savo kūrybą vie
šumon. Tik 1936 m. jis išleido 
savo poetinį kūrinį “Girių gies
mės”, kuriame jis apmąsto 
žmogaus santykius su pasau
liu, įpindamas autobiografi
nių bruožų. Kiti fragmentai — 
panašūs į himnus, kuriuose iš
keliami moraliniai idealai.

Jo žodinė kūryba kilo natū
raliai iš gimtosios aplinkos, 
kaip liaudies tradicijų tęsi
nys. Jo kūrybos pavyzdžiai yra 
dedami į mokyklinius vadovė
lius (Atpasakojimai, IV-VIII 
klasei. Sudarė Z. Alaunienė, 
A. Piročkinas, Kaunas, “Švie
sa”, 1977, p. 24, 52).

K. Šimonis yra parašęs atsi
minimų knygą “Gyvenimo nuo
trupos”, išleistą 1959 m., II 
leidimas — 1966. Čia jis pavaiz
duoja savo gyvenimą, prade
dant ankstyvąja vaikyste: “Ba
sas, šviesiaplaukis, be kepu
rės bėgiodavau ne tik vasarą, 
rudenį, bet dažnai ir žiemą”. 
Toliau jis aprašo savo tėvus, 
kurie abu turėjo daug gerų 
ypatybių: kantrūs, darbštūs, 
dainininkai. Dailininkas sa
vo atsiminimuose pavaizduoja 
smulkiai savo gyvenimo kelią, 
kuris jo nelepino.

K. Šimonis nebuvo išėjęs 
jokios sistematiškos meno mo
kyklos ar akademijos. Jis mo
kėsi kitų padedamas ir pats 
savo pastangomis. Net gavęs 
Švietimo ministerijos stipen
diją, Prancūzijoje bandė stu
dijuoti vienoje, kaip jis rašo, 
“privačioje akademijoje”, bet 
įsitikino, kad tai būsiąs tik 
laiko gaišinimas. Todėl lan
kęs Luvro muziejaus meno kū
rinių sales, kur studijavęs ta
pybą, žymėdamasis į sąsiuvinį, 
kas jam atrodė būdinga.

*
• Užsakykite “Tėviškės žibu

rius” kaip dovaną Jaunavedžiams, 
draugams, pažįstamiems.

Įvedu šildymo ir vėsinimo 
sistemą, atlieku visus 

taisymo ir skardos 
darbus

(Esu “Union Gas”
atstovas)

Jurgis Jurgutis
Tel. 383-9026

154 Darlington Dr.
Hamilton, Ontario L9C 2M3

is • a

Povilas Leknickas Tomas Zaleckis
Švenčių/*

Ačiū, Dieve, už medžius, 
žolę ir visą gražų pasaulį. 

Ačiū už visus draugus, 
tėvelius ir mokytojus.

Arvydas Slabosevičius



proga .1

savo gimines, draugus
ir pažįstamus, linkėdami 

linksmų švenčių ir 
laimingų naujų metų -

Juozas, Rita, Aurelija, fk
Gintaras ir mama 

Karasiejai
. _................................

•>. iKristaus gimimo
V švenčių proga sveikiname 
ja?: savo artimuosius, bičiulius,

visus tautiečius pavergtoje 
Lietuvoje ir laisvajame 
pasaulyje, linkėdami ištvermės 
nebaigtoje tautos kovoje už 
laisvę. Tebūnie naujieji

$ 1988 metai kelrodis
V į pergalę.

Tėviškės žiburiai

Kanados baltiečių susitikimas Roy Thomson koncertu salės patalpose Toronte po latvių kompozitoriaus F. Kal- 
ninšo oratorijos “Gloria”. Viduryje Ontario gubernatorius Alexander, jo dešinėje - latvaitė, jo kairėje Rūta Gir- 
dauskaitė, estaitė ir dr. M. Arštikaitytė-Uleckienė. Koncertą globojo Kanados baltiečių federacija

Platūs lietuvių rūpesčiai plačioje Kanadoje
Kanados Lietuvių Bendruomenės veikla atsispindėjo tryliktosios krašto tarybos antrojoje sesijoje

J. VARČIUS

Dr. K. J. Valiūnas, 
buvęs VLIKo pirmininkas, ir Šeima

ir laimingų bei sėkmingų

linkime giminėms, draugams
ir pažįstamiems —

Irena, Edvardas ir Ričardas Punkriai
£ Vilija, Edvardas, Andrėja ir Andriukas Punkriai
££ Kazimiera Arlauskienė, FL.

Marija ir Justinas Punkriai, FL. -

(Tęsinys iš praėjusio nr.)
Iki Stalino mirties 1953 

ryšių su Lietuva neturėjome, 
išskyrus retus privačius pra
nešimus laiškuose savo gimi
nėms, kad išliko gyvi. Iki 1967 
m. įvykusioje Montrealyje Pa
saulio parodoje pavyko už
megzti asmeninius ryšius su 
sovietų paviljone dirbančiais 
lietuviais. Jie buvo supažin
dinti su lietuvių išeivių gyve
nimu ir jų veikla. Čia pavyko 
mūsų jaunimui susitikti su at
vykusiais į parodą Lietuvos 
ansamblio nariais. Jie bendra
vo su mūsų jaunimu porą die
nų, pasikeisdami informaci
jomis. Parodos metu koncer
tavę liaudies muzikos instru
mentų specialistai paskatino 
Montrealio lietuvių jauni
mo ansamblio “Gintaras” ga
lutinį susiformavimą, kuriam 
jie parūpino dalį instrumentų.

Mūsų veiksniai pradėjo 
svarstyti bendravimo klausi
mą 1966-67 m. sušauktose kon
ferencijose. Buvo pripažintas 
ryšių palaikymo naudingumas 
ir reikalingumas. Nutarta, kad 
bendravimo būdas paliekamas 
kiekvienam spręsti ir 
rai valiai. Tačiau 'toks 
ravimas turi nekenkti 
vos nepriklausomybės
atgauti Lietuvai laisvę. Ka
nados lietuviai normavo bend
ravimą su Lietuva pagal veiks
nių nustatytas gaires.

Baigdamas savo pranešimą, 
dr.- P. Lukoševičius pasiūlė 
13 diskutituotinų rekomenda
cijų: 1. bendravimas su tau
tos kamienu yra būtinas, 2. 
bendradarbiavimo nerišti su 
klausimais, kurie išeina iš Lie
tuvos tarnautojų kompetenci
jos ribų, 3. nenusilenkti spau
dimui persiorganizuoti ar net 
sustabdyti politinę mūsų veik
lą, 4. atliktus gerus darbus bei 
laimėjimus vertinti teigiamai 
ir 1.1.

m.

jo ge- 
bend- 
Lietu- 
kovai
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Ona ir Andrius Petrašiūnai,
ČA London, Ont.

švenčių proga gimines 

draugus ir pažįstamus Kanadoje 
bei Amerikoje sveikina -

juos apšaukiant iš
turėtu būti santū-

sovietinis okupan-

velkinu su

šv. Kalėdomis, 
linkime gerų ir laimingų 

Naujų metų 
mieliams giminėms, draugams 
bei pažįstamiems - Jonas Khpcius, 

Oakville, Ont.

ir laimingų be/ 
sėkmingų

iiriii/Li pnelžg 
linkime savo mieliems 
giminėms, draugams ir 
pažįstamiems —

Hilda, Romas Simanavičiai 
ir šeima

*4A

švenčių ir laimingų 

naujų metų 
linkime klubo nariams, 

rėmėjams bei visiems lietuviams 
išeivijoje ir pavergtoje 

Tėvynėje —
Toronto lietuvių sporto 
klubas “Vytis" valdyba

riausybės pastangomis buvo 
atnaujintos senovės pilys, ku
riomis Chruščiovas labai pa
sipiktino ir sustabdė šiuos 
darbus. Jį pašalinus iš val
džios, Šumauskas baigė pra
dėtas pilių ir kitų senovės pa
minklų atstatymo darbus. Pa
leckis savo likimą labai sun
kiai pergyveno. Jis pasidarė 
alkoholiku ir pasigėręs verk
damas šaukdavo: “Aš esu Lie
tuvos išgama”.

Šie faktai patvirtina, kad lie
tuviai komunistai partijos bi
lietą nešiojo ir nešioja ne iš 
ideologinio įsitikinimo, bet 
kad rusai negalėtų užimti ad
ministracijoje atsakingų vie
tų ir naikinti lietuvių tautą. 
Tad lietuvių išeivių spaudos 
kaltinimai lietuviams komu
nistams, 
davikais, 
resni.

Aišku,
tas neapkenčia lietuvių išei
vių ir siekia juos sunaikinti. 
Kultūrinis bendravimas su 
Lietuva ne tik naudingas, bet 
ir reikalingas. Bendradarbia
vimas su valdžios organais ža
lingas ir vengtinas, nes ji yra 
kontroliuojama^ Maskvos. Jei 
Lietuvos mokšllhinkai, rašyto
jai, dainininkai, sportininin- 
kai gautų leidimą aplankyti iš
eivius Kanadoje ar Amerikoje, 
tai tokius reiktų priimti ir teik
ti jiems paramą. Tokie atvyki
mo galimumai yra, pasiuntus 
jiems atitinkamus kvietimus. 
Lietuvos išlaisvinimo, jos ne
priklausomybės atstatymo pro
švaisčių dabartinėje sovieti
nėje santvarkoje nėra. Išsi
laisvinimo galimumai atsiras, 
kad sovietų imperija bus 
naikinta. Tuo tarpu tokių 
limumų dar nematyti.

Pasisakymai
Po dr. P. Lukoševičiaus

skaitos ir prof. V. Skuodžio pa
sisakymo bendravimo klausi
mais vyko aktualios diskusi
jos. Iškeltas klausimas apie 
žmogaus teisių konferenciją, 
kurią sovietai siūlo rengti 
Maskvoje. Buvo teigiama, kad 
tokią konferenciją sovietai 
panaudos propagandai ir joje 
dalyvavimas bus suvaržytas. 
Prof. V. Skuodis rekomendavo 
šį reikalą atidžiai išstudijuo
ti. Jis priminė Jūrmalos kon
ferenciją, įvykusią Latvijoje, 
kurioje diskusijas laimėjo va
kariečiai, sukeldami latvių 
tautinį judėjimą. Ši konferen
cija atliko Baltijos kraštuose 
labai teigiamą vaidmenį. Dis
kutuota konkretūs išeivijos ir 
okupuotos Lietuvos meninių 
grupių, vienetų apsilankymo 
reikalai, kuriuos aiškino prof. 
V. Skuodis, atsakydamas 
klausimus.

Prof. V. Skuodžio pažiūra
Santykių klausimus tarp iš

eivijos ir pavergtos Lietuvos 
reikia spręsti istoriškai. Da
bartinė mūsų tautos padėtis 
panaši į caristinės Rusijos 
okupuotoje Lietuvoje. Jei ne
būtų įvykęs XIX š. spaudos 
draudimas, sukėlęs mūsų tau
tos pasipriešinimą per pogrin
džio spaudą, tai Lietuva var
gu būtų atgavus nepriklauso
mybę.

Šiuo metu Lietuvoje siekia
ma ne tiek nepriklausomybės 
atstatymo, kiek išlaikymo tau
tos gyvybės. Čia vyksta kova - 
žūti arba būti. Tai kova dėl tau
tinio išlikimo. Prie nepriklau
somybės klausimo reikia eiti 
nuosekliai. Okupuotos Lietu
vos inteligentija yra suinte
resuota palaikyti ryšius su lie
tuvių intelektualais išeivijo
je. Vilniuje įvykę “apvaliojo 
stalo” pasitarimai vyko tarp ko
munistinės valdžios pareigū
nų ir išeivijos privačių asme
nų. Čia buvo tik nuomonių pa
sikeitimas. Tokie pasitarimai 
yra naudingi ir išeivijos spau
doje neigiami pasisakymai 
okupuotoje Lietuvoje naudoja
mi piktai propagandai.

Išeivijoje yra susidariusi 
klaidinga nuomonė apie lie
tuvius komunistus, kurie čia 
laikomi tautos išdavikais. Tik
rumoje jie yra pirmoje eilėje 
lietuviai ir stengiasi lietuvių 
tautą apsaugoti pagal savo ga
lią. Pavyzdžiui, pokario metais, 
pertvarkant respublikos ribas, 
Sniečkus darė viską, kad at
gautų daugiau lietuviškų sri
čių, Lietuvos komunistų vy-

Baigiamasis posėdis
Paskutinis sesijos posėdis 

įvyko lapkričio 15, sekmadie
nį, 10 v.r., kuriam pirmininka
vo hamiltonietis K. Deksnys. 
Čia buvo tęsiamos diskusijos 
dėl ryšių palaikymo su Lietu
va. Prieita išvada, kad bend
ravimas išeivijos su okupuo
toje Lietuvoje gyvenančiais 
lietuviais yra būtinas. Tik šis 
bendravimas turi ribotis tie
sioginiais ryšiais, vengiant 
okupacinių valdžios institu
cijų. Šiuo atveju išeivijos lie
tuviams tenka vadovautis savo 
sveika nuovoka, sąžine ir tau
tiniu sąmoningumu, vengiant 
bet kurių veiksmų, kurie galė
tų pakenkti Lietuvos valstybi
niam tęstinumui ar lietuvių 
tautos pastangoms išlikti bei 
išsivaduoti iš okupacijos.

mielus bičiulius

ir

Juozas ir Danutė

Daniai

pa-

su- 
ga-

Patvirtinus KLB atstovų į 
Viltąjį Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės seimą rinkimų 
taisykles buvo priimti nuta
rimai, kuriuos pasiūlė rezo
liucijų komisijos pirm. dr. P. 
Lukoševičius. Iš jų svarbesnie
ji yra šie: 1. metinis solidaru
mo mokestis pakeliamas iki 
$10, 2. apylinkės raginamos 
remti Lietuvių fondą, 3. įparei
gojama krašto valdybą teikti 
paramą mažoms kolonijoms, 
rinkti medžiagą apie rusų nu
sikaltimus Lietuvoje, 4. ska
tinami Kanados lietuviai dėti 
pastangas kiek galima tiksliau 
informuoti ir gauti žinių apie 
pavergtų lietuvių pastangas 
bei išeivijos darbus kovoje su 
okupantu, 5. nesipriešinama 
kultūriniams, moksliniams ir 
sporto santykiams privačiu bū
du, jei nekenkia valstybiniam 
Lietuvos tęstinumui ir lietu
vių tautos interesams.

Sesiją baigė naujasis pirmi
ninkas Vytautas Bireta, kvies
damas visus dirbti bei kovoti 
dėl Lietuvos laisvės ir sugie
doti Lietuvos himną.

ir sėkmingų

įloųju

Mount Brydges, Ont.

& -

**~*fiu

linki savo klientams, 
draugams ir pažįstamiems -

ir pažįstamus su .*£

sv. Kalėdomis^

NAUJAIS METAIS- |

Ottawa, Ont.

Sveikinu
visus savo gimines, 

draugus bei 
pažįstamus, su 

šv. Kalėdomis ir
naujais /988metais.
Linkiu naujos vilties, 
ištvermės ir geriausios 
sėkmės visuose užmojuose 
bei darbuose.

Juzė Valaitienė

HENRIKAS, DALIA STEPONAIČIAI
DUKRA KRISTINA ir SŪNUS PETRAS

TORONTO LIETUVIŲ NAMAI

SAVO NARIAMS IR VISIEMS
LIETUVIAMS LINKI

ir laimingu

Toronto Lietuvių namų 
valdyba
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Inž. Antanas Rudis, Lietuvių 
krikščionių demokratų sąjungos 
pirmininkas, lydimas šios orga
nizacijos Europos tarybos pirm, 
inž. A. Venskaus, 1987 m. spalio 
28 d. lankėsi Krikščionių demo
kratų internacionalo ir Europos 
krikščionių demokratų unijos 
centruose Briuselyje. Okupuo
tos Lietuvos reikalus ten aptarė 
su tų organizacijų sekretoriais. 
Spalio 29 d. inž. A. Rudis su inž. 
A. Venskumi viešėjo Štrasburge. 
Ten platų pasikalbėjimą su jais 
turėjo Europos parlamento krikš
čionių demokratų grupės pirm. 
Dr. E. Klepsch.

Filadelfijos lietuviai Lietuvos 
krikšto 600 metų sukaktį minėjo 
1987 m. lapkričio 1 d. Minėjiman 
Šv. Petro ir Povilo bazilikoje 
įsijungė šešiolika lietuviškų 
parapijų iš Delaware upės slė
nio. Jas visas bendron šventėn 
įjungė rengėjų komitetas, vado
vaujamas pirm. T. Gečienės. Mi
nėjimo iškilmės bazilikoje buvo 
pradėtos religinės muzikos kon
certu, kuriame dalyvavo sol. 
Ona Pliuškonienė, smuikininkė 
Brigita Kasinskienė ir Vyto Ma
ciūno vadovaujamas jungtinis 
lietuviškųjų parapijų choras. 
Iškilmingas Mišias kardinolas 
J. Krol, Filadelfijos arkivysku
pas, koncelebravo su Filadelfi
jos vysk. L. A. DeSimone, vysk. 
P. Baltakiu, OFM, penkiais pre
latais ir 12 kunigų. Pamokslą 
sakė prel. Francis J. Statkus, 
apžvelgdamas ilgą krikščiony
bės kelią Lietuvon, žemaičių 
vyskupų Merkelio Giedraičio ir 
Motiejaus Valančiaus kovą už 
lietuvišką raštą. Pamokslinin
kas Mišių dalyvius supažindino 
su jose dalyvaujančiu V. Skuo
džiu ir jo šeima. Apie sunkų 
krikščionybės kelią bei dabarti
nę lietuvių katalikų kovą už reli
gijos laisvę kalbėjo ir vysk. P. 
Baltakis, OFM. Kardinolas J. 
Krol taip pat priminė jau ištisus 
keturis dešimtmečius trukusią 
lietuvių katalikų ir tautos kovą 
sovietinėje vergijoje. Pamal
doms pasibaigus, jis pirmas pa
sirašė peticiją M. Gorbačiovui, 
prašančią grąžinti tikintiesiems 
paveikslų galerija paverstą Vil- 
Piaus katedrą. Šventės pokylis 
Tudor House” salėje susilaukė 

360 dalyvių, kurių eilėse buvo 
daug tik angliškai kalbančių lie
tuvių, jaunimo. Įsijungė ir lat
vių, ukrainiečių, lenkų atstovai. 
Rengėjų vardu visus pasveikino 
komiteto pirm. T. Gečienė. Pa
grindinį žodį tarė laisvę atgavęs 
ir gimtojon Amerikon grįžęs Vy
tautas Skuodis. Meninėn progra- 
mon buvo įjungta lietuviškų 
tautinių šokių ir dr. J. Kasinsko 
harmonizuotų dainų pynė.

Naujoji ALTos valdyba savo 
pirmajame posėdyje Čikagoje 
1987 m. lapkričio 20 d. pirmi
ninku vienbalsiai išrinko inž. 
Grožvydą Lazauską. Jis yra su
valkietis, gimęs 1914 m. sausio 
19 d. Vilkaviškio apskrityje, 
tekstilės pramonės specialistas, 
Lietuvos valstiečių liaudininkų 
sąjungos pirmininkas ir atstovas 
VLIKe, Amerikos lietuvių tauti
nės sandaros atstovas ALToje, 
“Sandaros” redaktorius, anks
čiau redagavęs “Sėją”, “Tech
nikos pasaulį”, “Inžinieriaus 
kelią”, “Technikos žodį”. Posė
džio dalyviai padėkojo buvu
siam pirm. dr. J. Valaičiui už 
jo vertingą darbą. Naujasis 
pirm. inž. G. Lazauskas atsklei
dė savo planus plėsti ALTos 
veiklai. Buvo nutarta M. Gor
bačiovo lankymosi proga prez. 
R. Reaganui pasiųsti specialų 
memorandumą, atskleidžiantį 
sovietų okupuotos Lietuvos bei 
jos gyventojų laisvės siekius 
ir jų viltis.

Argentina
Argentinos lietuvių centras 

sostinėje Buenos Aires savo 
veiklos 61-nerių metų sukaktį 
paminėjo metine švente 1987 m. 
spalio 10 d. Įnešus Lietuvos ir 
Argentinos vėliavas, sugiedo
jus tų dviejų šalių himnus, ty
los minute buvo pagerbti miru
sieji Lietuvių centro nariai. 
Centrą sveikino ALOST vicepir
mininkas ir Susivienijimo lie
tuvių Argentinoje pirm. Anta
nas Mikučionis, Aušros Vartų 
parapijos klebonas kun. Augus
tinas Steigvilas, MIC, bei kitų 
lietuviškų organizacijų atsto
vai. Programai vadovavo C. Ja
nušytė ir J. Misiūnas. Jon tau
tiniais šokiais įsijungė Lietu
vių centro suaugusių ansamblis, 
jaunučių ansamblis “Spindulys” 
ir “Inkaro” ansamblis. Mergai
tės. paruoštos Aldonos Čikštai- 
tės, padainavo dvi dainas — “Ža
lią diemedį” ir “Po mažą stikliu
ką”. Tautiniams šokiams grojo 
Oskaro Juknos orkestras. “Spin
dulio” ansambliui vadovauja 

Analija Gaidimauskaitė, “Inka
rui” — Juozas Pūtikas. Metinė 
šventė baigta jaunimo šokiais. 
Visiems dalyviams padėkojo 
Lietuvių centro pirm. Artūras 
Kaminskas.

Argentinos lietuvių centro 
ansamblis “Inkaras”, vadovau
jamas Juozo Puliko, ruošiasi 
dalyvauti VHI-joje pasaulio 
lietuvių tautinių šokių šventėje, 
kuri 1988 m. liepos 2-3 d.d. įvyks 
Kanadoje, Ontario provincijos 
Hamiltone. Ansambliečiai lėšas 
tolimai kelionei telkia įvairiais 
renginiais. Jų iniciatyva 1987 
m. rugsėjo 29 d. buvo surengta 
madų paroda, kurioje dalyvavo 
madingų drabužių kūrėjas Ber
nardas Survila su argentinie- 
čiais madų žinovais.

Australija
Sydnėjaus lietuviai mirusius 

savo tautiečius Vėlinių proga 
prisiminė 1987 m. lapkričio 1 d. 
prel. P. Butkaus atnašautomis 
gedulinėmis Mišiomis. Giedojo 
“Dainos” choras, vadovaujamas 
Justino Ankaus. Po pamaldų jų 
dalyviai aplankė vietinių ka
pinių lietuviškame skyriuje 
palaidotų tautiečių kapus. Prel. 
P. Butkus jautriais žodžiais pri
minė Australijoje mirusius lie
tuvius. Specialia malda buvo 
prisimintas staiga miręs Mel
burno lietuvių kapelionas a.a. 
prel. Pranas Vaseris. Sydnėju- 
je pastarųjų metų laikotarpyje 
palaidoti 27 lietuviai. Su prel. 
P. Butkumi ir kun. P. Martūzu 
jiems sugiedota “Libera”, “Ma
rija,, Marija” ir Tautos himnas. 
Prel. P. Butkus pranešė, kad 
lietuvių skyriuje buvo pasta
tyta speciali siena urnoms su 
mirusiųjų pelenais. Visos vietos 
toje sienoje jau yra užsakytos. 
Reikės statyti kitą sieną pele
nams palaidoti.
Britanija

Šeimų savaitgalį Lietuvių so
dyboje 1987 m. spalio 31 — lap
kričio 1 d.d. suorganizavo Aldo
na Strikaityte-Waterman ir Ni
jolė Nakutytė-Bridges. Savaitga- 
lin įsijungė 31 asmuo. Dalyvių 
galėjo būti daugiau, bet jiems 
būtų pritrūkę vietų nakvynei 
Lietuvių sodybos pastate, o nak
voti palapinėse jau per šalta. 
Vaikais rūpinosi Maironio mo
kyklos Londone steigėjos — ak
torė Živilė Šlekytė-Stanton ir 
skulptorė Elena Gaputytė. Va
karo programon buvo įjungta Ž. 
Šlekytės-Stanton inscenizuota 
pasaka “Eglė žalčių karalienė”. 
Rimutės Gasperaitės paruošti 
šokėjai pašoko sodyboje išmok
tą “Audėjėlę”. Kelias daineles 
padainavo Vinco O’Brien suor
ganizuotas chorelis. Pokalbiui 
apie Vėlines vadovavo sodybos 
kapelionas A. Gėryba, atsaki
nėdamas į dalyvių klausimus. 
Buvo rodomos vaizdajuostės 
Lietuvių dienos Wolverhamp- 
tone, koncertų Vilniuje. Ap
tarti būdai pagerinti šeimoms 
skirtus savaitgalius Lietuvių 
sodyboje.

Prancūzija
Lietuvių katalikų misija Lie

tuvos krikšto 600 metų sukakties 
proga 1987 m. lapkričio 17-22 su
rengė dienas “Lietuva Paryžiu
je”. Lapkričio 17 d. Šv. Eustachi- 
jos šventovės Šv. Agnės kripto
je buvo atidaryta dviejų lietu
vių dailininkų — grafiko Prano 
Gailiaus ir skulptoriaus Anta
no Mončio darbų paroda. Toje 
pačioje kriptoje lapkričio 18- 
28 d.d. vyko aktorių Karolinos 
Masiulytės-Paliulienės ir Jono- 
Kristupo Mončio atliekami spek- 
taliai “Aušros Vartai”, kuriems 
jiedu panaudojo Nijolės Sadū- 
naitės dienoraštį. Lietuvos 
krikšto sukakčiai skirtom kon- 
celebracinėm Mišiom lapkričio 
22 d. garsiojoje Notre Dame 
katedroje vadovavo kardinolas 
J. M. ■ Lustigeris, Paryžiaus ar
kivyskupas. Lietuviškas gies
mes giedojo Vasario 16 gimna
zijos mokiniai.

Vokietija
Lietuvių dailiojo meno insti

tuto tarybos bei valdybos pir
mininkai prof. dr. Jonas Rač
kauskas ir dr. Gediminas Balu- 
kas 1987 m. spalio 9-11 d.d. lan
kėsi Romuvoje. Vasario 16 gim
nazijoje mokosi prof. dr. J. A. 
Račkausko dukra Rita. Svečiai 
iš Čikagos buvo atsivežę ekspre
sionisto dail. Prano Domšaičo 
paveikslų, kurių rinkinį yra įsi
gijęs Lietuvių dailiojo meno 
institutas. Jiedu atsivežtais 
rinkinio pavyzdžiais stengėsi 
sudominti V. Vokietijos muzie
jus ir dailės galerijas. Šiuo klau
simu tarėsi su meno istoriku dr. 
Povilu Rėklaičiu Weimare ir Lie
tuvių kultūros instituto vado
vu Vincu Bartusevičiumi Witt- 
liche.

Mack Watson

Lionginą ir Mečys Urbonai 
Vincas Urbonas
S. A. Urbonavičiai, Hamilton, Ont.
Mykolas Urpšys, Welland, Ont.

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

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

ristaus 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
V. V. Augėnai
Jonas Araminas, Montreal, Que.
Albina ir Pranas Augaičiai 
Birutė Antanaitienė,

Hamilton, Ont.
Marija ir Jurgis Astrauskai 
Isabelė Ambrasienė,

Montreal, Que.
Veronika Aleknevičienė 
Antanina ir Juozas

Asmenavičiai, Hamilton, Ont. 
Jonas ir Ona Ažubaliai ir sūnūs 
Klara ir Mečys Andruškevičiai 
Romualda ir Vytautas Akelaičiai 
A. Ambraška, Phoenix, Arizona

Jadvyga Barzdaitienė 
Monika ir Antanas Bumbuliai 
Antanas Basalykas 
Petras, Izabelė Baronai, 

St. Catharines, Ont.
Julius, Pranė Barakauskai,

Stayner, Ont.
Pranas Bersėnas, Weiland, Ont.
M. S. Bončkai, Collingwood, Ont. 
Simas Barčaitis
Juozas ir Julija Bernotai,

Montreal, Que.
Stasys Barškutis 
Danutė ir Alfredas Bražiai
A. O. Biveiniai, Cambridge, Ont.
E. Bersėnienė ir šeima,

Hamilton, Ont.
Vytautas ir Elena Bilevičiai,
Hamilton, Ont.

Apolinaras Čepaitis 
Birutė ir Kazimieras Čepaičiai 
J. T. Ciparių šeima, Rodney, Ont. 
Regina Celejewska

Zita ir Jonas Didžbaliai 
Ona Dementavičienė 
Stasys Dabkus 
Ona ir Petras Derliūnai 
Povilas ir Valentina Galindos 
Domicėlė, Pranas Dauginai ir 

sūnus Algimantas 
St. Catharines, Ont.

Jonas, Elena Dalmontai,
Montreal, Que..

Jonas Dervaitis,
St. Catharines, Ont.

Aldona ir Petras Dranginiai 
Elena Draudvilienė 
Viktorija Daugelavičienė 
Marija ir Kazys Daukai 
Algis ir Marytė Dudaravičiai, 

Edmonton, Alta.

Vladas Eižinas
Lina ir Liudas Einikiai

Petras Gaidelis
Simas ir Marija Gudaičiai
Antanas ir Jadzė Gedrimai,

Hamilton, Ont.
Marija Gečienė
Elena ir Juozas Girėnai
Marija ir Jonas Gimžauskai,

Hamilton, Ont.
Kazys ir Elena Gudinskai,

Hamilton, Ont.
Anelė ir Kazys Gudžiūnai,

Ottawa, Ont.
Zigmas ir Ona Girdauskai
B. V. Gataveckai ir šeima

Halina ir Vladas Gumauskai,
Inglewood, Ont.

Kostas ir Eugenija Gapučiai
Bothwell, Ont.

Petras, Janina, Zita ir
Daina Gurkliai 

Aldona ir Bronius Girčiai 
Irena ir Povilas Girniai,

Hamilton, Ont.
V. ir K. Gapučių šeima 
Greičiūnų šeima, Newmarket, Ont.
Ig. V. Girdzevičiai,

Sault Ste. Marie, Ont.

Edvinas Heikis, Stayner, Ont.

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

Wasaga Beach, Ont.
Jūratė ir Morkus Ignatavičiai 
Jadvyga ir Jonas Ignatavičiai

H. P. Juodvalkiai, Oshawa, Ont. 
Monika Jasionytė 
Ona Jakimavičienė 
Viktorija Jasiūnienė
J. Juodikaitienė
Ona Juodišienė
Gertrūda ir Vladas Jocai, fl
J. V. Jasinevičiai
M. ir A. Joneliai, Montreal, P.Q. 
Pętra ir Vladas Jankaičiai

Juozas Kvederys 
Adolfas Kanapka, 

Wasaga Beach, Ont.
Bronius, Elena ir sūnus 

Alvinas 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. ir O. Krygeriai, Oakville, Ont. 
Mėta ir Edvardas Kazakevičiai 
Stasė ir Aleksandras Kalūzos 
Dzeja Klibingaitienė
H. Kairienė, Hamilton, Ont. 
Jurgis, Teresė ir Rasa

Kiškūnai
A. V. Kulniai
Antanas ir Audronė 

Kazanavičiai
Matilda ir Augustinas Kuolai

Oakville, Ont.
F. Kupčiūnienė
Eugenija ir Leonas Klevai,

Hamilton, Ont.
S. V. Kneitai, Oshawa, Ont. 
Vladas Kezys, Ancaster, Ont. 
V. ir E. Krikščiūnai,

Wasaga Beach, Ont. 
Isabelė Kandrotienė 
Petras, Teklė Kareckai ir

Šeima, Hamilton, Ont. 
Aldona ir Vincas Kėžinaičiai,

Hamilton, Ont.

Gražina ir Haris Lapai 
Birutė ir Jonas Lukšiai, 

Tillsonburg, Ont.
Julija Liutkienė
Ernestas ir Emilija Lengnikai,

Hamilton, Ont.
Zita ir Pranas Linkevičiai,

Oakville, Ont.

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

dukros Milda ir Della
B. S. Matulevičiai
Vincas Miškinis
M. Matusevičienė ir dukra Irena
Antanina Mikšienė, Hamilton, Ont. 
Edita Miliauskienė
Vida, Feliksas Mockai ir šeima

Viktoras, Rita Navickai
Tillsonburg, Ont.
Morta Norkienė
Irena ir Jonas Nacevičiai
V. ir O. Naruševičiai,

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

London, Ont.
Stasė ir Jonas Naruševičiai,

Montreal, Que.
Birutė Norkienė ir dukra

Kristina
H. ir Kęst. Norkai, Hamilton, Ont.
R. ir E. Namikai su šeima

Vytautas, Irena, Pečiuliai 
ir šeima

Anelė, Jonas Puteriai 
Stasė ir Mikas Petruliai 
Valius ir Ada Poškaičiai 
Stasys ir Jonė Paketurai, 

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

Ramunė Pleiniai, 
Hamilton, Ont.

Stefa ir Antanas Petraičiai
Irena ir Viktoras Priščepionkos,

Ottawa, Ont.
Aldona, Juozas, Antanas 

Petrauskai
Anelė, Kazys Pajaujai ir šeima 
Joana ir Vladas Plečkaičiai 
Uršulė Paliulytė
Stasė Paulaitienė, Kingston, Ont. 
Juozas Prišas 
V. Pavilonis

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

Fruitland, Ont.
Monika ir Juozas Rimkai,

Vittoria, Ont.
Onutė ir Leonas Radzevičiai,

Oakville, Ont.
Eleonora ir Leonas Rudaičiai 
Loreta, Antanas ir Vincas 

Rutkauskai, Keswick, Ont.
Joana ir Juozas Rovai
Juozas ir Marytė Rybiai, sūnūs

- Jonas ir Petras,
Hamilton, Ont.

Marta ir Albinas Radžiūnai

J. J. Šarūnai
Gražina, Petras, Antanas

Stauskai
Liucija Skripkutė,

Hamilton, Ont.
Viktoras, Onutė ir

Danutė Skukauskai
D. ir Br. Staškevičiai,

Montreal, Que.
Juozas ir Paulė Sičiūnai

Sofija, Juozas Skučai
Montreal, Que.

Bronė ir Jonas Stankaičiai 
Vincas Sinkevičius
Gražina ir Antanas Stankai 
Alfredas ir Liuda Stulginskai 
A. T. Sekoniai, St. Petersburg, Fl. 
Erika ir Vincas Sakavičiai,

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

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

Stravinskai
Dr. A. Saunoris ir šeima,

Ancaster, Ont.
Jonas ir Nijolė Šimkai ir šeima

Marytė, Bronys, Audrius
Stundžios

Genė ir Antanas Sprainaičiai
Genutė ir Augustinas Senkai 
Liuda Šileikienė
Prima, Bronius, Alvydas SapHai 
Gražina ir Alfonsas Sudeikiai

ir sūnus Edvardas
Vladas ir Eugenija Stabingiai,

Hamilton, Ont.
S. Šergalis
Eleonora ir Antanas Šiškai

Marija ir Juozas Vaseriai 
Vacys ir Marytė Vaitkai, 

Wasaga Beach, Ont.
Emilija Vindašienė, Delhi, Ont.
Stasys ir Regina Valickiai 
Joana Valiukienė
Teodora Varneckienė
Juozas Vaskela
Adelė Vapsvienė, Montreal, Que. 
Aldona, Vladas Vaitoniai
Dr. Aleksas ir Aldona Valadkos

Adelė Vaitkevičienė
Stepas, Irena Varankos 
Jadvyga ir Adolfas Vanagai 
Petronėlė ir Jonas Vėgeliai, 

Oakville, Ont.

Marija ir Juozas Zažeckai,
Cambridge, Ont.

Juozas Žadeikis
Stasė, Antanas Zimnickai 

ir šeima
Anelė ir Tomas Žiliai
K. B. Žutautai
Delfiną Zuionienė,

Mississauga, Ont.
Monika Žėkienė
A. Žilėnas
Bronė Žiobienė
Marija ir Jonas B. Žėkai 
Margarita ir Justinas Zubrickai 
Juzė ir Kęstutis Žuliai 
Irena ir Anicetas Zalagėnai 
P. Žibūnas
Stasė, Marija ir Bronius 

Žutautai
Irena ir Jonas Žiurinskai
Aldona Zarembaitė
Vladas Žemaitis, Pefferlaw, Ont. 
Elena ir Pranas Žuliai 
Magdalena, Joana ir Juozas

Zenkevičiai



AfA 
PETRUI MAZAIČIUI

mirus,

jo dukrą GRAŽINĄ su šeima ir kitus gimines nuo
širdžiai užjaučiame -

Lumbių šeima

SKAITYTOJAI PASISAKO

PADĖKA
Staiga mirus mano žmonai

a. a. ELENAI VINDAŠIENEI, 
reiškiu nuoširdžią padėką už paskutinį patarnavimą 
klebonui kun. L. Kemešiui ir kun. J. Staškui, taip pat 
chorui už gražų giedojimą šventovėje.

Dėkoju KLK moterų draugijos Delhi skyriaus pir
mininkei p. Norkienei ir St. Beržiniui už jautrias atsi
sveikinimo kalbas. Taip pat dėkoju visiems už gėles ir 
užprašytas Mišias.

Ačiū A. Vieraitienei, E. Rimkuvienei, R. Beržinie- 
nei ir visoms ponioms, prisidėjusioms skanumynais 
prie kavutės.

Vladas Vindašius

PADĖKA
AfA

ONA KYBARTIENĖ,
mūsų mylima motina ir senelė mirė 

1987 metų lapkričio 14 dieną.
Nuoširdžiai dėkojame klebonui kun. J. Liaubai, lankiu

siam ją ligoninėje, už atnašautas šv. Mišias šventovėje. Ro
žinio maldas laidotuvių namuose ir maldas kapinėse. Ačiū 
sol. V. Verikaičiui už gražų giedojimą šv. Mišių metu.

Nuoširdus ačiū visiems užprašiusiems šv. Mišias, at- 
siuntusiems gėles, paaukojusiems jos atminimui “Tėviškės 
žiburiams”, Šalpos fondui ir pareiškusiems užuojautą per 
radijo valandėles, spaudą, laiškus ir žodžiu.

Ačiū ponioms už skanius pyragus ir B. Stanulienei už 
priešpiečių paruošimą.

Duok velionei amžiną ramybę Viešpatie!
> ifaHfe.či &£.«■•.»»■». ><-x - Liūdintys: sūnūs - Stasys, Vladas,

Alfonsas su šeimom ir 
vaikaičiai su šeimom

Canadian cmori als Utti.
176 Lakeshore Road West, Port Credit, Ont. L5H 1G4

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

Bank of Nova Scotia ir Archives Bldg.
King George VI Niagara Falls

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

T. ir T. SERVICE CENTRE GARAŽAS 
1814 Berkel Rd., Mississauga L4X 1 M7 

Telefonas: 625-0707 Savininkas - Tom Thompson

birute spudas
sales representative

RF/MKK 
homecentre inc., realtor 

an independent member broker

BAYVIEW ir ROYAL ORCHARD BLVD. - Keturių miegamųjų, 
dviejų aukštų, “Tudor”, $249.500.
ROYAL YORK ir QUEENSWAY. - Naujai atremontuotas vieno 
aukšto 3 miegamųjų namas, didelis sklypas, $189.900.
KING ir STRACHAN. - Geras rajonas investavimui, vieno aukšto, 
dviejų miegamųjų namas, gerame stovyje, užbaigtas rūsys, $179.900.
1280 dundas street west 
toronto, Ontario M6J 1X7 
res: 445-9469 535-2500

LIETUVIAI BRAZILIJOJE
“TŽ” spausdinamuose straips

niuose apie Brazilijos lietuvius 
pateikiami netikslūs duomenys. 
Mes Brazilijos Lietuvių Bendruo
menėje dirbantys apskaičiavome, 
kad S. Paulo mieste gyvena apie 
150,000 lietuvių kilmės žmonių. 
Pagal imigracijos duomenis, 1926- 
1930 m. atvyko 35.000 lietuvių. 
Galim įskirti apie 5000 nelietu
vių, atvažiavusių su Lietuvos pa
sais, žydų, rusų, lenkų.

Sao Paulo nėra džiunglėse pa
statytas miestas - virš 700 m. nuo 
jūros lygio. Priemiesčiuose žmo
nės gyvena namuose, aptvertuose 
aukštomis elektrizuotimis mūro 
sienomis.

Kad S. Paulo mieste gyvena tik 
400 lietuviškai kalbančių, yra ne
tiesa. “Mūsų Lietuvos” prenume
ratorių skaičius tebėra, rodos, 
apie 500. Kai lankėsi “Spindulys”, 
salėje turėjome 500 lietuvių. BLB • 
rinkimuose (išskyrus paskutiniuo
sius, nes dėl pareigūno ligos ne
buvo gerai paruošti) balsavo arti 
400 lietuvių. Tai nereiškia, kad 
iš viso tiek yra! Skaitytojas
Sao Paulo, 
1987.XI.20

LAIŠKAS IŠ LIETUVOS
Pas mane dar tos pačios toke

lės. Dirbu kaip anksčiau. Rugpjū
čio mėnesį atostogavau, bet pra
sėdėjau namuose. Vasara pas mus 
buvo šalta ir lietinga. Rugpjūtyje 
gal viena savaitė buvo šiltesnė 
ir be lietaus, o visas kitas dienas 
lijo. Rugsėjo mėnuo irgi šaltas ir 
lietingas. Kažin ar ateis bobų va
sara? (. ..)

Šįmet pas mus visose bažnyčio
se vyko 600 metų Lietuvos krikšto 
jubiliejiniai atlaidai. R. bažny
čioje per tuos atlaidus susirinko 
keli tūkstančiai žmonių. Pasižiū
rėjus j juos, prisiminė senoviniai 
Šv. Trejybės atlaidai P.(. ..) X.Y.

TEPABUNDA JAUNOJI 
KARTA

Baltiečiai pradeda demonst
ruoti prieš rusų okupaciją Lie
tuvoj. Jau 15 metų leidžiama “LKB 
kronika”. Žmonės ten pasirašinėja 
visokius skundus aukštesniems 
valdžios pareigūnams prieš žiau
rius savivaliavimus vietinių pa
reigūnų. Taip pat reiškiasi nau
ji žygiai Lietuvoje - tai kelionės 
į Šiluvą, į Kryžių kalną, į slaptus 
jaunimo kongresus. Žodžiu, Lietu
voje, Latvijoje ir Estijoje kyla 
tautinis ir religinis sąjūdis. Vi
sa tai vyksta ten sunkiausiomis 
sąlygomis. Kai kurie tųudnąsutM-.v, 
lių žiauriai nukenčia, net gyvy
bes praranda.

O dabar pažvelkime kas darosi 
išeivijoje. Pvz. Kanados Hamil
tone kairieji intelektualai, ku-

čia skurdą gydytojai, inžinieriai, 
darbininkai. Sovietų Sąjunga per
ka maistą iš Vakarų.

Tegul pabunda mūsų puikiai iš
silavinusi jaunoji karta ir sustab
do tų Kanados kairiųjų rašeivų 
siautėjimą.

Elena Bubonienė, 
Hamilton, Ont.

PRASTI GAMINIAI
Maždaug prieš 4 metus mano ar

tima giminaitė Lietuvoje parašė 
man laišką, kuriame prašė atsiųs
ti jai moteriškus batukus. Nu
siunčiau. Po kiek laiko gavau laiš
ką. Vietoje padėkos parašė: “To
kius batukus kaip Jūs prisiuntėt 
pas mus Lietuvoje dabar nešioja 
tik gatvėje mergaitės prie džin
sinių kelnių. Pas mus dabar Lie
tuvoje moterys daug gražesnius 
batukus nešioja . ..”

“Gimtojo krašto” 1987 m. 33 nr. 
“Argentinos lietuvių balso” re
daktorius Pranas Ožinskas, vie
šėdamas Vilniuje, pareiškė: “Do
lerinėje krautuvėje teko būti daug 
kartų. Labai geras aptarnavimas, 
daug prekių. Pardavėjos manda
gios, paslaugios. Tik vienas da
lykas mane stebina, kad tiek daug 
čia užsienietiško apavo. Negi sa
vo nepasigaminate? Kai pasižiūrė
jau anąkart į jūsiškį, taip ir pa
sakiau, gal spaudoje negražu taip 
sakyti? Aš visus tuos, kurie gami
na tokį apavą, išvaryčiau griovių 
kasti”. Taip pat ir apie statybą 
Pranas Ožinskas, išsireiškė: “Da
bar didelė pažanga jūsų statybo
se. Tik krinta į akis tos skardos pa
langės. Mes tuos dalykus tik jau
nystėje matėm, kai namai dar bu
vo mediniai ir kitos išeities ne
buvo .. .” P. Raniaitis,

Britanija
RAŠO IŠ LIETUVOS

Mano didžiausias šiandieninis 
rūpestis - turiu Raudonojoje ar
mijoje 4 anūkus ir drebu, kad ne
išsiųstų jų į Afganistaną, kur pa
prastai baltiečius siunčia kariau
ti, ar į Černobilį valyti atominės 
susprogusios elektrinės griuvė
sių, kur daug baltiečių siunčia
ma. Iš. ten grįžta invalidai radio- 
aktyviaja spinduline liga užsikrė- 

į

tę ir miršta kaipo besveikačiai 
žmonės ... Taip ir nyksta mūsų 
mažosios Baltijos tautos. Neberei
kės ruskiams jų važinėti po Sibi
rą ar kitus užpoliarinius rajonus 
- išnyks jie ir patys bekariauda
mi už svetimą reikalą. Jie sunyks 
bevalydami nuodingomis medžia
gomis užkrėstus rajonus. Taip ir 
nyksta mūsų jaunimas ruskių ran
komis naikinamas. Atrodo, kad čia 
labai paprasti dalykai, o žiūrint 
iš perspektyvos tai tautos sąmo
ningas naikinimas. Mes jiems ne
same labai draugiški, bet nesame 
tiek prasikaltę, kad juos reikė
tų siųsti neapmokytus į Afganis
taną ar Černobilį ir ten žūti. Tai 
per didelė tautai daroma žala. 
Sugrįžus 1940 metams tauta kitaip 
juos sutiktų. Manydami, kad nie
ko jie mums pikto nedarys, nes 
mes buvome ramūs ramios tautos 
vaikai, niekam blogo nelinkintys 
ir patys jo nesisaugojantys. A.

VIETOJ EILĖRAŠČIŲ - 
SPALVOS

Sėkmės ir geros sveikatos 1988 
metais. Vis dar lankau meno aka
demiją ir mokausi tapyti portre
tus. Ir taip mano eilėraščiai pa
virto spalvomis, nieko jau nebega
liu parašyti. Ačiū už man siun
čiamus “Tėviškės žiburius”.

Žentą Tenisonaitė- 
Hellemans, 

Belgija
PERSITVARKYMAS LIETUVOJE

Ruduo buvo gražus, bet vasara 
labai lietinga. Bulvės daugelyje 
vietų supuvo. Parduotuvėse par
duoda tiktai po 3 kg. Persitvarky
mas nieko gero nežada. Po Naujų 
metų pabrangs maistas. Į sviestą 
primaišo margarino, į dešras - vi
sokių miltelių . . . Dabar vado
vai daug lengviau duoda žemės 
pagal sutartį, kad daugiau būtų 
maisto, gyvulių. Anksčiau viskas 
buvo uždrausta. Viskas brangiai 
kainuoja: gera karvė - 1200 rb., 
bekonas 120 kg. - 250 rb. Kitur vi
sai nėra mėsos. Kaune visko už
tenka. X. Y.

or-jt

Metinė “TĖVIŠKĖS ŽIBURIŲ” pre
numerata nuo 1988 m. sausio 1 d. - 
22 doleriai, (naujam skaitytojui - 
$18), rėmėjo prenumerata-$25, gar
bės - $30. Prenumerata JAV-se - 
amerikietiškais doleriais.

g• yv VeiKiname draugus ir 
pažįstamus

•g šv. Kalėdų ir naujų metų 
:ff proga, linkime daug sveikatos 
•teateinančiais metais. *
g: Leokadija ir Juozas Vitai
V Tillsonburg, Ont.
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Devenių kultūros fondo leidiniai
1 Jūratė Statkutė de Rosales, BALTŲ KALBOS BRUOŽAI 

IBERŲ PUSIASAL YJE, $15.00, JAV
2. Motiejus Karaša, GYVENIMO SŪKURIUOSE, $15.00. JAV
3. Jokūbas Dagys, SCULPTURES (meno albumas), $35.00, JAV
4. J. Andrius, LIETUVOS ŽEMĖLAPIS, $6.65, JAV
Užsakymus siųsti: Devenių kultūrinis fondas, P.O Box 10782,

St. Petersburg, FL 33733, USA.

Advokatė
JOANA E. KURAS, ll.b.

kartu su advokatu Petru Šimonėliu perėmė a.a. advokato 
Algio Puterio bylas ir testamentus

3425 Dundas St.W., Suite 200 prie Windermere Ave., 
Toronto, Ontario M6S 2S4

Telefonas (416) 763-3362

Advokatas
ALGIS S. PACEVIČIUS, b.sc.. ll.b.

2 Jane St., Suite 500 Telefonai:
Bloor ir Jane gatvių kampas įstaigos (416)762-7393
Toronto, Ontario M6S 4W3 namų 233-0303

Advokatas
PETRAS K. ŠIMONĖLIS, b.a. m.ls. ll.b,
kartu su advokate Joana Kuraite perėmė a.a. advokato 

Algio Puterio bylas ir testamentus

3425 Dundas St.W., Suite 200 Telefonai:
prie Windermere Ave. įstaigos (416)763-3362
Toronto, Ontario M6S 2S4 namų 621 -2136

Vaidotas Jonynas, m. b.a., c. f.a.
Telefonas (416) 864-2734

• Turi daugiau kaip 10 metų patyrimo 
investacijų srityje

• Aukso kasyklų analizuotojas
• Asmeniškai pataria apie “T-Bills”, 

“Canada Savings Bonds”, RRSPs, 
“Mutual funds”

• Sąžinigai patarnauja lietuviškai 
arba angliškai

Moss, Lawson & Co. Limited
48 Yonge Street, Toronto, Ont. M5E 1 G7

rių čia labai padaugėjo iš Cent
rinės ir Pietų Amerikos, kasdien 
užpildo didelę dalį mūsų vienin
telio dienraščio “The Hamilton 
Spectator”. Jie giria dabartinę 
Nikaragvos valdžią, vadina žu
dikais jos laisvės karius, iškelia 
visus kairiųjų darbus, nesvarbu 
kur tas bebūtų, giria steigiamus 
ūkinius kolhozus, Nikragvos su
varžymus.

O mūsų gerai išsilavinusi jau
nesnioji karta tyli. Senesnei kar
tai, atvykusiai iš Lietuvos, ang
lų kalba yra sunki. Reikia labai 
daug laiko parašyti redaktoriui 
laišką ir atsakyti į tų kairiųjų ra
šymus. O jei, neduok Dieve, re
daktorius pujustų, kad čia vienas 
iš ateivių rašo, neišspausdintų.

Tačiau mūsų jaunajai kartai 
lengva būtų atsakyti tiems socia
listams ir pareikšti tai trumpare
gei Kanados publikai, kaip buvo 
ir dabar yra ten, kur komunizmas 
jau valdo 70 metų.

Reikėtų išaiškinti tiems Kana
dos kairiesiems intelektualams, 
kad negirtų bado, nes daugelio 
tėvai mirė nuo bado ten, kur ko
lektyvizacija buvo kuriama. Ji 
neša skurdą visiems. Tik valdan
čiai komunistų klasei yra gerai, 
ji turi sau atskiras ir geras krau
tuves, įvairias privilegijas.

Rusiją į komunizmą nuvedė ne 
darbininkai. Pradžia kilo iš kai
riųjų intelektualų, kurie sukurs
tė darbininkus, prižadėdami jiems 
rojų. O dabar ir po 70 metų ken-

1988

Montrealio

auksinio
amžiaus
klubas “Rūta

šv. Kalėdų proga nuoširdžiai sveikina 
narius bei visus lietuvius ir linki geriausios sėkmės 
bei sveikatos ateinančiais 1988 metais. a

<įįį

EKSKURSIJOS
l VILNIŲ IR KITUS EUROPOS MIESTUS

1. Balandžio 18-27
2. Gegužės 18- 1
3. Birželio 15-29

4. Liepos 6-20
5. Liepos 13-27

6. Rugpjūčio 17-31
7. Rugsėjo 7-21
8. Spalio 10-19

Grupės 2-7 Vilniuje - 10 dienų. 1 ir 8 Vilniuje - 6 dienos. Po Vilniaus galima važiuoti ir į kitus miestus 
ilgesniam laikui pagal Jūsų pasirinkimą. Užsirašyti bent 45 dienas prieš išvažiuojant ir įmokėti $200 
depozitą. Likusi suma reikalinga sumokėti bent 30 dienų prieš išvažiuojant. Tikslios kainos bus žinomos 
ir paskelbtos balandžio mėnesį. Smulkesnių žinių skambinti arba rašyti žemiau nurodytu adresu

V BACENAS
KENNEDY TRAVEL BUREAU ltd.
296 Queen St. W., Toronto, Ontario M5V 2A1

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

MASKELL INSURANCE

Visais kelionių 
reikalais kreiptis:
V. BAČĖNAS
tel. (416) 593-0600

ft

769-1616

“All THE

WORLD

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 •

TATT 17 Q TTT? R insurances.I 7 Tt l i O JL1 Ej lt 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: 10 v.r. - 7 v.v., šeštadieniais -10 v.r. - 2 v.p.p.
Narys “Better Business"biuro

Patarnavimas — greitas ir tikslus!

V. Dauginis - telefonai (416) 533-1121 (416) 822-8480

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

DRA ŪDA ----INSURANCE
Waiter V. Dauginis Insurance Broker Limited,

1613 Bloor St. West, Toronto, Ont., M6P 1A6 
(416) 533-1121
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TORONTO1, MONTREAL
Anapilio žinios

— Gruodžio 24, ketvirtadienį, 
8 v.v., bendros Kūčios Anapilio 
salėje; kalėdinis koncertas — 11 
v.v.; programą atliks parapijos 
choras, solistai — M. Bizinkaus- 
kaitė, S. Žiemelytė, R. Strimai
tis, R. Paulionis, fleitininkas 
T. Regina, čelistė M. Tobola; 
Bernelių Mišios — 12 v. naktį.

— Naujų metų sutikimas — gruo
džio 31, ketvirtadienį, nuo 7 v.v. 
Anapilio salėje. Registruotis 
pas R. Celejewską tel. 231-8832.

— Jaunų šeimų sekcijos rengta 
kalėdinė eglutė parapijos vaikams 
gruodžio 20 d. Anapilio salėje 
susilaukė apie 90 vaikų ir gau
sių dalyvių. Buvo atlikta atitin
kama programa.

— Adventiniam susikaupimui 
gruodžio 19 ir 20 d.d. vadovavo 
kun. J. Liauba, OFM, Hamiltono 
lietuvių parapijos klebonas. Jam 
talkino kun. E. Putrimas.

— Klebonas kun. J. Staškus 
gruodžio 19 ir 20 d.d. aplankė 
Sudburio ir Sault Ste. Marie 
lietuvius ir vadovavo adventi
niam susikaupimui. Kun. K. Kak
nevičius gruodžio 20 d. laikė 
pamaldas Hamiltone, pavaduoda
mas klebonų kun. J. Liaubą, OFM.

— Anapilio sodybos korporaci
jos susirinkimas įvyko gruodžio 
17 d. Lietuvos kankinių parapi
jos salėje. Dalyvavo 26 nariai. 
Apsvarstyti korporacijos reika
lai, susiję su Kanados lietuvių 
kultūros muziejaus statyba, ir 
kiti rūpesčiai.

— Paaukojo Motinos Tereses 
labdarai: $50 O. Rimkienė; kapi
nėms: $500 — E. J. Šileikiai; 
$100 — B. G. Čižikai, J. Govė- 
das; religinei Lietuvos šalpai: 
$500 — N. Budrienė; $100 — O. Ja
kimavičienė (a.a. A. Jakimavičiaus 
atm.); parapijai: $500 — B. Savic
kas; $300 — A. Aulinskas; $200 — 
M. Žaliauskas, J. R. Kuprevičiai; 
$100 — M. Pargaliauskienė, O. Ja
kimavičienė (a.a. A. Jakimavičiaus 
atm.), V. Jasiūnienė (a.a. A. Ja- 
siūno atm.), A. E. Valiūnai, M. 
Dunchik, A. E. Kaminskai, J. Aršti- 
kaitis, L. O. Radzevičiai, J. G. 
Ross; $50 — dr. R. Zabieliauskas.

— Mišios gruodžio 27, sekma
dienį, 9.30 v.r. — už a.a. Antaną 
Rinkūną, 11 v.r. — už a.a. Antaną 
Jakimavičių, dr. Stasį Pacevičių ir 
šeimos mirusius.

Lietuvių namų žinios
— Gruodžio 20 popietėje lan

kėsi Toronto miesto burmistras 
Art Eggleton ir miesto tarybos 
narys Ben Grys su žmona Gladys. 
LN pirmininkas J. V. Šimkus pa
sveikino svečius švenčių proga 
ir pakvietė pasveikinti susirin
kusius. Burmistras miesto vardu 
perdavė kalėdinius sveikinimus 
ir džiaugėsi glaudžių ryšių pa
laikymu su LN ir visa lietuvių 
bendruomene. Svečiai buvo pavai
šinti tradiciniais lietuviškais 
valgiais. Pietų metu vyko įvairios 
miestą ir LN liečiančios diskusi
jos, buvo kalbėta ir apie lietuvių 
slaugos namų projektą. Padėkos 
žodį tarė S. Jokūbaitis.

— Sekmadienio popietėje daly
vavo 200 asmenų. Svečių knygoje 
pasirašė N. Bagdžiūnienė iš Mont- 
realio.

— Į Naujų metų sutikimą jau 
parduota per 300 bilietų. Dar 
yra keletas bilietų prie paskirų 
stalų. Salė bus papuošta pagal 
menininko Vyt. Pačkausko pro
jektą.

— Išdažytos užpakalinio ir šo
ninio (Alhambra) įėjimo korido
rių sienos ir lubos. Antradienį 
bus išdažytos Mortos menės lu
bos ir sienos.

— LN būrelio vyrai: B. Laučys, 
A. Padolskis, J. Radzevičius, A. 
Sukauskas ir kiti papuošė Kalėdų 
eglutę ir atliko kitus papuošimus 
Kūčių vakarienei.

— LN socialinių reikalų komisi
jos ligonių lankytojai švenčių 
metu yra numatę aplankyti visus 
šiuo metu 58 žinomus sergančius 
tautiečius. Galintieji prisidėti 
prie ligonių lankymo arba žinan
tieji apie asmenis, reikalingus 
socialinės paramos, malonėkite 
pranešti LN raštinei darbo va
landomis 532-3311, kitu laiku — 
V. Dalindienei 769-9424, S. Ru
dienei 762-1076, L. Urbonienei 
239-4245, V. Kulniui 769-1266. 
Būtino reikalo arba nelaimės 
atveju transportu sutinka padėti 
J. Janušas 767-4736 ir R. Žioga- 
rys 767-4917.

Skautų veikla
• Šv. Kalėdų ir Naujų metų 

proga nuoširdūs sveikinimai tėve
liams, skautams, skautėms, rėmė
jams ir visiems broliams bei se
sėms lietuviams.

Pradėjome 70-tuosius skautavi- 
mo metus. Ta proga rengiama VII- 
ji Tautinė stovykla. Broliai, se
sės, ruoškimės jai. Tai bus įnašas 
į bėgantį amžiaus kalendorių, iš 
kurio lapų niekuomet neišdils.

Toronto tauntininkai

• Sausio 3 d. “Šatrijos” ir “Ram- 
byno” tuntų vadovų posėdis įvyks 
skautų būkle po 10.15 v.r. Mišių. 
Visų vadovų dalyvavimas būtinas.

Tuntininkai

Prisikėlimo parapijos žinios
— Prieškalėdiniam trijų dienų 

susikaupimui vadovavo kun. J. 
Bacevičius, OFM.

— Kalėdų naktį prieš Berne
lių Mišias 11.15 v.v. prasidės 
kalėdinis koncertas. Mišių pra
džia — 12 v. naktį. Kalėdų dieną 
per 10.15 v. Mišias giedos “Vo
lungė”, o per 11.30 v. Mišias — 
parapijos choras. Kalėdų dienos 
vakare 7 v. Mišių nebus.

— Bilietai į N. metų sutikimo 
balių gaunami po Mišių salėje. 
N. metų sutikimas — gruodžio 31 
d., 8 v.v. Prieš balių šventovėje 
bus Mišios 7 v.v.

— Pirmas mėnesio penktadienis 
sutampa su N. metų švente. Pir
mojo penktadienio pamaldų ne
bus. Ligonius kunigai su šven
čiausiuoju lankys sausio 2 d.

— Ruošiasi tuoktis Viktoras
M. Slapšys su Mary P. Arthurs.

— Marijos metų proga parapija 
organizuoja kelionę į Šv. Žemę 
gegužės 21 d. — birželio 4 d. Re
gistruotis parapijos raštinėje, 
įmokant $200 užstatą ir $80 drau- 
dos.

— Parapijai aukojo: $500 — A. 
Rakauskas, K. Šimbelis; $120 — 
A. J. Viskontas; $100 — A. B. Gar
bas, P. S. Ročiai, G. J. Neįmanai, 
J. Venslovaitis, P. S. Ūkeliai, O. 
Svarinskienė, D. B. Vaidilos, O. 
Skrebutėnienė, E. Spudas, A. Žilė
nas; $75 — R. D. Slykhuis, T. Tra- 
kymienė; $60 — R. B. Pilipavičiai; 
$50 — A. Bliūdžius, Iz. Antanaitis, 
I. J. Milkintai, J. S. Girdzijauskai, 
G. W. Semach, A. J. Vaškevičiai,
R. L. Underiai, M. M. Šelmiai; 
Relig. šalpai: $100 — N. Preibie- 
nė, A. Rakauskas; $20 — J. Gustai
nis, pranciškonų klierikų fondui: 
$50 — A. Kairienė; vargšams: $100 
— M. Vaškevičienė; vargonų vajui: 
$1,000 — Prisikėlimo parapijos 
kredito kooperatyvas; $250 —
N. N.; $100 — F. Mačiulienė, J. Z. 
Stravinskai, M. Vaškevičienė; 
$80 — V. Siminkevičienė; $50 — 
I. B. Jonynai, A. M. Radžiūnai,
S. V. Kneitai, P. Šimkienė, M. 
Žemaitienė, M. Jakubauskienė; 
$25 — P. Skabliauskas, P. Kirs
tukas.

— Mišios gruodžio 27, sekma
dienį, 8.30 v. — už a.a. Antaną 
Neverauską ir Oną Budzeikienę, 
9.20 v.r. — už Skrinskų šeimos 
mirusius, 10.15 v.r. — už a.a. Ka
roliną Balaišienę, Juozą Vaške
vičių, 11.30 v.r. — už gyvus ir 
mirusius parapijiečius, 7 v.v. — 
už a.a. Juozą Ališauską.

Vietoj kalėdinių sveikinimų 
atvirukais įsirašė į bendrą sveiki
nimą ir paaukojo “Tėviškės žibu
riams”: $30 — Ign. V. Girdzevičiai, 
Sault Ste. Marie, Ont; $25 — Bro
nė Žiobienė, Erika ir Vincas Sa- 
kavičiai, Hamilton, Ont., Vikto
ras, Rita Navickai, Tillsonburg, 
Ont., Anelė ir Kazimieras Gu
džiūnai, Ottawa, Ont., A. Ambraš- 
ka, Phoenix, Arizona, Adelė Vaps- 
vienė, Montreal, P.Q., Loreta, An
tanas ir Vincas Rutkauskai, Kes
wick, Ont; $20 — M. ir A. Joneliai, 
Montreal, P.Q., Petra ir Vladas 
Jankaičiai, Greičiūnų šeima, New
market, Ont, Izabelė Kandrotie- 
nė, Teresė, Jurgis ir Rasa Kiškū- 
nai, Birutė Antanaitienė, Hamil
ton, Ont, Marytė, Bronys ir Aud
rius Stundžios, Monika ir Juozas 
Rimkai, Vittoria, Ont, Mykolas 
Urpšys, Welland, Ont., H. Kairie
nė, Hamilton, Ont; $18 — A. ir V. 
Kulniai; $15 — B. ir V. Gataveckai, 
Regina Celejewska, S. A. Urbona
vičiai, Hamilton, Ont; $13 — Vin
cas Urbonas; $10 — Monika ir 
Silvestras Bončkus, Collingwood, 
Ont, Petras ir Teklė Kareckai 
su šeima, Hamilton, Ont, Vytau
tas Montvilas, J. Juodikaitienė, 
Viktorija Daugėlavičienė, Zita ir 
Pranas Linkevičiai, Oakville, Ont, 
Aldona ir Vincas Kėžinaičiai, 
Hamilton, Ont; $6 — P. Žibūnas; 
$5 — Vincas Miškinis.

Ontario premjeras David 
Peterson atsiuntė šventinį 
sveikinimo atviruką su savo 
šeimos nuotrauka ir linkėji
mais įvairiomis kalbomis. 
Tarp jų yra latviškas linkė
jimas, bet nėra lietuviško. 
Š. m. gruodžio 15 d. Ontario 
premjeras parlamento rūmuo
se surengė šventinį pobūvį 
etninės spaudos atstovams. 
“Tėviškės žiburiams” atsto
vavo V. Matulaitis, “N. Lie
tuvai” — J. Karka. Atskirus 
sveikinimus “TŽ” atsiuntė On
tario pilietiškumo ministeris 
Gerry Phillips, kuriam yra pa
vesti ir daugiakultūriai pro
vincijos reikalai, buvęs minis
teris Tony Ruprecht ir kultū
ros bei komunikacijos ministe- 
rė Lily Munro.

A. a. Juozo Domeikos atmi
nimui žmona Stefanija paau
kojo “Tėviškės žiburiams” $25.

A. a. Jurgiui Drūčiui mirus, 
užjausdama Marytę Čebatorie- 
nę, Onutę Stepšienę, Bronė 
Skvereckienė paaukojo “Tė
viškės žiburiams” $10.

1988 m. sausio 10, sekmadienį, 3.30 v.p.p., Toronto Lietuvių namuose

Įėjimas nemokamas. Rengia - LN kultūrinės veiklos komisija

skaitys paskaitą tema: 

“ARTRITIS - SĄNARIŲ LIGA ”.
Paskaitoje bus aiškinama ligos priežastys, pasekmės, priežiūra ir gydymas.

Šis “Tėviškės žiburių” nu
meris yra 1987 metų paskuti
nis. Sekantis numeris išeis po 
švenčių 1988 m. sausio 5 d. Lin
kime visiem skaitytojam, bend
radarbiam ir dosniem rėmė
jam jaukių, malonių Kristaus 
gimimo švenčių ir palaimos 
kupinų 1988 metų. Šia proga 
reiškiame nuoširdžią padėką 
dosniesiems aukotojams, ku
rie savo parama prisideda 
prie “TŽ” gyvavimo.

Afganistaniečiai aštuntųjų 
sovietinės invazijos į jų kraš
tą metinių proga rengia de
monstraciją š. m. gruodžio 27, 
sekmadienį, 2 v.p.p., Nathan 
Phillips aikštėje ir kviečia lie
tuvius joje dalyvauti.

Užgavėnių karnavalas ren
giamas 1988 m. vasario 13, šeš
tadienį, Lietuvių namuose. 
Jaunimo popietėje 1-5 v.p.p., 
veiks dalyvaujančių organiza
cijų paviljonai su įvairiais už
kandžiais, rodiniais ir t.t. Pra
dedant 7 v.v. — kaukių vakaras 
su menine programa, Užgavė
nių maisto bufetu ir šokiais. 
Premijuojamos geriausios va
karo kaukės. Šio karnavalo 
programai aptarti visuomeni
nės veiklos komitetas gruodžio 
20 d. sukvietė kasmet dalyvau
jančių organizacijų pasitari
mą. Sekantis organizacijų po
sėdis — sausio 17 d., sekma
dienį, 2 v.p.p.

Bendros ateitininkų ir skautų 
Kūčios įvyko gruodžio 13 d. Pri
sikėlimo par. salėje. Programai 
vadovavo tuntininkė J. Neima
nienė ir L. Underienė. Užgesus 
šviesoms iš penkių kontinentų 
6-ios poros sk. ir ateit, su pa
ruoštom žvakėm atkeliavo ir su
statė ant viduryje stovinčio 
apskrito stalo, kuriame buvo 
paruoštos didelės žvakės. Jas 
uždegti buvo pakviestas ateit, 
sendr. V. Kolyčius, sk. brolijos 
v.s. V. Skrinskas, moks, ateit. T. 
Freimanas, skaučių seserijos se
niūnė V. Grybienė, stud, ateit. D. 
Dirmantaitė ir sk. akad. ps. D. 
Barzdžiūtė. Draugiškumo ženklan 
visas žvakes tautine juosta ap
juosė dr. O. Gustainienė ir s. F. 
Mockus.

Maldai buvo pakviestas dvasios 
vadas s. Augustinas Simanavi
čius, OFM. Vakarienė pradėta 
plotkelių laužymu. Scenoje pasi
rodė gyvasis paveikslas: prakar- 
tėlė ir Maironio mokyklos cho
relis iš skautų-čių ir ateitininkų, 
vadovaujamas muz. D. Viskontie- 
nės. Jisai sugiedojo keletą gies
mių. Buvo įterpta ir deklamacija, 
akompanuojant muz. J. Govėdui.

Bendram giedojimui vadovavo 
jūros skaučių trijulė — D. Par- 
gauskaitė ir sesutės Gurklytės. 
Skautų skiltis diskutavo prėsku- 
čio (sližiko) reikšmę Kūčiose, o 
moksl. ateitininkai apie sveiką 
maistą Kūčioms (humoras). Už
gesus šviesoms, stud. V. Čuplins- 
kas pritaikyta skaidre apšvietė 
sceną, o L. Daukša spacialia mu
zika ir deklamacija “Sibiro trem
tis”. Vyr. skautės, sk. vyčiai, 
student, ateitininkai-kės po vie
ną lėtai ėjo į sceną su žvakėmis 
ir stojo į eilę. Visi suėję giedojo 
“Tyliąją naktį”. Įsijungė ir visi 
dalyviai.

Kiekvienas skautų ir ateitinin
kų vienetas atėjęs prie eglutės 
perskaitė savo sveikinimą ir pa
dėjo ant eglutės. Užbaigai buvo 
ištiesti kaspinai per stalus nuo 
apskrito stalo. Visiems uždėjus 
ant jų rankas, sugiedota “Lietuva 
brangi”, palinkėta linksmų šv. 
Kalėdų. Tikrai buvo artimo meilės 
Kūčios. M.

Dar galima gauti knygą- 
monografiją apie a.a. dail. Te
lesforą Valių, mirusį Toron
te prieš 10 metų. Kalėdų šven
čių proga duodama nuolaida. 
Kreiptis į A. Valienę tel. 767- 
3040.

Indijos misijonierius kun. 
Paul Cruz dėkoja už paramą, 
gautą iš lietuvių, ir prašo ne
užmiršti jo misijos šių Kalėdų 
proga. Jam reikia daugiau ro
žinių, škaplierių, statulėlių, 
medalių, vartotų kalėdinių bei 
velykinių atvirukų ir drabu
žių. Adresas: Rev. Paul Cruz, 
Kadavoor Church, Mathill P. 
O., Quilon — 691601, Kerala, 
India.

TRADICINIS METINIS

Pakvietimai: J. Šimkus tel. 231-9425, 
LN sekmadienio popietėse, pas 
narius ir prie Įėjimo.

visiems giminėms, 
draugams ir 

pažįstamiems 
linki —

Salomėja, Jonas
Andruliai

Genovaitė ir Vytautas
Balčiūnai

&
Genovaitė, Rimas

Gaižučiai ir šeima

Toronto lietuvių kredito 
kooperatyvui “Parama”

reikalinga tarnautoja 
arba tarnautojas.

(Dalinei tarnybai — part-time).
Pirmenybė kalbantiems lietuviškai ir angliškai.
Kreiptis į vedėją telefonu 532-1149.

Lietuvos krikščionybės su
kakties proga Toronto “Volun
gė” paruošė ir išleisdino 
plokštelę “Volungė — gies
mės”. Joje pirmą kartą išgirsi
te ir Maironio mokyklos vaikų 
chorą su sol. A. Pakalnišky
te ir sol. J. Vaškevičiumi. 
Plokštelė pasižymi įvairumu 
ir naujom muz. J. Govėdo kom
pozicijom. Ji gaunama parapi
jų knygynuose. Tai graži do
vana švenčių ir kitomis pro
gomis.

KLF A. ir T. Kojelaičių sti
pendijų fondo komisija iš liku
sios šiems metams sumos pa
skyrė stipendijas: $1,600 — A. 
Valevičiui, ruošiančiam dak
taratą, $1,500 — N. Černiaus
kaitei, lankančiai Vasario 16 
gimnaziją, ir A. Bričkutei, 
šiais metais baigiančiai muzi
kos studijas.

A. a. Vlado Skverecko atmi
nimui Bronė Skvereckienė pa
aukojo “Tėviškės žiburiams” 
$10.

Kanados ukrainiečių komite
tas nutarė apdovanoti specia
liu žymeniu “The Toronto 
Sun” dienraščio bendradarbį 
Bob Macdonald, daug rašiusį 
apie daugiakultūres Kanados 
bendruomenes. Minėtasis žy
muo bus įteiktas jam specia
liame pokylyje 1988 m. sausio 
23 d. “Royal York” viešbutyje. 
Pažymėtina, kad toks ukrainie
čių žymuo yra skiriamas kas
met parinktiem asmenim iš pa
sižymėjusių kanadiečių.

1988 m. 
sausio 16, 
šeštadienį, 
6 vai. vak., 
Toronto 
Lietuvių 
namuose.

Laima, Gediminas
Kurpiai ir šeima

Bronė ir Stasys
Prakapai

Grasilda ir Marijonas $
Valaičiai

Kanados ministeris pirmi
ninkas Brian Mulroney šven
čių proga sveikina “TŽ” skai
tytojus ir visus šio krašto 
lietuvius (žiūr. 2 psl.). Taip 
pat gauti sveikinimai iš dau- 
giakultūrių reikalų ministe- 
rio ir valstybės sekretoriaus 
David Crombie ir imigracijos 
ministerio Gerry Weiner.

“The Inner Circle” yra žur
nalas, leidžiamas Kingstono 
psichiatrinės ligoninės. Ja
me reiškiasi su savo kūryba ir 
pacientai. 1987-88 m. žiemos 
numeryje yra įdėti net penki 
eilėraščiai J. Dumbliausko 
lietuvių kalba, rašyti jo paties 
ranka.

Lietuvių evangelikų liute
ronų Išganytojo parapijos 
moterų draugija, sveikindama 
“Tėviškės žiburius” švenčių 
proga, prie gerų linkėjimų pri
dėjo ir $75 auką.

Hamiltono lietuvių kredito 
kooperatyvas “Talka”, remian
tis lietuvišką veiklą, švenčių 
proga atsiuntė “Tėviškės žibu
riams” $500 auką.

Yra gauti šventiniai sveiki
nimai “TŽ” darbuotojams ir 
skaitytojams iš Europos rajo
no skautų bei skaučių per ra
jono vadą s. S. B. Vaitkevičių.

Rokas Stepulaitis, “TŽ” skai
tytojas ir bendradarbis iš Bar
rie, Ont., neseniai surengęs 
savo dailės darbų parodą Ana
pilyje, Kalėdų švenčių proga 
atsiuntė “Tėviškės žiburiams” 
sveikinimą su $100 auka.

Žmogaus teisių diena buvo pami
nėta gruodžio 12 d. motorkada, ku
rioje dalyvavo apie 60 automobi
lių. Dalis jų turėjo specialius pla
katus, kiti buvo papuošti tautinė
mis vėliavomis ir juodais-gelto- 
nais balionais. Motorkada didžio
siomis miesto gatvėmis užtruko 
pusantros valandos. Gražiam ir 
nešaltam orui esant, praeiviai, 
atrodo, buvo sudominti. Ta visa 
kelionė baigėsi prie sovietų kon
sulato. Čia per garsiakalbį buvo 
pasakytos trumpos kalbos daly
vaujančių tautų atstovų: latvių, 
estų, vengrų, lenkų, lietuvių (kal
bėjo KLB ’Montrealio apylinkės 
pirm. Arūnas Staškevičius), če- 
koslovakų, rumunų, ukrainiečių 
ir vietnamiečių. Didžiausio dėme
sio susilaukė kalba rumunės po
nios Riga, kuri dėl tautinės veik
los yra išsėdėjusi septynerius me
tus kalėjime. Demonstracija baig
ta bendrais šūkiais ir Kanados 
himnu.

Demonstraciją rengė Žmogaus 
teisių komitetas, vadovaujamas 
Gundaro Valdmanio. Viena tauty
bė, kuri kelia didžiausią triukšmą 
dėl emigracijos iš Sovietų sąjun
gos, buvo atsiuntusi savo atstovą

Greitas ir tikslus patarnavimas

Tel. Bus.: 722-3545 PETRAS ADAMONIS 
Res.: 256:5355 C. 1. B.
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1475 DeSeve Rosemont Šv. Kazimiero par.
Pirm., antr., treč. 9.00-3.00 --------- ---------
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SVKALĘKJ!

NUOŠIRDŽIAI DĖKOJAME 

už patikėjimą mums jūsų 
draudimų

U’ Tebūna mūsų darbas paskatinimu 
. lietuviškam jaunimui eiti į

V savarankiškumą betkurioje verslo
v ar Pr°fes'j°s srityie-

§ PETRAS ADAMONIS,

’■įf Chartered Insurance Broker

PARDUODAMI nauji autentiški 
tautiniai drabužiai, gintaro karo
liai ir juosta. Skambinti tel. 663- 
8388 Toronte.

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

CHESSINGTON 
LIMOUSINES

vestuvėms, gimnazijos, universiteto 
mokslo užbaigimo ir kitom progom.

Lietuviams nuolaida
C. Jason (Jasiūnas) Toronte

Tel. (416) 624-8181 

į paskutinį šio komiteto posėdį, 
bet demonstracijoje nedalyvavo. 
Lietuvių buvo penki automobiliai.

Tą dieną per Montrealio centrą 
buvo nešama olimpinė ugnis. Gal 
dėl to nei spaudos, nei televizijos 
atstovai nerodė susidomėjimo.

Lietuviai skautai sudarė naują 
vadovybę: tuntininkas - Petras 
Drešeris, adjutantas - Aras Pie- 
čaitis, administratorius - Rimas 
Piečaitis, skautininkų būrelio va
dovas - Br. Niedvaras ir draugi
ninkai - vyčių Jonas Valiulis, 
skautų - Romas Otto, sn., vilkiukų 
-Gilius Bulota ir giliukų - Rima 
Piečaitienė.

Poetas dr. Henrikas Nagys gruo
džio 5 d. dalyvavo Lietuvių fronto 
bičiulių rengtame literatūros va
kare Los Angeles. Jis skaitė savo 
poeziją su kai kuriais paaiškini
mais. Viltis Jatulienė ir P. Maže
lis taip pat deklamavo Nagio eilė
raščius. Pabaigoje publika buvo 
supažindinta su “Kryžių ir Rūpin
tojėlių Lietuvos” kantata ir iš juos
telės pagrotas šios kantatos “Pri
sikėlimo himnas”. Poetą tenai 
nuoširdžiai globojo buvęs mont- 
realietis Vytautas Plukas. B. S.

NA CIJLĮ

RAMI, TVARKINGA LIETUVAI
TĖ, tiktai grįžusi iš Europos po 
dvejų metų studijų ir darbo, jieš- 
ko dviejų miegamųjų buto. Skam
binti tel. 920-7895 Toronte.

DIRBANTI LIETUVAITĖ jieško 
nedidelio buto prieinama kaina 
arti susisiekimo. Skambinti dar
bo metu nuo 9 v.r. iki 5 v.p.p. Aud
ronei tel. 586-3766 Toronte.

EUROPEAN 
CATERING

Gaminamas maistas visom progom, 
parūpinama salė, muzika, gėlės, 
sutvarkomi gėrimų (baro) reikalai. 
Skambinti bet kuriuo laiku: An
tanas Gataveckas tel. (416) 234-0243 
Toronte.
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parapijų kunigus, savo fS
krikšto dukras ir sūnus, draugus bei pažįstamus
Kanadoje ir Amerikoje

J J. O. K. DRĄSUcIŲ ŠEIMA

Prof. VYTAUTAS SKUODIS Toronto Maironio mokykloje buvo sutiktas su gėlėmis. Iš kairės: Vyta Šileikaitė, 
Kristina Steponaitytė, Liana Tamulaitytė Nuotr. R. Pranaičio

Mane jaudino tautos kančia...
Į “Tėviškės žiburių” klausinius atsako buvęs Lietuvos laisvės kovotojas ir 

kalinys prof. 'Vytautas Skuodis, pasiekęs laisvąjį pasaulį

(Tęsinys iš praėjusio nr.)
— Būdamas Lietuvoje sekėte 

ne tik oficialiąją, bet ir pogrin
džio spaudą. Ar ji buvo gausi 
ir ar plačiai žinoma ?

—1979 m. pabaigoje Lietuvoje 
buvo 11 periodinių pogrin
džio žurnalų ir 3 tęstiniai (iš
leidžiami nereguliariai) nu
meruoti leidiniai. Tų pačių 
metų pabaigoje ir 1980 m. di
desnioji tų leidinių dalis sau
gumo (KGB) buvo likviduoti. 
Kiti, nors ir nebuvo išaiškin
ti, tačiau dėl ypatingai sustip
rėjusio sekimo, laikinai su
stojo. Pasiliko tik nesugauna
ma “LKB kronika”, taip pat 
“Aušra” - abu pirmieji pogrin
džio leidiniai. Atrodo, vėl pra
dėjo eiti “Tiesos kelias”. Dar 
būnant Lietuvoje teko matyti 
du visai naujus periodinius 
žurnalus ir vieną naują tęs
tinį.

Pogrindžio žurnalų leidi
mas Lietuvoje jau nebesustab
domas reiškinys. Laiko tėkmė
je jis gali tik susilpnėti, o po 
to vėl sustiprėti. Šiuo metu 
vėl kyla nauja tokių leidinių 
banga.

Tačiau nereikėtų pamiršti, 
jog Lietuvos pogrindyje yra 
plačiai paplitęs knygų daugi
nimas ir jų platinimas vadi
namosios “savilaidos” būdu. 
Tai knygos, parašytos pačio
je Lietuvoje arba išverstos iš 
užsienio kalbų. Primityviomis 
priemonėmis dauginamos lie
tuvių išeivijoje išleidžiamos 
knygos. Ši Lietuvos pogrindžio 
veikla niekada nebuvo susilp
nėjusi. Priešingai, ji pastoviai 
auga, stiprėja.

Periodinė pogrindžio spau
da, atrodo, buvo laukimo būk
lėje: kur pasuks toji Gorbačio
vo “peristroika” ir “glasnost”?

— Esate parašęs Lietuvoje 
plačios apimties darbą “Dva
sinis genocidas Lietuvoje”. 
Kokia buvo pagrindinė to dar
bo idėja?

— Savo darbe “Dvasinis geno
cidas Lietuvoje” aš parodžiau, 
jog ateistai iš esmės apeina 
pagrindinį jiems patiems rū
pimą klausimą, būtent ar yra 
Dievas? Taip pat viena iš pa
grindinių to darbo išvadų bu
vo, jog to vadinamojo “moksli
nio” ateizmo “moksliškumas” 
nuo šių laikų mokslo yra atsi
likęs ne mažiau, kaip 100-150 
metų. Pasinaudodamas biblio
grafiniais sovietinės Lietu
vos knygų ir spaudos metraš
čiais, aš išanalizavau ir api
bendrinau apie 500 grynai 
ateistinių knygų, brošiūrų ir 
daugiau kaip 7000 straipsnių 
laikraščiuose ir žurnaluose, 
kurie buvo išleisti per 36 Lie
tuvos okupacijos metus, t.y. 
nuo 1940 m. birželio 15 d. iki 
1976 m. pabaigos.

— Taigi anas darbas buvo 
mokslinio pobūdžio. Kodėl tad 
sovietinis Saugumas prie jo 
prikibo ir konfiskavo? Ar da
bar galėtumėte tą darbą atkur
ti ir išleisti Amerikoje ?

— Pirmosios kratos metu, 
įvykusios 1979 m. lapkričio 24 
d., į saugumiečių rankas pate
ko pirmasis to darbo mašinraš
tinis egzempliorius. Keli kiti 
pateko į geras rankas, tačiau 
tolimesnis egzempliorių liki
mas man nežinomas. Žinau tik 
tiek, jog buvo mėginta vieną

to darbo kopiją išvežti į užsie
nį, tačiau muitinėje ji buvo 
surasta ir konfiskuota.

Šis darbas iš esmės statis
tinis, su daugybe skaičių, len
telių. Skaičių eilėse išryškė
jo dėsningumai. Šie savo ruož
tu diktavo išvadas, kurių bu
vo labai daug. Tai savotiškas 
žinynas be autorinių sampro
tavimų ir išvežiojimų. Net ir 
tardymo organai su valstybės 
kaltintoju nerado kaip prisi
kabinti prie to darbo turinio. 
Jiems užkliuvo tik kelios fra
zės įvade, kur buvo pasakyta, 
jog Lietuva okupuota, o jos Ka
talikų Bažnyčia persekiojama. 
Darbas kompromitavo ateisti
nę propagandą, davė pačiai 
Bažnyčiai pagrindą kovoje už 
tikėjimo ir Bažnyčios laisvę, 
todėl teismas jį apkaltino kaip 
“kliūtį visuomenės ideologi
niame auklėjime”.

Taip šį darbą atkurti netu
rint faktinės medžiagos, ne
įmanoma. Būti/ galima ją tik 
atpasakoti, apibendrinant vi
sas pagrindines išvadas.

— Jūsų veikla pagaliau nuve
dė į sovietinius kalėjimus. 
Kaip juos vertinate: ar tai baus
mės, ar perauklėjimo institu
cijos ?

— Dar prieš areštą turėjau 
du pokalbius su aukšto rango 
Saugumo pareigūnu, kuris man 
siūlė kompromisą. Jam pasa
kiau, jog kitų žmonių aš neiš- 
davinėsiu, o kalėjimo nebi
jau. Su pašaipa dar pridėjau: 
“Kalėjimas galbūt mane per- 
auklės?” Jis, giliai atsidu
sęs, visai rimtai man pasakė: 
“Deja, kalėjimas neperauklė- 
ja”. Aš įsitikinau: jis buvo vi
siškai teisus.

Sovietiniai kalėjimai, ma
nau, neturi tiesioginio tiks
lo kalinius fiziškai sunaikin
ti. Tačiau pastangos kalinį nu
žmoginti, nuolatos užgaulioti 
jo žmogiškąjį orumą, duoti jam 
suprasti, jog jis kalėjimų ir 
lagerių sistemoje yra tiktai 
daiktas, yra labai ryškios. O 
tai ne visi gali vienodai pa
kelti. Kąi 1981 m. vasario 9 d. 
mane atvežė į Mordovijos tre
čio lagerio penktąją zoną, jo
je radau beveik 100 kalinių. 
Per šešis mano buvimo toje zo
noje metus mirė net 16! Du bu
vo išprotėję. Dar dviems susi
maišė protas mano akivaizdo
je. Pačios kalinimo sąlygos, 
žinoma, neprisideda prie žmo
gaus gyvenimo prailginimo.

— Ar Jums patekus j sovietą 
nemalonę šeima nebuvo kan
kinama?

— Po mano arešto dukrai 
Giedrei buvo pasiūlyta savo 
noru išeiti iš darbo. Kitos duk
ters - Daivos vos nepašalino iš 
Vilnaius dailės instituto, nors 
ji buvo jame viena geriausių 
studenčių. Žmona Irena buvo 
pastoviai sekama, šnipinėja
ma, provokuojama. Jos susi
tikimai su užsieniečiais buvo 
atvirai fotografuojami. Bute 
buo padaryta trečia krata su 
įsilaužimu. Pagaliau jai bu
vo iškelta baudžiamoji byla 
už atsisakymą duoti parody
mus kitoje politinėje byloje. 
Už tai ją nuteisė pusei metų 
priverčiamų darbų tame pa
čiame geologijos institute, 
kuriame ji dirbo, su 20% at
skaita iš jos atlyginimo vals
tybės naudai.

— Turėjote Amerikos pilie
tybę. Ar ji nepadėjo Jums ko
voje su sovietiniais kaltinto
jais?

— Nors visą gyvenimą aš sa
ve laikiau JAV piliečiu, tačiau 
baigęs universitetą nesisten
giau išvykti iš Lietuvos į savo 
gimtinę. Ir savo laiške JAV 
prezidentui Carteriui, kurį pa
rašiau tuojau po pirmosios kra
tos, aš tik patvirtinau savo 
JAV pilietybę ir informavau jį 
apie dabartinę savo padėtį, 
galimą areštą ir nuteisimą. 
Prieš teismą aš prašiau Aukš
čiausios sovietų tarybos pre
zidiumą pripažinti mano tu
rimą JAV pilietybę ir mane 
teisti kaip tokį. Būdamas la
geryje, savo protesto pareiš
kimuose aš kartais pažymėda
vau, jog esu ne Sovietų Sąjun
gos, o JAV pilietis, tačiau ne
prašiau į tai atisižvelgti nei 
prieš areštą, nei tardymų me
tu, nei teisme, nei per visą ka
linimo laiką. Todėl aš labai 
nustebau, kai Čeliabinsko ka
lėjime, būnant pakeliui į trem
tį, Harga, su Sovietijos gene
ralinio prokuroro įgaliojimais 
prisistatė du vietinės prokura
tūros pareigūnai su pasiūly
mais įrodyti, kad mane atleis
tų nuo tolimesnės bausmės ir 
leistų su visa šeima išvykti 
pastoviam gyvenimui į bet ku
rią užsienio šalį. Ilgai kalbė
jomės, tačiau jų pasiūlymą at
mečiau, nes pasirodė, dar rei
kėjo pridėti, jog nebūsiu prie
šiškai nusiteikęs prieš Sovie
tų Sąjungą. Man buvo žinoma, 
kokias dideles pastangas ma
no išlaisvinimui telkia užsie
nio lietuviai, kai kurios tarp
tautinės organizacijos ir pa
ti Amerikos valdžia. Supratau, 
jog tos pastangos pagaliau pri
vertė sovietų valdžią ne tik 
mane paleisti dar neatbuvus 
5 metų tremties bausmės, bet 
ir išvykti su visa šeima iš šitos 
šalies. Kitą dieną atėjo kiti 
du vietinės prokuratūros dar
buotojai. Vėl mūsų kalba už
sitęsė keletą valandų man ne
sutinkant priimti siūlomos 
laisvės. Pagaliau vienas iš jų 
pasiūlė tokį pareiškimo va
riantą: “Prašau mane atleis
ti nuo tolimesnės bausmės ir 
leisti su visa šeima išvykti 
pastoviam gyvenimui į JAV. 
Įstatymų laikysiuos”. Iš to bu
vo aišku, kad tas paprastas for
malumas, o ne malonės prašy
mas, kuriam yra būtini 3 ele
mentai: pripažinti savo nusi
kaltimą, jį pasmerkti, duoti 
tvirtą pažadą daugiau, taip ne- 
benusikalsti. Visai kaip per 
išpažintį! Po 10 minučių svars
tymo sutikau šį variantą pri
imti su sąlyga, jeigu leis pri
jungti papildomą tekstą. Prira
šiau net 3 lapus, kuriame visu 
kategoriškumu pabrėžiau ne 
tiktai savo, bet ir savo bendra- 
bylių ir visų kalinių, nuteistų 
už savo pažiūras bei įsitikini
mus, nekaltumą, nurodydamas 
jog tikrieji kaltininkai yra tie, 
kurių nurodymu mes visi buvo
me areštuoti ir nubausti. Vėl 
su tais prokurorais įvyko il
gos derybos, kol pagaliau įsi
tikinę, jog manęs neperkalbės, 
nenorom sutiko, kad pasirašy
čiau po tais trimis ar keturiais 
mano pareiškimo lapais. Po 
dviejų savaičių iš Maskvos 
atėjo Aukščiausios sovietų ta-

(Nukelta į 14-tą psl.)
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linkime sesėms bei broliams 
šauliams pavergtoje 
Tėvynėje ir laisvajame 
pasaulyje

Visus 1988 metų šauliškus darbus skirkime 
nepriklausomos Lietuvos atstatymui -

Toronto VI. Pūtvio 
šaulių kuopos valdyba

I Sveikinu
su šv. Kalėdomis

naujų metų —

visus gimines, draugus ir 
pacientus, linkėdamas sveikų 
bei sėkmingų

Dr. Stasys Dubickas
KV.
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Religinė lietuviu katalikų šalpa 1987.X.7 kartu su JAV kongreso nariais EDWARD FEIGHAN ir JOHN MILLER 
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giminaičius, draugus R*
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gimusio Kūdikėlio

Kristaus teikiamu
maloniu —

sveikatos, laimės,artimo
meilės ir sėkmingų

naujų metų —
% Petras Jakubauskas

(Atkelta iš 13-to psl.)

rybos prezidiumo “ukazas” 
(potvarkis), pagal kurį aš ir vi
sa eilė kitu kaliniu paleidžia
mi pagal “malonę”, prašant so
vietų generalinei prokuratū
rai ir sovietų valstybės sau
gumo komitetui. Apie mūsų pa
reiškimus tame rašte nebuvo 
jokios užuominos. Vėliau pa
aiškėjo jog tie, kurie atsisa
kė net tokius grynai formalius 
pareiškimus parašyti, ir to
liau pasiliko lageriuose bei 
tremtyje.

1987 m. vasario 8 d. sugrįžau 
į Vilnių, kur po kelių dienų te
lefonu buvau iškviestas į vi
daus reikalų ministeriją. Ten 
man pasakė, jog jokių kliūčių 
man ir mano visai šeimai išvyk
ti į JAV nėra, tiktai mes turi
me gauti iškvietimus. Vėliau 
teko girdėti, jog vienas aukš
tas saugumo pareigūnas pasa
kęs: “Skuodis yra ištremiamas 
į užsienį”. Žinoma, prievartos 
tokiam išvykimui niekas ne
darė.

— Lankydamas lietuvių ko
lonijas JA V-se ir Kanadoje, su
sipažinote su išeivijos gyveni
mu. Ką žinojote apie išeiviją 
gyvendamas Lietuvoje ir ką 
radote atvykęs laisvės pasau
lin?

— Prisipažinsiu, nors visą sa
vo gyvenimą su didele pagarba 
prisimindavau visą lietuvių iš
eiviją, tačiau man atrodė, jog 
ji daugiau vegetuoja, o ne egzis
tuoja. Čia, žinoma, nemažos 
įtakos turėjo ir sovietinė lie
tuviškoji spauda, kuri iki šiol 
turbūt dar nėra nieko gero apie 
išeivijos lietuvius rašiusi, iš
skyrus tuos, kuriuos ji vadina 
“pažangiaisiais”. Būdavo skau
du skaityti, jog Amerikos lie
tuvių organizacijos užsiima 
daugiausia tarpusavio riete
nomis, o jų tikslas - atsiimti 
tėvų dvarelius ir fabrikėlius. 
Žinoma, daugelis Lietuvoje ne
tiki tokiai sovietinei propa
gandai, tačiau pasilieka įtari
mas, jog Lietuvos reikaluose 
išeivijoje nėra vienybės.

Dar nėra nė trijų mėnesių 
(atvykau į JAV 1987 m. rugsėjo 
8 d.), kai esu Amerikoje. Daug 
teko važinėti ne vien tik po pa
čias didžiausias JAV lietuvių 
kolonijas, bet ir susipažinti 
su nuoširdžiais Kanados lietu
viais Toronte, Montrealyje, 
Otavoje. Juokdamasis kartais 
pasakau: man atrodo, jog visas 
Amerikos kontinentas apgy
ventas vien lietuviais.

Tai, ką aš čia per palygin
ti trumpą laiką patyriau, žy
miai prašoko visą mano anksty
vesnę vaizduotę ir supratimą 
aplamai apie visą Amerikos ir 
Kanados lietuviškąją išeiviją. 
Didelį įspūdį man padarė įvai
rių organizacijų gausumas, 
intensyvi jų politinė veikla 
ginant Lietuvos teises, poli
tinius kalinius, Lietuvos ti
kinčiuosius ir Katalikų Baž
nyčią.

Žavi mane didelė energija ir 
veiklumas net pagarbaus am
žiaus lietuvių. Kokia gausi, 
įvairi ir turininga laisvoji lie
tuvių spauda. Akys raibsta ma
tant kiek daug lietuviškojoje 
išeivijoje išleista puikių, ne
paprastai vertingų lietuviškų 
knygų! Jaudina puikūs rneni- 
niai-muzikiniai kolektyvai, taip 
pat lietuviškųjų bažnyčių lie
tuviškumas, kad ir ta pati Lie
tuvos trispalvė jose. Ir visa 
ta didelė, graži, nepaprastai 
reikalinga lietuviškoji veik
la, palaikoma pačių lietuvių 
dosniomis aukomis.

Žavus čia išeivijoje lietuviš
kasis jaunimas. Labai svarbu, 

kad išeivijos lietuviai moka 
visui’ išlaikyti ir išsaugoti lie
tuvišką dvasią. Visi miestai, 
kuriuose man teko buvoti nau
dojantis ypatingai nuoširdžia 
ir šilta globa, panašūs į mažas 
lietuviškojo tautinio meno ga
lerijas.

Žinoma, liūdna girdėti, kad 
kai kur lietuviai nebepajėgia 
išlaikyti savo lietuviškų pa
rapijinių bažnyčių, kurias su 
tokia meile ir pasišventimu 
statė pirmieji mūsų emigran
tai. Tai juk buvo pirmieji ir 
kultūros centrai, apie kuriuos 
telkėsi beveik grynai lietu
viškos kolonijos. Taip pat liūd
na ir tai, kad svetimoje aplin
koje nutautėjimo procesas 
vyksta, ir dalis lietuviškojo 
jaunimo jau nebemoka lietu
vių kalbos. Tačiau guodžia 
mintis, jog tautybę apspren
džia ne vien tik gimtosios kal
bos mokėjimas arba jos nemo
kėjimas. Lietuvoje daug rusų 
neblogai moka lietuviškai, bet 
jie dėl to nepasidarė lietu
viais. Amerikoje daug lietuvių 
nebemoka lietuvių kalbos, ta
čiau, manau, didžioji jų dalis

Ganytojai negina savo kaimenės
Sovietines Slovakijos jaunimo memorandumas, reikalaujantis 

nepriklausomybės tikinčiųjų Bendrijai

Slovakijos katalikų jauni
mas reikalauja visiškai atskir
ti valstybę nuo K. Bendrijos 
(Bažnyčios). Pastaroji neturi 
leistis valstybės vedžiojama 
už nosies, privalo reikalauti 
savo nepriklausomybės ir, jei 
nėra kitokios galimybės, tie
siog priversti valstybę tą ne- 
priklasomybę pripažinti.

Tokiomis mintimis šiuo me
tu gyvena Slovakijos katalikų 
jaunimas K. Bendrijos vado
vams skirtame memorandume.

Įdomios mintys ir jų reiški
mo būdas. Jaunuolių būrys ne
seniai susirinko į Nove Zamku 
miesto šventovę Vengrijos pa
sienyje, surašė memorandumą, 
jį perskaitė, o dabar jį daugina 
ir platina visame krašte.

Memorandume sakoma, kad 
dabartinė Katalikų Bendrijos 
padėtis Slovakijoje jaunimo 
nedžiugina, bet dėl to kalta 
ne vien tik valstybės priespau
da. Jaunimui atrodo, kad ir K. 
Bendrijos vadovybė nesanti 
be kaltės. Memorandumo auto
riai skundžiasi: “Mes taip 
pat jaučiame, tarsi K. Bendri
ja mūsuose būtų netekusi su
gebėjimo gintis. Jaučiame, 
tarsi Slovakijos K. Bendrija 
būtų pati save išdavusi”.

Nesunku numanyti, ką šie žo
džiai reiškia. Jaunimą jaudi
na oficialiųjų K. Bendrijos 
vadovų, ypač aukštosios hie
rarchijos, pasyvumas, pasida
vimas priespaudai. Jaunoji 
karta jaučiasi sąmoningais 
šalies piliečiais ir K. Bendri- ' 
jos nariais, tiesiog reikalauja 
lygiateisiškumo ir pilnateisiš- 
kumo. Jie nelinkę nei pakęsti 
savo teisių suvaržymo, nei 
maldauti to, kas jiems iš tikrų
jų priklauso.

Čia įdomu dar ir tai, kad 
valstybės ir K. Bendrijos atsky
rimas laikomas būtiniausia są
lyga pastarosios būklei Čeko
slovakijoje pagerinti. Iš pirmo 
žvilgsnio atrodytų, jog tai bro
vimasis pro atviras duris. Argi 
ne visur, kur komunistai valdo, 
šis atskyrimas skelbiamas kaip 
nepajudinamas principas, ker
tinis konstitucijos pamatas? 
Matyt, kad Slovakijos katalikų 
jaunuoliai šį principą kitaip 
supranta negu valdžia. Jiems 

save tebelaiko lietuviais. La
bai svarbu tai, kas yra žmo
gaus širdyje, ir reikia mokėti 
surasti kelią į ją. Gal vertėtų 
pajieškoti būdų, kaip tokius 
nutautėjusius arba pusiau nu- 
tautėjusius lietuvius įtrauk
ti į lietuvišką veiklą, kad ir su 
angliška kalba. Pagaliau išei
vijos lietuvių skaičiaus mažė
jimas vyksta ir pagal natūra
lų gamtos dėsnį. Visa tai ne
turėtų kelti pesimizmo ir dar 
blogiau - abejingumo.

— Ar išeivija turi kokią nors 
įtaką dabartinei Lietuvai, izo
liuotai nuo laisvojo pasaulio?

— Pats lietuviškosios išei
vijos buvimo faktas jau yra di
džiulė parama Lietuvai. Pa
vergėjas yra priverstas su tuo 
faktu skaitytis. Lietuviškosios 
išeivijos veikla, nukreipta Lie
tuvos išlaisvinimo linkme, tei
kia daug vilties, dvasinių bei 
fizinių jėgų ir pavergtojoje tė
vynėje gyvenantiems lietu
viams, aktyviu arba pasyviu 
būdu siekiantiems to paties 
tikslo - Lietuvos laisvės.

(Bus daugiau)

atrodo, kad gyvenime jis ne
vykdomas arba tik labai viena
šališkai vykdomas, kai skiria
ma tik K. Bendrija nuo valsty
bės, bet ne valstybė nuo Bend
rijos. Todėl memorandumo au
toriai mano, kad valstybės 
įstatymų nuostatai, kuriais 
tvarkoma K. Bendrijos reika
lų priežiūra, irgi yra “absur
diški ir pasenę”, lygiai kaip 
visos valdžios organų taisyk
lės šioje srityje.

Valstybė neturi peržengti sa
vo ribų — kištis į K. Bendri
jos reikalus. Valstybės religi
jų reikalų įstaigos su visais 
administracijos išsišakojimais 
apskrityse ir srityse turi būti 
panaikintos. Tik tada bus užtik
rintas abiejų savarankiškų gy
venimo sričių — K. Bendrijos 
ir valstybės skyrimas bei nesi
kišimas ne į savo reikalus.

Slovakijos katalikų jauni
mas reikalauja pakeisti dabar
tinį modus vivendi tarp Čeko
slovakijos ir Vatikano nusisto
vėjusia demokratinių valsty
bių ir Šventojo Sosto santy
kių tvarka, reguliuoti juos 
sutartimis. Tada ir vyskupų 
skyrimo klausimas būtų leng
vai sprendžiamas — teigia me
morandumo autoriai.

Jie pabrėžia K. Bendrijos tei
sę reikalauti savo nepriklau
somybės pripažinimo. “Kaip 
tik dėl to, kad šios teisės 
negalima atsisakyti, turime 
savo pasipriešinimu priversti 
jos paisyti ir, jei reikia, ją 
patiems pasiimti ir atitinka
mai veikti” — rašoma memo
randume.

Be abejonės, tokie dalykai 
“be aukų” neapsieis, sakoma 
toliau jaunimo dokumente ir 
teigiama, jog užbrėžtasis tiks
las vis dėlto pasiekiamas. Ir 
tai dėl to, kad pusę slovakų 
tautos sudaro aiškiai tikintie
ji. Be to, kiekvienam aiški K. 
Bendrijos ir valstybės atsky
rimo prasmė.

Gal dar negreitai pavyks jau
niesiems memorandumo auto
riams pakeisti pasenusį gal
vojimą K. Bendrijos ir valsty
bės santykiuose, tačiau pilie
tiškas jų sąmoningumas ir ryž
tingumas laiduoja šviesesnės 
ateities viltis. Lmb.

švenčių proga sveikiname 
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PASAULIO LIETUVIŲ 
INŽINIERIŲ IR ARCHITEKTŲ 
SĄJUNGOS VALDYBA

A? “Gorbačiovas neatstovaus Lietuvai”
Tai pareiškė Lietuvos atstovas Vatikane ir JA V-se Stasys Lozoraitis, kalbėdamas 

Lietuvos krikščionybės sukakties minėjime Los Angeles mieste

KLB Toronto 
apylinkės valdyba 
nuoširdžiai 
sveikina Lietuvių 

Bendruomenės 
narius ir nares, 

linkėdama giedrių 

Kalėdų švenčių ir

viltingų 1988 metų Lietuvos laisvinimo 
veikloje —

KLB Toronto apylinkės valdyba

REMKIME KANADOS LIETUVIŲ FONDĄ!

Iki šiol šis fondas išleido per 350,000 dolerių lietuviškai 
kultūrai, menui, švietimui paremti. Pagrindinis fondo kapi
talas yra neliečiamas, tiktai palūkanos skiriamos lietuviškai 
veiklai įvairiose srityse.

Sudarydami testamentus, bent dalį turto palikime 
Kanados lietuvių fondui (Lithuanian-Canadian Foundation).

Tapkime šio fondo nariais ir aukokime jam! Visos 
aukos atleidžiamos nuo valstybinių pajamų mokesčių.

Testamentines ir kitas aukas siųsti:
Lithuanian-Canadian Foundation, 1573 Bloor St. W., 
Toronto, Ont. M6P 1A6.

. Žitif -i. i' ųJi&k • ....

Šio fondo šūkis: “Kapitalas Lietuvai, palūkanos — 
lietuvybei išeivijoje!”

DAUGIAKULTURISKUMAS YRA 
BŪTI KANADIEČIU

Tautiniais drabužiais apsi
rengęs jaunimas nešė Mišių 
aukas — lietuviškais raštais 
austą ir religiniais simboliais 
išsiuvinėtą juostą-stulą, Lie
tuvos pakelių kryžių — droži
nį, “LKB kronikos” tomą ang
lų kalba, Sibiro lietuvaičių 
maldaknygę “Marija, gelbėk 
mus” anglų kalba, konsekraci
jai duoną ir vyną. Kiekvienai 
dovanai Gintaras Grušas para
šė maldą, atskleidžiančią tos 
dovanos prasmę. Nešant dova
nas, maldos buvo garsiai skai
tomos.

Kitataučiai, dalyvavę pamal
dose, giesmėmis ir iškilmin
gumu buvo sužavėti. Katedros 

.rektorius, reikšdamas padėką 
ir lietuviams skirdamas labai 
gražių žodžių, parašė laišką 
lietuvių Šv. Kazimiero para
pijos klebonui kun. dr. A. Ol
šauskui.

Antroji minėjimo dalis vyko 
“New Otani” viešbutyje. Nuo 
ryto čia veikė M. ir P. Grušų 
labai estetiškai apipavidalin
ta kovojančią Lietuvos Bažny
čią vaizduojanti paroda ir re
liginės lietuvių literatūros 
paroda, suruošta dr. F. Palu
binsko.

Minėjimą-pokylį pradėjo 
Lietuvos krikščionybės sukak
ties komiteto pirmininkė An
gelė Nelsienė, programą pra
nešinėjo televizijos ir filmų 
aktorė Rūta Lee-Kilmonytė. 
Sveikinimą atsiuntė preziden
tas Ronald Reagan, kuriame 
tarp kitko sakoma: “Kaip lie
tuviai priešinosi plėšikau
jantiems teutonų riteriams 
anais šimtmečiais, taip šian
dieną lietuviai katalikai iš
tvermingai priešinasi sovietų 
valdžios bandymams prievarta 
primesti ateizmą — valstybi
nę religiją .. . Dabartinės 
Lietuvos Katalikų Bažnyčios 
kančios šiai 600 metų Lietu
vos krikščionybės sukakčiai 
teikia didingumą, o praeities 
įvykiai taip pat tampa įkvėpi
mu ateičiai. Jie mums prime
na, kad Lietuvos žmonių valia 
nebus palaužta iš svetur at
neštos ir prievarta brukamos 
ideologijos”.

Raštu sveikinimai atėjo iš 
dr. Stasio Bačkio, Lietuvos 
konsulų, kelių vyskupų, Los

(Canadian Multiculturalism Act) yra pateiktas 
parlamentui valstybės sekretoriaus ir daugia- 
kultūrių reikalų ministerio David Crombie.
(statymas oficialiai įteisins konstitucinę bet kurios 
kilmės kanadiečių laisvę saugoti, bei puoselėti 
kultūrinį savo paveldą ir juo dalintis su kitais.
Pateiktasis įstatymas stiprins mūsų vienybę, 
išryškins kanadiečio savitumą, pagerins 
ekonomines galimybes ir pripažins daugia- 
kultūrę Kanados tikrovę.
Šis svarbus įstatymas:
• nustatys daugiakulįūrę Kanados politiką;
• pripažins visus kanadiečius pilnais ir 

lygiais dalininkais Kanados visuomenėje;
• įpareigos federacinę vyriausybę rūpin

tis, kad visos jos institucijos atspindėtų 
daugiakultūrę Kanados įvairovę;

• teiks teisinį pagrindą daugiakultūrėm 
programom, kurios stiprina Kanados 
pilietiškumą, padės išsaugoti kultūrines 
vertybes ir kovoti su diskriminacija.
Kanados daugiaknltūriškumo įstatymas 
skirtas dabarčiai ir 21-mam šimtmečiui.
Norintieji sužinoti daugiau apie šį 
įstatymą prašomi iškirpti čia pride
damą atkarpą ir ją išsiųsti.

Istorinis Kanados daugiaknltūriškumo įstatymas

Name

□ English Literature
□ French Literature

Secretariat d'Ėtat 
du Canada
Multiculturalisme

(pieuse print)

Mailing Address

Please send me more information, 
in English or in French, on the 
proposed Canadian Multiculturalism 
Act.

■ Department of the Secretary 
of State of Canada 
Multiculturalism

Canada

Angeles miesto ir apskrities 
tarybų, ir daugelio kitų žymių 
amerikiečių.

Žodžiu pasveikinti iš Kali
fornijos sostinės Sacramento 
atvyko artimiausias guberna
toriaus George Deukmeidijan 
patarėjas dr. John McCarthy, 
kuris yra gerai susipažinęs 
su Lietuvos būkle ir lietuvių 
pasipriešinimu.

Pagrindiniu kalbėtoju buvo 
Lietuvos atstovas prie Šven
tojo Sosto Stasys Lozoraitis, 
jn. Jis 1987 m. lapkričio 15 d. 
perėmė Lietuvos atstovo Va
šingtone pareigas. Jo pareiš
kimą, kad “Amerikon atvykęs 
Gorbačiovas neatstovaus Lie
tuvai”, 350 minėjimo dalyvių 
palydėjo smarkiais plojimais. 
Minėjime dalyvavo keliolika 
kitų valstybių konsulų, kon
sulatų atstovų ir kitų svečių 
kitataučių.

Apie minėjimą ilgesnius 
straipsnius paskelbė įtakin
gas dienraštis “The Register”, 
katalikų savaitraštis “The 
Tidings”, trumpai paminėjo 
“Los Angeles Herald-Exami
ner”. Iškilmes katedroje fil
mavo vietinis NBC televizijos 
kanalas.

Tautiškai gaji ir politiškai 
aktyvi Los Angeles lietuvių 
bendruomenė Lietuvos krikš
čionybės sukakties minėjimu 
sustiprino dvasinius ryšius su 
Lietuvos tikinčiaisiais ir tam 
tikrai laisvojo pasaulio da
liai vėl priminė teisingo 
sprendimo laukiančią Lietu
vos problemą.

Minėjimą surengė specialus 
komitetas. Daugiausia rūpes
čių pakėlė ir darbo įdėjo ko
miteto pirmininkė Angelė Nel
sienė, liturginės dalies or
ganizatorė Dalilė Polikaitie- 
nė, techniškų darbų atlikėja 
Stasė Korienė. Talkino ir kiti 
komiteto nariai. Konkrečios 
talkos nepagailėjo Šv. Kazi
miero parapijos klebonas kun. 
dr. Algirdas Olšauskas ir gen. 
Lietuvos garbės konsulas Vy
tautas Čekanauskas. Parapijos 
choras ir dešimtys kitų talki
ninkų Lietuvos krikščionybės 
600 metų sukakties minėjimą 
padarė istoriniu Los Angeles 
lietuvių įvykiu. J. Kj.

Los Angeles arkivyskupo 
vienas iš padėjėjų vysk. John 
Ward, švenčiant Lietuvos 
krikščionybės 600 metų sukak
tį, Šv. Vibianos katedroje 1987 
m. lapkričio 22 d. laikė iškil
mingą Sumą ir pasakė pamoks
lą, kurį pradėjo pasakojimu 
savo susitikimo Romoje su 
Šv. Tėvu.

“Vienas pirmųjų jo klausi
mų buvo, ar daug lietuvių yra 
Los Angeles vyskupijoje. Aš 
jam pasakiau. Tada popiežius 
ėmė pasakoti apie lietuvių ka
talikų energiją ir gyvastingu
mą”.

Su tokiomis geromis popie
žiaus rekomendacijomis apie 
lietuvius vyskupas Ward ma
tė Šv. Vibianos katedroje gal 
per 900 iškilmių dalyvių, ta
čiau jo pamokslas lietuvius 
nuvylė. Juo labiau, kad jis 
buvo aprūpintas gausia tuo 
klausimu literatūra. Jis pa
sirodė nesupratęs krikščiony
bės Lietuvon įvedimo pras
mės, jos istorinio kelio nei 
dabartinės Lietuvos būklės. 
Reikalą pataisė savo lapkri
čio 30 d. išleistame ganytojiš
kame laiške arkivyskupas Ro
ger Mahony, kuris mini lietu
vių sukakties šventę ir teisin
gai nusako Lietuvos ir jos ka
talikų vargus.

Visais kitais atžvilgiais 
sukaktis buvo tinkamai pami
nėta. Mišių atnašautojus — 
vysk. John Ward ir vysk. Pau

lių Baltakį į katedrą įvedė 
lietuviškos vėliavos su jauni
mo, šaulių ir atsargos karių 
palyda. Ėjo taip pat sukakties 
komitetas, Los Angeles Šv. 
Kazimiero parapijos klebo
nas kun. dr. A. Olšauskas ir 
būrelis lietuvjų bei ameri
kiečių kunigų, kurie koncele- 
bravo. Katedra buvo pilnutėlė 
žmonių. Pritrūko vietų. Mišios 
buvo laikomos angliškai, bet 
Šv. Kazimiero parapijos cho
ras, vadovaujamas kompoz. B. 
Budriūno ir vargonais palydi
mas muziko Ch. Preikšaičio, 
kai kurias pamaldų dalis gie
dojo lietuviškai: paties Bud
riūno sukurtas “Viešpatie, 
pasigailėk”, “Garbė Dievui 
aukštybėse”, “Tėve mūsų” ir 
“Dievo avinėli”. Pritariant 
šimtams dalyvių, choras lie
tuviškai giedojo Naujalio, 
Sasnausko, Budriūno ir Ka- 
vecko sukurtas giesmes. Mi
šių pabaigoje buvo sugiedo
tas Lietuvos himnas. Lietu
viškai taip pat buvo skaitomas 
antrasis Mišių skaitymas ir 
Evangelija.

Po vysk. Ward pamokslo ang
liškai kalbėjo vysk. P. Balta
kis. Jis pasveikino Mišiose da
lyvaujantį Lietuvos atstovą 
Vatikane ir Vašingtone Stasį 
Lozoraitį ir padėkojo Ameri
kos, Kanados, Vakarų Vokieti
jos ir kitų kraštų vyskupams 
už parodytą solidarumą su ko
vojančia Lietuvos Katalikų 
Bažnyčia.
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Kasotu kantatos 

“Kryžių ir Rūpintojėlių Lietuva” 
(žodžiai - Henriko Nagio; muzika - Aleksandro Stankevičiaus), 

įrašyta premjeros metu Montrealyje, galima įsigyti 
kreipiantis šiuo adresu: 

“VILNIUS RECORDS”, 
5400 Louis-Badaillac Street, 
Carignan, P.O., Canada J3L 4A7.

Siunčiant užsakymą, pridėti čekį arba pašto perlaidą, išra
šytą “VILNIUS RECORDS” vardu. C.O.D. nebus siunčiama. 

Kaina: $10.00 — $2.50 už persiuntimą, iš viso - $12.50. 

Norintieji gauti taip pat lietuviškojo teksto fotokopiją, 
prašomi apie tai paminėti.

Lietuvos krikščionybės sukakties komitetas Los Angeles mieste. Iš kairės: 
programos pranešėja Rūta Lee-Kilmonytė, pirm. Angelė Nelsienė, litur
ginės dalies organizatorė Dalilė Polikailienė. dr. Danutė Giedraitienė, 
Stasė Korienė; antroje eilėje: V. Vidugiris, Ign. Medžiukas, J. Kojelis, 
dr. F. Palubinskas. Trūksta B. Viskantienės, R. Dabšio ir Z. Koriaus. Šis 
komitetas surengė didingas iškilmes Nuotr. V. Fledžinsko

LIETUVA LAUKIA LAISVĖS 
RE M K IR AUKOK TAUTOS FONDUI!

Jūsų auka TAUTOS FONDUI garsina Lietuvos laisvės 
bylą laisvajame pasaulyje. Šešiomis kalbomis ELTOS 
ir radijo žinios nesulaikomai skleidžia informacijas įvai
riuose kraštuose apie Lietuvos laisvės kovą ir ją skatina.

REMKIME TAUTOS FONDĄ 
aukomis, darbais, palikimais. Kiekvienas paaukotas 

centas artina Lietuvai laisvės aušrą.

Aukas arba palikimus siųskime Tautos fondui: 
TAUTOS FONDO ATSTOVYBĖ KANADOJE, 
18 NORWICH RD., STONEY CREEK, ONT. L8E 126.

' U k i) ...

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje, 
įsikūręs nuosavuose namuose -

HAMILTONO LIETUVIŲ 
KREDITO KOOPERATYVAS “TALKA”
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. šeštadieniais uždaryta.

AKTYVAI PER 26 MILIJONUS DOLERIŲ

(cit), province and postal code)

MOKAME UŽ:
indėlius (P.C.A.) .................  3%
santaupas........................ 5.75%
kasd.pal.taupymo s-tą .. 5.25% 
90 dienų indėlius................ 8%
1 m. term, indėlius ......... 9.25%
1 m. term, ind.mėn.pal. . 8.75% 
3 m. term, indėlius ........ 9.75%
RRSP ir RRIF (pensijos) . 6.5% 
RRSP ir RRIF 1 m...........  9.25%
RRSP ind. 3 m................. 9.75%

IMAME UŽ:
asmenines paskolas....  12.5%
neklln. turto pask. 1 m. 10.25% 
nekiln. turto pask. 3 m. 11.75% 
Nemokamas čekių ir 
sąskaitų apmokėjimo 
patarnavimas.
Nemokama narių gyvybės 
drauda'pagal santaupų 
dydį Iki $2.000. 
ir asmeninių paskolų 
drauda Iki $25.000.

Mail To: Canadian Multiculturalism Act 
Department of the Secretary 
of State of Canada 
Ottawa, Canada 
KIA 0M5 
819-997-0055

j^ll/ISKFS ŽIBURIAI
THE LIGHTS OF HOMELAND

savaitraštis, didelio formato, 10 psl., naujiem skaitytojam 

tik $18.00 metams (JAV-se amerikietiškais), 

reguliari metinė prenumerata - $22.00, 
rėmėjo - $25.00, garbės - $30.00 

(JAV-se amerikietiškais)

Prašau siuntinėti “Tėviškės žiburius” ištisus metus šiam 
naujam skaitytojui:

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

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

“Tėviškės žiburiai”
2185 Stavebank Rd., Mississauga , 

Ontario, L5C 1T3, Canada

Norintiem susipažinti “Tėviškės žiburiai” siunčiami 
nemokamai keletą savaičių. Prašome pranešti tokių asme
nų adresus. ADMINISTRACIJA

k
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Pagerbtas “Tūkstantininkas” dr. V. A. Dambrava Venezueloje

Kalėdų
taika tebūnie

su Jumis, o 
NAUJI METAI 

teatneša 
visokeriopę 

laimę -

ALEXANDER CHUMAK, 
Trustee
Toronto Board of Education

Tel. 762-1410 Ward 1

f SKNAė£Dlį

NAUJU

proga nuoširdžiai sveikiname gimines, draugus, 
■jg: klientus ir pažįstamus — iff:

Algis, Rūta Pacevičiai ir dukrelės

M iš JAV - Kanados pasienio

Džiugių

laimingų Žį
NAUJI/ MPJTIJ | 

savo artimiesiems 
bei pažįstamiems

Akvilina ir Antanas Musteikiai

JULIUS VAISIŪNAS

Žodis “Tūkstantininkas” čia 
nereiškia, kad jis paaukojo 
naudingam tikslui tūkstantį 
bolivarų ar dolerių. Jo auka 
yra kur kas didesnė: Venezue- 
los spaudoje jis yra paskelbęs 
tūkstantį su viršum straipsnių 
- visus juos didžiausių krašto 
dienraščių puslapiuose, pa
aukodamas nesuskaičiuojamas 
darbo valandas, sveikatą ir 
energiją. Baltijos tautų skriau
dai kelti ir tikrajam komunizmo 
veidui atskleisti. Šie straips
niai jau yra persimetę į kitas 
Pietų Amerikos šalis. Vene
zueloje daugelis išsikirpę ren
ka jo straipsnius (į šį skaičių 
įeina ir žinomo ministerio pa
vardė). Ir kitų tautų žmonės 
(latviai, estai, nikaragviečiai, 
ukrainiečiai, lenkai ir kiti) 
juos renka ir siunčia perspaus
dinimui į kitus kraštus. Tai 
laisvojo pasaulio lietuvių isto
rijoje palyginimo neturįs pa
vyzdys.

Todėl ir susirinko būrelis 
spaudos mylėtojų bei dr. Vy
tauto Dambravos gerbėjų at
švęsti Venezuelos spaudoje 
paskelbto “tūkstantojo” jo 
straipsnio. Iniciatorių vardu 
inž. Bronius Deveikis padėko
jo už atliktą “tikrai mums ir 
dabar neįtikimą” darbą, linkė
damas sveikatos ir jėgų toliau 
tęsti lietuvių tautai gyvybinės 
svarbos darbą. Priminęs posa
kį “plunksna yra aštresnė už 
plieną”, inž. B. Deveikis paste
bėjo, kad dr. Dambravos ranko
se laikytoji plunksna tą tiesą 
patvirtino.

Venezuelos žurnalistų viešo
sios opinijos sąjunga, kuriai 
dr. Dambrava, nors ir būdamas 
užsienietis, priklauso, pirmi
ninko dr. Castellanos buvo pa
kviestas įeiti į naujai sudaro

mą centro valdybą. Ta proga 
jis dr. Dambravą pakvietė gruo
džio mėnesį rengiamame sim
poziume pasakyti pagrindinę 
baigiamąją kalbą. Dr. V. Damb
rava kvietimą priėmė. Jo pasi
rinktoji tema šiam kraštui yra 
ypatingai aktuali: “Žurnalisti
ka tiesos jieškojime ir teisingu
mo tarnyboje”. Kiti kalbėtojai 
bus du buvę valstybės prezi
dentai - dr. Rafael Caldera ir 
Luis Herrera Campins, krikš
čionių demokratų partijos ge
neralinis sekretorius Eduardo 
Fernandes ir vienas kongreso 
narys. Taigi dr. Dambrava ir 
čia buvo pagerbtas, nes jį vie
nintelį pakvietė kalbėti ir atsto
vauti žurnalistų sąjungai. Dr. 
V. Dambrava yra pagarsėjęs 
kalbėtojas, kurio pasakytos 
pastabos penktajame Kubos 
intelektualų seime dar ir šian
dien tebeaidi Venezueloje.

Baigiantis pobūviui, dr. 
Dambravą pasiekė telefoninis 
skambinimas iš Venezuelos 
Aukštųjų karinės gynybos stu
dijų instituto pulkininko, ku
riam pavesta vadovauti paruo
šimui studijos apie neutralu
mą ir saugumą Švedijoje ir 
Skandinavijoje. Jis sakė kal
bėjęs su Švedijos ambasado
rium ir kitais Skandinavijos 
bei kitų kraštų ambasadų atsto
vais, tačiau, jo žodžiais, geres
nės medžiagos, kaip “El Uni
versal” neseniai dr. Dambra
vos paskelbtame straipsnyje 
“Švedija - neutralumas ir sau
gumas” jis nesuradęs. Dr. V. 
Dambrava sutikdamas paste
bėjo, kad kalbant apie neutra
lumą ir saugumą turi būti vie
nas daug svarbesnis karo aka
demijai kraštas, kurio aukšto
se studijose negalima apleisti. 
Paklausus to krašto vardą, dr. 
Dambrava atsakė: - “Venezue
la".

Gausėja balsai, pabrėžią rei

kalą įeiti į svetimą spaudą (pvz. 
“Į laisvę” dr. J. Kuncos straips
nis). Siūloma net prieiti prie 
svetimų žurnalistų ir naudotis 
jų pagalba. Pasiūlymas geras, 
tačiau jis negali prilygti dr. 
Dambravos - mūsų “tūkstanti
ninko” parodytam pavyzdžiui 
pačiam rašyti, kovoti ir nešti 
kovojančiai tautai laimėjimus 
laisvinimo kovoje.

Pagerbimo dalyviai linkėjo 
šiam “tūkstantininkui” ir to
liau rodyti pasauliui tikrąjį 
Lietuvos veidą ir tautos troš
kimus, laikyti laisvame pasau
lyje iškėlus Vytį ir nesuterštą 
Lietuvos trispalvę, gelbstint 
Tėvų žemę ir kitas komunizmo 
pavergtas tautas nuo “priešo 
baisaus” - bolševizmo.

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

ir pažįstamus sveikina —
Regina ir Petras Bražukai

| NAUJU
proga savo gimines, draugus

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

Janina ir Juozas Birgeliai

I Kalėdų ir
I Nacijų metų

proga
M visus gimines, draugus ir 

pažįstamus sveikina -
Jagėlų šeima

»
w

Švenčių proga 

sveikiname

j gimines, draugus bei
I ' pažįstamus, linkėdami

sveikatos ir sėkmės —

Hornby, Ont.
Julija ir Leonardas 

Jakaičiai

BERNELIŲ MISIOS
• » • • . • • ■ o į ■ . ; «• iii . ■

Skamba žingsniai
Ant ledo,
Ant sniego —
į Bernelių mišias Tu šauki.
Ne Betliejaus žvaigždė — meilė veda, 
Ne žvaigždė mus prikėlė iš miego. 
Skamba žingsniai
Ant ledo,
Ant sniego,
Skamba žemė jauki
Mūsų žingsniais, 
Angelų giesmėmis
Ir žvaigždėm, lyg sidabro varpeliais.

ir
f Naujų Metų
■$ proga sveikiname
M gimines, draugus ir
ĮM pažįstamus, linkėdami
M visiems laimės, sveikatos bei sėkmės -

Hamilton, Ont. Stasė Labuckienė ir sūnus Edvardas

Žinom patys
Tą kelią
Per lauką —
Stebuklinga žvaigždė nespindės.
Prakaite rasim Jėzų vaikelį, 
Prakaite, Išganytojau, lauki.
Žinom patys
Tą kelią
Per lauką —
Mums nereikia žvaigždės
Keliui rodyt
Užsnigtom lygumom, 
Užpustytais kalneliais, pakalnėm.

SVEIKINAME su | 

šv Kalėdomis, | 
linkime laimingų

mieliems giminėms, klientams ir draugams — 
Petras, Aldona, Justinukas ir Julija

Šimonėliai $

Ten karaliai
Gal klaidžios
Po tyrus,
Čia varguoliui švies kelią naktis. 
Lydi mus tavo akys atlaidžios, 
Šildo mus apšarmojusios girios. 
Ten karaliai
Gal klaidžios
Po tyrus
Ir žvaigždės nematys
Šventą naktį,
Nors jieškos danguje, 
Savo balzganas galvas iškėlę.

Mes gi matom, 
Kaip skliautą 
Išpuošei
Milijonais šviesiausių žvaigždžių, 
Ir taip lengva šią naktį keliauti — 
Lengva sielai pleventi, lyg tošei. . . 
Mes gi matom,
Kaip skliautą
Išpuošei,
Pro šarmotus medžius
Savo girių —
Pro Betliejaus nakties
Angelų ir snieguolių baltumą.

Leonardas Andriekus, 
iš rinkinio “Saulė kryžiuose"

švenčiu ir

proga sveikiname visus gimines, 

draugus bei pažįstamus -

1 Marytė ir Bronius Genčiai

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

The Lougheed ir Barnard šeimos 
bei tarnautojai

252 Regent St. So. 
Sudbury, Ontario



V.

Andrew Witer, m.p.

Parkdale - High Park

1673 Bloor St. W 
Toronto 
Tel: 535-6593

g: Džiugių
& Sv. Kalėdų
8 ir laimingų 

^Naujų Metų 
lietuviams linki

Kad du tūkstančiai šoktų kaip vienas
Hamiltone buvo suruošti VIII Tautinių šokių šventės grupių vadovų kursai

Šv. Kalėdų ir
Naujų Metų proga

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

Angelė ir Jonas Šulcai

Džiugių KALĖDŲ 
švenčių ir sėkmingų 
bei laimingų 
NAUJŲ METŲ 
bičiuliams ir artimiesiems 
nuoširdžiai linki —

Sveikiname
visus draugus ir 

pažįstamus iš arti ir toli su 

šv. Kalėdomis 
ir Naujais metais 

su geriausiais linkėjimais —

Jurgis, Petronėlė Ivanauskai 
ir dukra Elvyra su vyru

Sofija Tumosienė 
ir vaikai

KAZYS MILERIS

Į kursus 1987 m. lapkričio 
26-29 d.d. suvažiavo per 50 va
dovų iš Kanados ir Amerikos. 
Čia buvo kanadiečių iš Hamil
tono, Toronto, Montrealio ir 
atstovų iš įvairių Amerikos 
miestų: Jadvyga Matulaitienė 
iš Niujorko, Antanina Bulo
tienė iš Denverio, Colorado, 
Lina Žilionytė iš Vašingtono, 
Irena Smieliauskienė iš Čika
gos, Stasys ir Giedrė Milašiai 
iš Milvaukės, Wisconsin, Ei
mutis Radžius su savo šešiais 
šokėjais iš Filadelfijos, Gra
žina Reškevičienė iš Omahos, 
Nebraska, ir iš kitų įvairių vie
tovių. Ne visi, planavę vykti į 
kursus, čia pateko. Kai kurie 
dėl prasidėjusių lėktuvų bend
rovės streikų, kaip D. A. Dzi- 
kai iš Hartfordo, Conn., nebe
galėjo atskristi. Kiti dėl to tu
rėjo anksčiau išvykti.

Vieni jauni, kiti jau nebe 
taip jauni vadovai tris dienas 
čia tarėsi, planavo ir liejo pra
kaitą, patys besimokydami 
šventės šokių. Kursų instruk
toriai - R. Karasiejienė, J. Ma
tulaitienė, G. Breichmanienė, 
L. Sagys ir J. Karasiejus aiš
kino, rodė ir derino šokėjų 
žingsniuotę, sukinius ir figū
rų formavimą, o taip pat ir vi
sus įėjimus ir išėjimus. Grupių 
vadovai yra tie, kurie suveš į 
šventę savo paruoštus šokėjus, 
ir tie du tūkstančiai turės šok
ti kaip vienas. Šokių šventei 
reikia ne vien tik judesių pre
ciziškumo, bet taip pat ir ge
rai suplanuoto bendro teatri
nio išdėstymo.

Kursų pradžia
Oficialus kursų atidarymas 

įvyko penktadienio rytą po 
pusryčių. Atidaromąjį žodį 
tarė VIII Tautinių šokių šven
tės k-to pirm. dr. V. Kvedaras, 
kuris pasidžiaugė gražiu su
važiavusių kursantų būriu ir 
palinkėjo našaus darbo. Taip 
pat ta proga jis prisiminė ir 
dvi šiais metais mirusias liet, 
tautinių šokių pionieres bei 
mūsų taut, šokio puoselėtojas 
išeivijoje - a.a. Kotryną Ma- 
rijošienę ir Oną Razutienę, 
paprašydamas visus pagerbti 
mirusias susikaupimo minute. 
Po jo kalbėjo dar vienas iš kur
sų vadovų - J. Karasiejus, trum
pai paaiškindamas kursų eigą. 
Darbotvarkė jų buvo jau labai 
darbinga. Ji prasidėjo 8 v.r. 
ir su neilgom pertraukom tru
ko ligi 10 v.v. Anksčiau tam 
reikėdavo visos savaitės, o čia 
buvo altikta per tris dienas. 
Darbą dar padidino į šią šven
tę įvedami penki nauji šokiai.

Reikėjo prakaituoti
Nebuvo čia laiko ilgiems po

kalbiams, tad kursantai tuoj 
ir ėmėsi praktiško darbo. Nuo 
scenos pasigirdo Kazio Deks- 
nio akordeono muzika, ir Ri
ta Karasiejienė tuoj išsivedė 
į salės vidurį kursantų būrį 
Tabalo šokiui. Po jos J. Matu
laitienė patyrusios mokyto
jos metodu mokė šokius-Plau
kė žąselė, Vakaruškos ir Suk- 
tutė. Po to šokėjus, jau brau
kiančius nuo kaktos prakaitą, 
perėmė L. Sagys naujam šokiui 
- Kur Šešupė teka. Ir dar prieš 
pietų pertrauką, pirma prie 
lentos teoriškai su šokiu su
pažindinus, dar ilgai kursan
tus pamankštino G. Breichma
nienė. Pailsėti gaudami tik 
susėdus prie St. Petkevičie
nės ir Kaz. Gelžinienės paruoš
to sotaus pietų ir vakarienės 
stalo, jie čia tris dienas savo 
mikliomis ir spyruokliojančio- 
mis kojomis skaldė Jaunimo 
centro salės grindis, ir visą 
laiką aidėjo akordeono muzi
ka. Čia buvo gera proga pama
tyti suprakaitavusius su pla
čiom šypsenom veiduose mūsų 
tautinių šokių entuziastus.

Ką mano vadovai?
Pamatęs salėje iš Amerikos 

lietuvių sostinės Čikagos čia 
atskridusią “Grandies” an
samblio vadovę Ireną Smie- 
liauskienę, priėjau prie jos ir 
užkalbinau:

— Kaip jums dabar atrodo, 
kai šį sykį į taut, šokių šven
tę visiems reikės važiuoti jau 
nebe į Čikagą, bet į Hamiltoną?

— Labai įdomu, - entuzias
tiškai kalbėjo 118 šokėjų gru
pės vadovė. - Jau VII Tautinių 
šokių šventė įvyko nebe Čika
goj. Seniai jau buvo laikas 
keisti vietovę. Mūsų šokėjai 
taip nori kur nors važiuoti, 
o čia dabar net į Kanadą .. .

Buvo įdomu šnektelti ir su 
Klivlando garsiosios “Grandi
nėlės” vadovu Liudu Sagių, ku
ris yra buvęs II Taut, šokių 
šventės meninės dalies vado
vu. Jį, beskaitantį kažkokio
mis figūromis atžymėtus lapus, 
pertraukiau ir užklausiau:

-—Jūs esate buvęs dar II Tau
tinių šokių šventės rengėjų or
ganizacijoj. Kaip atrodo, ar 
mes per tą ilgą laiką jau esa
me išmokę kaip ruošti tauti
nių šokių šventes?

— Gal kai kurios švenčių ren
gimo formos ir išliko tos pa
čios, bet žmogiškasis elemen
tas ir jo įnašas keitėsi. Kiek
vienai šventei buvo kiti ren
gėjai ir kiti žmonės. Jie visa
da ateidavo su savo idėjom ir 
savo naujais pasiūlymais, su 
kuriais kartais ne visi norė
davo sutikti.

Susistabdęs vis bėgančią Ri
tą Karasiejienę, paprašiau ir 
ją atsakyti į mano klausimus:

— Kaip sekėsi su šokių šven
tės repertuaru ir kaip imlūs 
tai pateiktai medžiagai yra 
jūsų kursantai?

Daug šokėjų, mažai pinigų 
Aštuntajai tautinių šokių šventei teikiamos lėšos

Lietuvių išeivijos renginiai 
dar nesilpnėja ir jų skaičius 
nemažėja. Šiais metais visame 
pasaulyje lietuviai labai įspū
dingai mini Lietuvos krikščio
nybės sukaktį.

Pasaulio lietuvių jaunimo 
sąjunga tolimoje Australijoje 
laukia lietuvių iš viso pasau
lio Kalėdų švenčių metu jauni
mo kongrese.

Kanadoje ruošiamės Laisvo
jo pasaulio lietuvių tautinių 
šokių šventei liepos 2-3 d.d. 
Tai pirmoji tokio masto šven
tė Kanadoje. Jos rengėjai yra 
JAV ir Kanados Lietuvių Bend
ruomenių valdybos. Pagrindi
nis šventės rengėjų komitetas 
sudarytas Kanados Hamiltone, 
nes čia vyks visi šventės ren
giniai. Jam pirmininkauja 
odontologas dr. Vaidotas Kve
daras. Komitetas sudarytas iš 
paskirom sritim vadovaujan
čių asmenų.

Viena tokių sričių, nuo ku
rios daug priklausys šventės 
renginių sėkmingumas, yra lė
šos. J. Krištolaitis yra tos 
srities vadovas-organizatorius. 
Jis tą sritį paskirstė į sekan
čias sekcijas: 1. šventės ren
ginių atsiskaitymo — vadovas 
Rimas Sakalas; 2. šventės ren
ginių bilietų — vadovas Jonas 
Stankus; 3. lėšų telkimo Kana
doje — vadovas dr. Silvestras 
Čepas; 4. loterijos — vadovas 
Alfonsas Juozapavičius. Lėšų 
srities pirmininkas su sekcijų 
vadovais sudaro lėšų skryiaus 
valdybą.

Už aukas šventės reikalams 
KLB valdyba išduos mokesti
nių atskaitų kvitus. Lėšų rei
kalais rašyti šiais adresais: 
KLB raštinė, 1011 College St., 
Toronto, Ont. M6H 1A8. “Tal
ka” (VIII TŠŠ), 830 Main St. E., 
Hamilton, Ont. L8M 1L6.

— Kaip žinote, ne visi šokiai, 
kurie tinka šokti scenoje, tin
ka ir tokiam masiniam pasiro
dymui, kaip taut, šokių šven
tė. Repertuaras buvo sudary
tas, atsižvelgiant į Lietuvių 
tautinių šokių instituto siūly
mus ir į norus šios šventės me
ninės dalies vadovų. O kursan
tai mokomus šokius įsisavino 
nuostabiai greit. Dauguma 
jų yra patyrę tautinių šokių 
meistrai.

Ir pagaliau pasiteiravau čia 
daug pasidarbavusios, kursus 
rengiant hamiltoniškės G. 
Breichmanienės nuomonės:

— Kaip praėjo kursai ir ko
kį įspūdį apžiūrėjus padarė 
grupių vadovams šventei pasi
rinktas “Copps” koliziejus?

— Kursus reikia laikyti ge
rai pasisekusiais, - kalbėjo 
su nuovargio žymėm veide 
šventės rengėjų komiteto vi
cepirmininkė. - Reikėjo sun
kiai padirbėti ir viską pagrei
tinti, nes laikas buvo ribotas, 
o darbo daug. Su darbais esa
me pasivarę ir pirmyn, nes jau 
yra paruošti ir visi yra gavę iš
sidėstymo aikštėje planus. 
Anksčiau tai buvo padaroma 
tik paskutinį mėnesį. Sekma
dienį po pamaldų kursantai 
buvo nuvežti į “Copps” kolizie- 
jų ir supažindinti su kolizie- 
jaus arena. Naujos, modernios 
ir erdvios patalpos visiems 
labai patiko. Buvo kalbama, 
kad Hamiltonas turi vieną iš 
geriausių arenų tokiai šventei.

Kursus baigiant, šventės ren
gėjų k-to pirm. dr. V. Kvedaras 
pastebėjo, kad šventei įvadas 
jau padarytas. Kursantams pa
dėkojo už ištvermę ir palinkė
jo neprarasti parodyto entu
ziazmo. Priminė ateinančią 
vasarą liepos 3 d. vėl sugrįž
ti į Hamltoną ir atsivežti čia 
visus savo šokėjus bei visus 
namiškius.

Lietuvių visuomenė prašo
ma* prisidėti, aukomis, i Asme
nys, paaukoję $25 ir daugiau, 
bus skelbiami šventės leidi
nyje; mecenatai, paaukoję 
$500 ar daugiau, gaus po du bi
lietus į šventės renginius; gar
bės rėmėjai, paaukoję $300, 
gaus po du bilietus į šokių 
šventę ir šeštadienio susipa
žinimo šokius; rėmėjai, paau
koję $200, gaus du bilietus į 
šokių šventę.

Bilietų kainos: penktadienį 
į jaunimo linksmavakarį —$3; 
šeštadienį į susipažinimo va
karą Convention centre (dvie
jose salėse jaunimui ir seni
mui) $10; sekmadienį į šokių 
šventę Copps koliziejuje $10, 
$15, $18; sekmadienį į Conven
tion centro salėje baigiamąjį 
pokylį — $30. Pokylio šeiminin
kai yra KLB Hamiltono apyl. 
valdyba. Jos pirmininkas Ber
nardas Mačys platina bilie
tus. Per jį bus galima iš anksto 
rezervuoti stalus.

Bilietus į Copps koliziejuje 
šokių šventę paruoš kolizie- 
jaus administracija. Jie bus 
pradėti platinti 1988 m. kovo 
mėnesį.

Laukiame aukų! Išlaidų la
bai daug, o pajamų labai maža! 
Dėkojame dar kartą KL fondui 
ir Hamiltono “Talkai” už anks
čiau iš jų gautas aukas šios 
šventės reikalams.

Lėšų skyriaus valdyba
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Nuoširdžiai sveikiname 
gimines, draugus, pažįstamus su 
šv. Kalėdomis ir linkime jįjį 
laimingų bei džiugių j®- 1

Apolinaras ir Bronė Beresnevičiai fg 
Toronto, Ont.

Džiugių 
šv. Kalėdų

naujų metų
linkime giminėms, draugams 
ir pažįstamiems - — -

Česė, Antanas Pažerūnai ir šeima

Sveikiname | 
visus savo gimines, 

draugus, pažįstamus 

šv. Kalėdų | 
proga ir linkime K 

laimingų 1988metų— &
Mount Hope, Ont. Alina, Kazys Žilvyčiai ir mama j

įg Džiaugsmingų
| ŠUiALt/jų
Sj švenčių ir laimingų

M savo giminėms, draugams 
m ir pažįstamiems linki -

Ona ir Antanas Baltrūnai

mielus savo gimines, 
bičiulius ir pažįstamus, 
linkėdami malonių 
bei džiugių

Aštuntosios tautinių šokių šventės vadovų kursų dalyviai su savo instruktoriais Ontario Hamiltone. Pirmoje 
eilėje iš kairės: Lina Žilionytė iš Vašingtono, Eimutis Radžius iš Filadelfijos, Jadvyga Matulaitienė iš Niujorko, 
Genovaitė Breichmanienė iš Hamiltono, Rita Karasiejienė iš Toronto, Juozas Karasiejus iš Toronto, Irena Smie
liauskienė iš Čikagos, Aleksandra Sagienė iš Klivlando, Liudas Sagys iš Klivlando, Kazys Deksnys iš Hamiltono. 
Kursų dalyviai tris dienas praktiškai studijavo šventės repertuarą Nuotr. J. Miltenio

g- ŠV. Kalėdų ir sėkmingų 

b naujų metų -
Levutė ir Vladas Pevcevičiai.

Užsakykite “TĖVIŠKĖS ŽIBURIUS” 
kaip dovaną jaunavedžiams, stu
dentams, mokslus baigusiems, 
jauniems profesionalams, nauja
kuriams, vienišiems tautiečiams. 
Metinė prenumerata naujam skai
tytojui - $18, reguliari prenume
rata - $22, rėmėjo - $25, garbės - 
$30. JAV-se prenumerata skaičiuo
jama amerikietiškais doleriais.

mielus savo gimines, bičiulius ir 
pažįstamus, linkėdami 

bei džiugių

ir sėkmingų 

įlauju

ANGELĖ ir SIGITAS KAZLAUSKAI B
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sveikinu visus, 
linkėdama daug laimės ir 
sėkmės —

Slava Žiemelytė, 
Mississauga, Ont.

b Linksmų šv. Kalėdų
•į# bei laimingų ir sveikų NAUJŲ METŲ

LINKIU GERU. DVASIŠKIAMS, GIMINĖMS, 
Srf BIČIULIAMS BEI VISIEMS LIETUVIAMS. 
M , NUOŠIRDŽIAI -

Marija F. Yokubynienė

TAS NEVERTAS LAISVES KAS NEGINA JOS

Lietuvos kariuomenės atsteigimo metinės buvo paminėtos Toronto Lietuviu namuose šaulių iniciatyva lapkričio
22 d. Nuotraukoje - vėliavos scenoje pradedant iškilmę Nuotr. St. Dabkaus

L' LL

f NAUJLį
Mikas Žaliauskas

| SK/tAtA'DA 
švenčių proga sveikinu visus savo 
gimines, draugus, pažjstamus ir 

linkiu džiugių bei laimingų

K'S^St!Si!g6&i^£S£StSt'įXiįįiįg£.įį£gj£įį^į£^.ŠV KALĖDŲ
ir
Naujų Metų
proga sveikiname 
visus gimines, draugus 
ir pažįstamus —

JONAS M. GUOBA,

Lietuvos įvykiai nelietuvių spaudoje
Rusų išeivių laikraštis apie naujas kratas, (ieškančias 75 “LKB kronikos” numerio 

Lietuvoje. Lenkų autoriai apie lietuvius vokiečių okupacijos metais

Onutė Skrebūnienė ir sūnūs

advokatas

-tts-

ir Naujų Metų
.iŠ švenčių proga sveikiname 

gimines, Toronto dvasiškius, 
draugus bei pažįstamus —

Bronė, Jonas Maziliauskai 
Ina ir Ian Kavanagh

“Ruskaja Mysl” 1987 m. gruo
džio 4 d. laidoje rašo: “Lietuva. 
Maždaug prieš dvi savaites at
vykęs iš Vilniaus į Vilkaviškį 
KGB tarnautojas Stepučinskas 
pasikvietė apklausinėjimui 
Birutę Priliūtę, Oną Kava
liauskaitę ir Oną Širakauskai- 
tę, pas kurias anksčiau buvo 
padaryta krata ir konfiskuota 
religinė literatūra. Darant 
kratą KGB tarnautojai pareiš
kė: “Mes jieškome ‘LKB kroni
kos’ 75-tos laidos, 74-tą jau 
turime!’ KGB tarnautojas pa
sakė Birutei Priliūtei, kad 
netgi knyga apie naują palai
mintąjį Jurgį Matulionį (čia 
kažkas, kaip ir daugelis lie
tuvių tremtyje, neatskiria ar
kivyskupo Teofiliaus Matulio
nio nuo arkivysk. Jurgio Matu
laičio J.B.) yra priešsovietiška. 
(. ..).

Kai vasario-kovo mėn. kun. 
A. Svarinskas ir kun. S. Tam- 
kevičius buvo tardymo kalėji
me (kaip ir daugelis, vėliau pa
leistų, kitų), kun. Svarinskui 
buvo pasiūlyta išvykti į užsie
nį, kunigas atsakė: ‘Ten dvasiš
kių ir be manęs netrūksta, o la
geriuose jų maža. Vežkite ma
ne verčiau atgal į lagerį”.

Dalis medžiagos iš ‘LKB kro
nikos’ 75-tos laidos: Kybartai. 
Rugsėjo 8 d. krata O. Širakaus- 
kaitės, B. Priliūtės ir O. Ka
valiauskaitės bute. Kratai va
dovavo Lietuvos kagėbistai V. 
Baumila ir A. Stepučinskas. 
Dalyvavo ir kiti, pavardžių 
nepasisakę, čekistai, buvo kon
fiskuota rašomoji mašinėlė, at
sarginis jos raidynas, kai ku
rios knygos, kurių penkios bu
vo grynai religinio turinio, ir 
kita.

Po kovo 6 d. pas Priliūtę pa
darytos kratos ji parašė Lietu
vos prokurorui protestą su pra
šymu, kad jai būtų grąžinti 
konfiskuoti asmeniniai daiktai 
ir kad kratą vykdantieji čekis
tai parodytų savo dokumentus. 
Jai atsakė, kad daiktai nebus 
grąžinti, nes turi ryšį su ‘LKB 
kronikos’ leidimu; KGB tar
nautojai dėl dokumentų ro
dymo yra perspėti ir ateityje 
tai nepasikartos. Vienok dary
dami rugsėjo 8 d. kratą čekis
tai ne tik nerodė dokumentų, 
bet dargi jų vienas rėkė, elgėsi 
stačiokiškai ir įžūliai”.

Toliau “R.M.” rašo, kad po 
rugpjūčio 23 d. demonstraci
jos Nijolei Sadūnaitei yra gra
sinama atimti jos kooperatyvi- 
nį butą. Kooperatyvo pirmi
ninkas Semecvetov lapkričio 
29 d. kartu su pasų skyriaus 
viršininku lankėsi pas ją ir 
teiravosi apie jos įsidarbini
mą. Tokie “pasiteiravimai” 
prieš du mėnesius baigėsi rei
kalavimu atleisti N.S. iš darbo.

cūziškai tapo pavadinta “Šyps- 
nis Gulage”. Pagrindiniais 
aktoriais buvo Karolina Pa
liulis ir Jonas Moneys. Straips
nio autorė rašo: “Tarp kitko 
tą dieną, kai paryžiečiai 
buvo supažindinami su aud
ringa Nijolės Sadūnaitės gy
venimo istorija, Paryžiuje 
buvo gautas laiškas iš kito 
žinomo lietuvio, žmogaus tei
sių gynėjo Balio Gajausko žmo
nos — Irenos". Ji, aprašiusi 
savo vyro kančias sovietų la
geriuose, baigia: ‘Prašau Jus, 
pagelbėkite”.

Istorikų pažiūros
Korab-Žebryko knyga “Vil

niaus operacija AK” sukėlė 
lenkų išeivijos ir Lenkijos 
spaudoje daug diskusijų. Bu
vę lenkų “Armia Krajowa” par
tizanai skundžiasi, kad jų 
veikla knygoje yra sumenkin
ta, o sovietams palankūs as
menys tvirtina1, kad ji esanti 
per daug išpūšta. Lietuviai 
šioje knygoje minimi tik ret
karčiais, tačiau tie paminė
jimai yra lenkų galvosenai bū
dingi. Varšuvoje leidžiamame 
istorijos žurnale “Dzieje Naj- 
nowsze” 1987 m. pirmoje laido
je tokias pažiūras kritikuoja 
lenkų istorikas Piotr Lossows- 
ki. Jis rašo:

“62-ame puslapyje yra kalba
ma apie lietuvių kolaboravi
mą ir bendrą veiklą su Gesta
po. (. . .). Šiandien, remdamiesi 
lietuvių studijomis ir doku
mentų rinkiniais, žinome, kad 
net dauguma vietinės adminis
tracijos tarnautojų, kuriems 
vokiečiai leido veikti, stengė
si tarnauti lietuvių, o ne vo
kiečių interesams. Taip pat 
yra žinomas faktas, kad vokie
čiams nepavyko 1943 m. sumo
bilizuoti lietuvius (į SS legio
ną vietoje tūkstančių, kurių 
buvo tikėtasi, prisistatė tik 
286 savanoriai). Atsikeršyda- 
mi hitlerininkai suėmė 48 lie
tuvių inteligentijos atstovus, 
išsiuntė juos į Stutthofą, 
taip pat uždarė Lietuvoje vei
kiančias aukštąsias 
ir filharmoniją.

66-68 puslapiuose 
rašo apie įsteigimą
pradžioje vadinamosios vieti
nės rinktinės, kuri turėjusi 
išaugti į žymią pajėgą, ir tik 
jos pfalaimėjimas prieš ‘Ar
mia Krajowa“ ties Mūro Ašme- 
nėle tam užkirto kelią. Čia yra 
tik dalis tiesos. Negalima už
ginčyti, kad šis pralaimėjimas 
Vilniaus krašte neprisidėjo 
prie vietinės rinktinės žlugi
mo. Tačiau tai nebuvo vienin
telė priežastis. Rinktinės for
mavimas, nežiūrint prievartos, 
pačioje pradžioje susidūrė su 
lietuvių pasipriešinimu. Į jos 
eiles įstojo tik 6% užregistruo
to jaunimo. Pralaimėjimas Vil
niaus krašte šį nenorą tarnauti 
vokiečiams dar labiau pagili
no. Dėl gresiančio pavojaus 
būti išsiųstiems į Vokietiją 
bombarduojamiems aerouos
tams ginti, šie daliniai ištir
po. Okupantai turėjo gaudyti 
paskirus kareivius ir vartoti 
terorą (83 buvo sušaudyti), kad 
priverstų 3000 išvykti į Vokie
tiją.

130 psl. autorius cituoja len
kų šaltinį, kuris sako, kad lie
tuviai, panikos apimti, bėgo iš 
Vilniaus, palikdami nuosavy
bę, įsigytą plėšimo, kyšinin-

mokyklas

autorius
1944 m.

Lietuviai Paryžiuje
Tame pačiame savaitraštyje 

ir toje pačioje laidoje Arina 
Ginzburg aprašo lapkričio 22 
d. Paryžiuje įvykusį Lietuvos 
krikšto 600 m. sukakties mi
nėjimą, kurio pagrindiniu or
ganizatoriumi buvo kun. Petro
šius. Be pamaldų, buvo skulp
toriaus Antano Mončio ir gra
fiko Prano Gailiaus paroda. 
Ta pačia proga buvo suvaidin
tas prancūzų kalba sceninis 
veikalas “Aušros Vartai”, ku
rio turinys rėmėsi neseniai 
į prancūzų kalbą išversta 
Sadūnaitės knyga, kuri pran

kavinio ir išeikvojimo būdu. 
Autorius šio tvirtinimo, gal
vodamas, kad jis yra teisingas, 
nekomentuoja. Tačiau ši infor
macija nėra teisinga. Ne visi 
lietuviai pabėgo, ne visus gali
ma apkaltinti plėšimu ir išeik
vojimu. Šis klausimas reika
lauja tikslaus, bešališko na
grinėjimo.”

Būdinga nuotrauka
Paryžiuje lenkų leidžiama

me mėnesiniame žurnale 
“Kontakt” 1987 m. rugsėjo lai
doje buvo įdėta tokia nuotrau
ka: grupė žmonių laiko trans- 
parentą su įrašu: “Popiežių 
sveikina Vilniaus arkidiecezi- 
ja su laikina sostine Baltsto
gėje.”

Transparentas su tokiu įrašu 
nėra kelių asmenų išsišoki
mas — jis išreiškia galvoseną 
lenkų daugumos Lietuvoje, 
Lenkijoje ir išeivijoje. Mat 
Vilniaus arkivyskupiją, tebe
priklauso bažnytinei Lenki
jos provincijai; Vilniaus 
arkivyskupas — metropolitas 
Romualdas Jalbžykovskis per
kėlė savo rezidenciją iš Vil
niaus į Baltstogę. “New Catho
lic Encyclopedia” XI t., 484 
psl. rašo, kad Vilniui tapus 
Lietuvos socialistinės respub
likos sostine, arkdiecezijos 
apaštalinis administratorius 
reziduoja Baltstogėje. Be to, 
lenkai skelbia, kad uždarius 
Vilniaus katedrą, jos parei
gas eina Baltstogės šventovė, 
kurioje yra palaidotas arkiv. 
Jalbžykovskis. Baltstogės ku
nigų seminarija esanti Vil
niaus kunigų seminarijos tąsa, 
kuriai palaikyti buvo, o gal 
ir tebėra, renkami “semina- 
risticum” pinigai Lietuvoje.

Šitokia Vilniaus arkivysku
pijos padėtis esanti VLIKo 
valdybai naudinga. (“TŽ” 1987 
m. lapkričio 10 d.).

Lietuvių-lenkų santykiai 
pagerėtų, jeigu Vilniaus ar
kivyskupijos lietuviškoji da
lis būtų “de jure” prijungta 
prie bažnytinės Lietuvos pro
vincijos. Tokiam veiksmui yra 
precedentas.

1945 m. nustatyta Lenkijos- 
Vokietijos siena buvo patvir
tinta 1950 m. Rytų ir 1970 m. 
Vakarų Vokietijos sutartimis 
su Lenkija. Remdamasis šio
mis sutartimis, 1972 m. po
piežius Paulius VI be konkor
dato ir be komunistinės val
džios Lenkijoje pripažinimo 
(dėl šių reikalų tartis 1987 m. 
gruodžio pradžioje į Varšuvą 
atvyko Apaštalų Sosto dele
gacija, vadovaujama arkiv. 
Francesco Colasuonno) oficia
liai priskyrė anksčiau Vokie
tijai priklausiusias vyskupi
jas prie bažnytinės Lenkijos 
provincijos. Jeigu šios, vaka
rinės Lenkijos sienas liečian
čios sutartys yra laikomos 
galiojančiomis, kodėl 1945 m. 
Lenkijos-Sov. Sąjungos sutar
tis dėl rytinių Lenkijos sie
nų neturėtų būti pripažinta?

Paprastai su politinių sie
nų pasikeitimu automatiškai 
keičiasi ir bažnytinų provin
cijų sienos. Taip Apaštalų 
Sostas, kaip rašo kun. Stasys 
Yla knygoje “Jurgis Matulai
tis”, buvo užtikrinęs lietuvių 
delegacijai, kuri 1924 m. lan
kėsi Vatikane. Kodėl šis prin
cipas buvo pritaikytas kitiems 
kraštams, o Lietuvai ne? J.B.

proga sveikiname visus savo 
gimines, draugus ir 

pažjstamus —

fyfielus gimines, draugus ir 

pažjstamus sveikiname su

linkėdami daug laimės 
ir sėkmės

naujaisiais metais —
Onutė, Jonas ir Edis Adomauskai,

Hamilton, Ont.

Ona ir Juozas G AT AV EC K Al

švenčių ir Naujų metų 
proga sveikiname mielus savo SS 
gimines, draugus ir pažįstamus, 
linkėdami šventinio džiaugsmo pk 
ir geriausios sėkmėsnaujaisiais metais — SS

Lionė ir Vladas Kybartai, pS 
Hamilton, Ont. SS

šv. Kalėdomis,
linkėdama daug laimės ir sėkmės

Delhi, Ontario

su šv. Kalėdomis

laimingų, džiugių

l/i

gimines, draugus, 
pažjstamus ir linkime

Mielus gimines, 
draugus ir artimus 
sveikinu su

naujaisiais 1988-taisiais metais-

UOŠIRDZIAI SVEIKINAME

Marta Adomavičienė 
duktė Danutė, žentas Ted 
ir vaikaičiai - Larutė, Kristupas



Linksmų 
šv. Kalėdų ir 
laimingų 
naujų metų 
mieliems giminėms, 
draugams ir 
pažįstamiems linki —

Vingelienė ir šeima

I SVEIKINAME
*Gį gimines, draugus ir
& pažįstamus su

S' šv. Kalėdomis
ir linkime laimingų

& naujų metų -
° Valė, Vytas Kasiuliai ir šeima

Vasario 16 gimnazijos mokiniai Lietuvos krikšto sukakties minėjime V. Vokietijos Eichstaete 1987.XI.22 atliko 
dalį meninės programos. Iš kairės: V. Bijūnaitė, K. Motekaitis, I. Povilianskaitė Nuotr. K. Grodbergo
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<1 sveikina 
lietuviško
žodžio ir dvasios

bičiulius, linki

Brazilijos lietuviai ir jų veikla
Vieni į Lietuvą, kiti į Romą. Tautos diena. “Lietuvos vakaras”. Pavasario šventė. Lietuvių aikštė

ir laimingų bei sėkmingų 
naujų metų

linkime giminėms, draugams 
ir pažįstamiems —

Lydija, Edmundas, Virginija ir Stasys Vaštokai, 
Mississauga, Ontario

naujaisiais metais —

Algis, Viltė Valiuliai, 
dukrelės Daina, Aurelia ir Pauliukas

proga sveikiname mielus mūsų 
gimines, draugus ir pažįstamus, 
linkėdami kalėdinio džiaugsmo ir

HALINA MOŠINSKIENĖ

Antrasis 1987 m. pusmetis 
buvo mažiau įspūdingas. Lie
pos m. 13 d. išvyko Lietuvon 
suruoštoje bendroje ekskursi
joje 44 asmenys, jų tarpe net 
vienai visai šeimai dalyvau
jant su mažamečiais vaikais. 
Anot tos šeimos motinos: “Aš 
pati noriu pažinti Lietuvą, 
apie kurią tiek gražaus girdė
jau lietuvių kalbos pamokose, 
noriu, kad mano vaikai ją pa
žintų ir suprastų, kodėl Bra
zilijoje mes norime išlikti lie
tuviais".

Kai vieni išvyko Lietuvon 
ekskursijos suvilioti, į didžią
sias iškilmes Romoje birželio 
28 d. iš S. Paulo tebuvo nuvy
kę: med. dr. Antanas Šiaulys 
su žmona Aida, Vytautas Bace
vičius su dukra, Šv. Kazimiero 
liet, parapijos klebonas kun. 
Pr. Gavėnas. Apie tas didžią
sias iškilmes Romoje vis dar 
skaitome mūsų vieninteliame 
savaitraštyje “Mūsų Lietuva”. 
Skaitome Šv. Tėvo kalbą į lie
tuvius, jausdami širdyje jo 
skirtą palaiminimą visiems, 
kur bebūtume.

Iš kelionės į Lietuvą kol 
kas savo įspūdžiais dalinasi 
tame pat savaitraštyje poetė 
ir mokytoja Magdalena Vinkš- 
naitienė, objektyviai įvertin
dama visa tai, ką matė.

Krikščionybės sukaktis
S. Paulyje Lietuvos krikš

to 600 sukaktis buvo paminėta 
abiejose parapijose kukliai — 
sujungus su bendrais minėji
mais Lietuvos laisvės neteki
mo, talkinant brazilams. Šiuo 
atveju pasidarbavo ypač Šv. 
Kazimiero parapijos klebonas 
kun. Pranas Gavėnas, būda
mas arti vyskupo Dom Luciano 
de Almeida, CNBB, dabartiniu 
Brazilijos vyskupų pirminin
ku. Kardinolo komentarai Bra
zilijos spaudoje, šiam sugrį
žus iš S. Sąjungos, lietuviams 
buvo labai skaudūs.

Tautos diena
S. Paulyje turėjome labai 

gražų ir įspūdingą “Marijos 
žemės” ir drauge Tautos šven
tės minėjimą (rugsėjo 8 die
nos) Šv. Kazimiero parapijoje. 
Minėjimas įvyko rugsėjo 6, 
sekmadienį. Diena šalta ir lie
tinga, bet lietuviai suvažiavo 
iš visų S. Paulo priemiesčių. 
Didžioji salė buvo išpuošta 
Antano Augustaičio meniniais 
paveikslais, didž. kunigaikš
čių portretais, Lietuvos vaiz
dais ir transparentais, pilnais 
didžiųjų poetų reikšmingų 
minčių. Šv. Mergelės Marijos 
altorių puošė gėlių gausoje 
šešių didžiulių žvakių simbo
linė 600 metų krikšto šviesa, 
kuri mus riša į vieną lietuvių 
krikščionių šeimą.

Ta proga po pamaldų pra
bilo į mus jaunosios kartos Lie
tuvių Bendruomenės pirm. 
Aleksandras-Justinas Valavi
čius. Jis pareiškė: “Mes esame 
gyvi lietuviai, savo kalbą iš
laikę, savo protėvių papročius 
gerbią . . . Mes esame laimin
gi, kad šiame krašte galime 
rasti kelią į Lietuvos išlais
vinimą . . .

Užbaigėme tą kuklų minėji
mą Lietuvos himnu. Liko toks 
mielas šilumos spindulėlis 
kiekvieno mūsų širdyje, toli 
nuo savitarpio neigiamų ap
raiškų, toli nuo visko, kas 
kelia nesantaiką mumyse.

Lietuvos vakaras
Rugsėjo 19 d. turėjome ypa

tingai malonų “Lietuvos va
karą” — “Noite Lituana”, su
rengtą Brazilijos Lietuvių 
jaunimo sąjungos. Mūsų kad ir 
“abejingas” jaunimas, turįs 
savo prieauglyje mišrių šeimų 
daugumą, šiandieną jau reiš
kiasi labai teigiamu veržlu
mu į savo tėvų ir protėvių kil
mės pradus. “Noite Lituana” 
iniciatoriai yra dr. Antanas 
Šiaulys su žmona Aida ir ketu
riomis gražuolėmis dukromis, 
studentėmis, dalyvaujančio
mis, pagal galimybę, lietuvių 
kalbos pamokose ir siekian
čiomis giliau susipažinti su 
lietuvių bendruomenės veiki
mu. Jos pirmosios savo studen
tijos kolegų tarpe buvo su- 
ruošusios pirmąjį stalą lietu
viškų valgių “lietuviškoje 
troboje”. Pasisekimas buvo 
didelis. O toji “Noite Lituana”, 
kuriai BL sąjunga užleido sa
vo patalpas, turėjo tokį pasi
sekimą, kad be didelio vargo 
L. Bendruomenė galės išsiųsti 
savo atstovus į Pasaulio lie
tuvių jaunimo kongresą Aus
tralijoje.

Mums pasauliečiams labai 
įdomus yra dvasiškių ginčas 
“Dovydo su Galijotu”. Jį iššau
kė Šv. Kazimiero parapijos 
klebono straipsnis Brazilijos 
dienraštyje ir V. Zelinos lie
tuvių parapijos tyebono kun. 
Juozo Šeškevičiaus prieš kun. 
Boffo tvirtinimą apie religi
jos laisvę Sov. Sąjungoje. Kun. 
Pr. Gavėno straipsnis yra pa
skelbtas “Estado de S. Paulo” 
1987. X. 16, kun. J. Šeškevi
čiaus — “Estado de S. Paulo” 
1987. X. 13.

Pavasario šventė
Spalio 11 d. lietuvių sody

boje “Lituanika” L. Bendruo
menė suruošė “Pavasario šven
tę”. Joje dalyvavo daug lietu
vių, ypač ten turinčių savo va
sarvietes. Buvo renkama “Miss 
Lituania”. Komisiją sudarė: 
Al. Valavičius — B.L. pirmi
ninkas, Al. Bumblis — Lietu
vių sąjungos pirmininkas, 
advokatė Nilza Guzikauskas 
ir Vanda Pumputienė. Pirmą
ją premiją “Miss Lituanika” 
laimėjo Liucija Sajavečiūtė

Urtiza, atstovaujanti “Rūte
lės” šokių ansambliui. Pirmąja 
princese išrinkta Cecilija- 
Klaudija Daniel, “Aušros” at
stovė, antrąja princese — 
Karia Grigonytė, “Nemuno” at
stovė.

Visi tie renginiai buvo ruo
šiami telkti lėšoms jaunimo 
atstovų kelionei į Pasaulio 
lietuvių jaunimo kongresą 
Australijoje. Jaunimas prisi
deda. Jis nori daugiau pažin
čių ir atgaivos, o senimas pa
deda.

Mumyse dabar pozityvios 
nuotaikos. Visokios kritikos 
iš “pajūrių” eremitų neturi 
pagrindo — nei jie dalyvauja 
mūsų bendruomenėje, nei jie 
ja domisi. Su jais neturime 
bendros kalbos. Lietuviai Bra
zilijoje gyveno iki šiol, gy
vena ir toliau pagal laiko są
lygas. Jaunos atžalos atneš 
naujų jėgų, naujų vadovų, o 
mūsų pareiga juos remti ir vis 
kurstyti entuziazmą.

Kudirkos aikštė
Advokatas Vincas-Paulius 

Tūbelis 1984 m. vasario 6 d. 
kreipėsi su prašymu į Sao Pau
lo miesto savivaldybę pavadin
ti vieną aikštę Vinco Kudirkos 
vardu. Po ilgo laukimo paga
liau 1987 m. rugsėjo 18 d. gau
tas pranešimas, kad minėtas 
prašymas yra išpildytas ir lais
vas žemės sklypas tarp gatvių 
Rodrigues Batista ir Doutor 
Dolzani pavadintas Vinco Ku
dirkos vardu. Burmistro de
kretas įsigaliojo nuo 1987 m. 
rugsėjo 14 d., kai Sao Paulo 
miestui suėjo 434 metai nuo 
jo įsteigimo.

Iškeliavo rėmėja
1987 m. lapkričio 6 d. JAV 

Niujorke mirė Eleonora Bart- 
kevičiūtė-Urbelienė. Ji buvo 
mūsų rėmėja, besikuriant Bra
zilijoje — padėjo siuntiniais, 
neleido nusiminti. Ji pati tai 
išgyveno išeivijoje 1929 m. 
išvykusi į JAV-bes. Gyvenda
ma Niujorke, aktyviai daly
vavo lietuvių veikloje ir iš
augino sūnų Algį. Nebėra mie
los mūsų Eleonoros, kurią visi 
mylėjome ir gerbėme Panevė
žyje. Skaistus liko jos prisi
minimas ir skaudus jos atsisky
rimas iš gyvųjų tarpo.

ir sėkmingų 
naujų metų 
visiems klientams ir 
pažįstamiems linki —

Dr. Leono ir Irenos Kriauče- 
liūnų šeima savo mirusiam sū
nui ir broliui prisiminti ski
ria kasmetinę
EUGENIJAUS KRIAUČELIŪNO

PREMIJĄ
Sąlygos yra tokios:

1. Eugenijaus Kriaučeliūno 
vardo 1,000 dolerių premija ski
riama lietuviui jaunuoliui, ge
riausiai pasireiškusiam raš
tais (lietuvių, anglų ar kita 
kalba), veikla, organizaciniu 
veiklumu, ar jaunimo vienetui 
(sambūriui, tautinių šokių gru
pei, jaunimo chorui, sporto bū
reliui), geriausiai atstovavu
siems lietuviams ir Lietuvai 
vienerių metų laikotarpyje.

2. 1987 m. premijai asmenis 
ar vienetus raštu pasiūlo jau
nimo organizacijų vadovybės, 
jaunimo grupės, vyresniųjų or
ganizacijos ar paskiri asme
nys iki 1988 m. sausio 31 d. (paš
to antspaudas).

a li ui
3. Premijuotinio asmens ar 

jaunimo vieneto tinkamumui 
įvertinti sudaroma vertinto
jų komisija, kurion po vieną 
atstovą skiria Pasaulio Lietu
vių Bendruomenės jaunimo 
reikalams vadovas, Pasaulio 
lietuvių jaunimo sąjungos val
dyba ir JAV lietuvių jaunimo 
sąjunga, o du atstovus paski
ria Kriaučeliūnų šeima.

4. Vertintojų komisija, apta
rusi asmens ar vieneto tinka
mumą premijai, ją skiria balsų 
dauguma iki 1988 m. kovo 1 d. 
ir susitaria su Kriaučeliūnų 
šeima dėl premijos įteikimo 
laiko bei pobūdžio.

5. Premijai asmenys ar viene
tai siūlomi raštu, nurodant 
tiksliai premijai tinkamumo 
motyvus, ir siunčiama: Euge
nijaus Kriaučeliūno premijos 
komisijai, 13400 Parker Road, 
Lockport, IL 60441, USA.

O

5 ED. KONDRATAS g

ir naujų 1988 metų
proga sveikiname gimines, 
draugus, pažįstamus ir 
linkime Dievo palaimos bei 
tyro džiaugsmo —

Montreal, P.Q.

•jį?

i

Irena ir Petras Lukoševičiai

draugams ir pažįstamiems linkime džiugių

sv. Kalėdų ir sėkmingų J988 |
įs naujų metų -1

Alma, Jonas
' Jurėnai

ir šeima

draugus ir 
pažįstamus 
sveikiname r 
su Si
šv. Kalėdomis**
ir linkime gg

laimingų, bei 
sėkmingų 
naujų metų — Petras ir Liuda Jurėnai 

su šeima

^veikinu | 
visus bičiulius,

draugus bei pažįstamus, U

gyvenančius Toronte ir kitur

Jonas Maniuška -M

Naujų Metų 
proga —
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LAIMĖS ir 
SĖKMĖS 
nuoširdžiai 
linkime 
mieliems
kooperatyvo nariams ir visiems 
tautiečiams ŠVENTŲ KALĖDŲ 

ir NAUJŲ METŲ proga -

Toronto Maironio mokyklos mokiniai atlieka program? Vilniaus dienoje Lietuvių namuose 1987 metų lapkričio
29 dienų. Ir jiems Vilnius yra Lietuvos sostinė Nuotr. St. Dabkaus

TORONTO PRISIKĖLIMO PARAPIJOS 
KREDITO KOOPERATYVAS

^OĮOt^OĮOieiOilIfiOiOiOiOiOiOiOiOieiOi^^i^Oi^^

^o^ioioioiom^žaiožeioioiožoiomio^ioiomoi^
Nesibaigianti kova dėl Vilniaus

Sveikiname 
visus 

lietuvius su 
šv. Kalėdomis 
ir Naujaisiais 

Metais

LIETUVIŲ KREDITO 
KOOPERATYVAS 
"PARAMA"
1573 Bloor St. West, Toronto 
Telefonas 532-8723, 

532-1149

ją

Šventiniai sveikinimai 
visiems lietuviams

Kalėdų ir 
Naujų 
proga

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

Savo mieluosius klientus ir draugus

swum i,
proga sveikinu, linkėdamas sėkmės

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

408 Roncesvalles Are., kampa? Howard Park Ave. 
Telefonas 535-1944, Toronto, Ontario

Visiems 
ft lietuviams 
ft džiugių šv. 
v ir laimingų NAUJŲ METŲ - 
g THE J. B. MARLATT g
ft 615 Main St. E. .ft

Hamilton, Ont. jg”
■£ Tel. 528-6303 g

linkime 
KALĖDŲ

J. VARČIUS

Vilniaus dienos minėjimas To
ronte įvyko 1987 m. lapkričio 29 
d. Lietuvių namų Mindaugo salė
je. Dalyvavo apie 250 tautiečių. 
Minėjimo rengėjai - Vilniaus 
krašto lietuvių sąjunga ir Lietu
vių namų kultūrinė komisija. Mi
nėjimo programai vadovavo “Vil
niaus” paviljono karalaitė Gailė 
Jonytė.

Įvadinį žodį tarė VKL s-gos vice- 
pirm. B. Saplys, paaiškinęs Vil
niaus dienos tikslą. Nepriklau
somoje Lietuvoje spalio 9 buvo 
minima kaip gedulo diena prime
nanti lietuviams mūsų valstybės 
sostinės Vilniaus neteisėtą ir 
brutalią okupaciją. Po Lenkijos 
ultimatumo 1938 m. Lietuvai, to
ji gedulo diena buvo panaikin
ta. Po II D. karo ši skaudžių atsi
minimų šventė buvo atgaivinta iš
eivijoje ir Vilniaus krašto lietu
vių s-gos nutarimu pavadinta “Vil
niaus diena”, siekiant išryškin
ti, kad Vilniaus kraštas yra ne
atskiriama Lietuvos dalis. Vil
niaus dienos renginiai yra labai 
svarbūs, nes ir šiais laikais len
kai išeivijoje ir komunistų val
domoje Lenkijoje neatsisako pre
tenzijų į Vilniaus kraštą.

Invokaciją skaitė Išganytojo 
parapijos klebonas kun. P. Dilys 
ir žuvusieji pagerbti tylos minu
te. Maironio mokyklos 6 mokinių 
grupė, vadovaujama mokyt. L. Un- 
derienės, padeklamavo patrioti
nių eilėraščių junginį. Dr. G. Bi- 
jūnienė supažindino publiką su 
“Tautos gyvybės" žurnalo redak
tore Birute Kemežaite, kuri atvy
kus iš Čikagos skaitė paskaitą “Ne
sibaigianti kova dėl Vilniaus”.

B. Kemežaitė paskaitos pirmos 
dalies įžangoje pabrėžė, kad kova 
dėl Vilniaus yra kova dėl visos 
Lietuvos. Priminė skaudžią 1920 
m. spalio 9-tosios Vilniaus užgro
bimo istorinę praeitį, lietuvių 
pasitikėjimą lenkais, lenkų klas
tingumą ir jų kariuomenės pastan
gas okupuoti ne tik Vilnių, bet ir 
visą Lietuvą.

Antroje paskaitos dalyje kalbė
toja analizavo šių laikų lenkų el
gesį santykiuose su lietuviais. 
Lenkai, kaip praeityje ir dabar
tyje, esą siekia per katalikų tikė
jimą nutautinti ir sunaikinti lie
tuvius. Šiuo tikslu aktyviausiai 
reiškiasi lenkų Katalikų bendrijos 
vadovai (vyskupai ir kunigai), nes 
jų įsitikinimu katalikų religijoje 
tautybė neturinti jokios reikš
mės. Jų nuomone, kiekvienas ka
talikas yra lenkas ir lietuviai ka
talikai yra lenkai. (Taip tvirtino 
kalbėtoja). Nežiūrint ateistinio 
pavojaus okupuotoje Lietuvoje 
ir sukomunistintoje Lenkijoje, 
vykdomas nutautinimas per šven
toves užgrobtame Seinų ir Suval
kų krašte. Lenkų mokyklose mo
koma, kad Vilniaus kraštas nuo

senų laikų yra Lenkijos teritori
ja. Puoselėjama Liublino unijos 
idėja mokyklose ir katalikų šven
tovėse prijungti “brolius” lietu
vius prie Lenkijos.

Trečioje paskaitos dalyje pa
skaitininke pareiškė, kad lietu
vių kova dėl Vilniaus ir Lietuvos 
nepasibaigė, nes lenkai laukia 
palankių politinių įvykių išsi
vystymo momento okupuoti visą 
mūsų tėvų, protėvių kraštą. Tam 
yra paruoštos ir toliau ruošia
mos jaunosios lenkų kartos. B. 
Kemežaitė kritiškai vertino VLI- 
Ko seime Montrealyje pirm. dr. 
K. Bobelio aiškinimus apie Len
kijoje vykstančius pasikeitimus, 
apie atsiradusius ten naujus są
jūdžius, kurie, jo nuomone, gali 
būti reikšmingi Lietuvos išsilais
vinimo eigoje.

Baigminėje paskaitos dalyje B. 
Kemežaitė nagrinėjo rusinimo 
ir lenkinimo pavojus. Rusinimas 
okup. Lietuvoje iššaukia visuo
tinį lietuvių pasipriešinimą, nes 
jis vykdomas tiesiogiai sovietinio 
okupanto. Lenkinimas vykdomas 
per šventoves negali iššaukti pa
sipriešinimo. Paskaitininke aiš
kino, kad lietuvių tauta labiau 
lenkėja, negu rusėja, nes lietu
viai mieliau skaito lenkiškas kny
gas. negu rusiškas. Šiam tikslui 
okup. Lietuvoje yra rengiamos len
kiškų knygų dekados, kurių metu

išplatinama per 100,000 egz. len
kiškų knygų. Stipriausias lietu
vių lenkinimas vykstąs per miš
rias vedybas, kurių sukurtos šei
mos į lietuvių tautą atveda dide
lį būrį lenkų.

Bagdama paskaitą B. Kemežai
tė ragino lietuvius ugdyti savy
je ir savo šeimose tautinį sąmo
ningumą ir tėvynės meilę, nepasi
tikėti lenkais, kurie neatsisakė 
ir niekados neatsisakys savo gro
buoniškų kėslų į mūsų sostinę Vil
nių ir visos Lietuvos prijungimo 
prie Lenkijos.

Po 15 minučių pertraukos, paki
lus scenos uždangai, publika ploji
mais pasveikino Toronto lietuvių 
vyrų chorą “Arą”, kuris, diriguo
jamas jo vadovo muz. V. Verikai- 
čio, akompanuojant muz. J. Govė- 
dui, atliko lietuvių kompozitorių 
sukurtas 5 dainas. Sol. R. Strimai
tis padainavo J. Verdi “La Donna 
E’Mobile” ir Tosti “Tavęs nebemy
liu”. Prisijungus sol. V. Verikai- 
čiui, abu padainavo A. Budriūno 
“Per amžius teka Minija” ir V. 
Vaitkevičiaus “Motinos valsas”. 
Koncertą užbaigė “Aras”, kariš
kai atlikęs 6 maršų junginį, ku
rio įvadus ir akompanimentus su
kūrė muz. J. Govėdas.

Vilniaus dienos iškilmė, užtru
kusi porą valandų, baigta VKL 
s-gos Kanadoje pirm. Stp. Varan- 
kos padėka programos atlikėjams 
ir Lietuvos himnų.

Lietuvos sienos žemėlapiuose
Sovietinei Lietuvos okupa

cijai ilgai užsitęsus, itin svar
bu visomis tinkamomis progo
mis pabrėžti jos valstybingu
mo apraiškas ir iš jų plaukian
čias pasekmes. Viena svarbiu 
Lietuvos valstybingumo ap
raiškų yra laisvai sudaryto
mis tarptautinėmis sutarti
mis ar tolygios reikšmės tei
siniais aktais nustatytos jos 
valstybinės sienos. Todėl Pa
saulio Lietuvių Bendruome
nės valdyba ragina visuose 
lietuvių išeivijos leidžia
muose bendrinio pobūdžio 
žemėlapiuose ir informaci
niuose leidiniuose žymėti 
valstybines Lietuvos sienas, 
šalia jų, jei vieta leidžia, 
parodant ir dabartines fak
tines ribas.

Lietuvos valstybinės sienos 
yra šios: 1. 1921 m. arbitražo 
siena su Latvija; 2. 1920 m. 
Maskvos taikos sutartimi su 
Sovietų Sąjunga nustatytoji 
siena; 3. tarpe nuo 1920 m. 
Maskvos taikos sutarties sie
nos iki buvusių Rytprūsių — 
istorinė siena su Lenkija, ga
liojusi iki 1795 m. paskuti

niojo Lietuvos ir Lenkijos pa
dalinimo; 4. 1928 m. sutarties 
su Vokietija siena.

Karaliaučiaus sritis žymė
tina kaip atskiras politinis 
vienetas. Nors Karaliaučiaus 
sritis nepriklauso Lietuvos 
valstybei, visa Mažoji Lietu
va yra lietuvių tautos žemė, 
taigi Lietuvos dalis istorine- 
etnine prasme. Todėl Lietuvos 
žemėlapiai turėtų taip pat ap
imti ir tą kraštą, ten įrašant, 
jei tik vieta leidžia, istorinį 
Mažosios Lietuvos vardą.

Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės vaidyba

Dr. Gina J. Ginčauskaitė 
optometristė 

1551 Bloor Street West, 
Toronto, Ont. M6P 1A5 

(prie Lietuvių namų) 

Priiima pacientus pagal 
susitarimą 

Telefonas 532-7115 
Susitarus priima pacientus 

ir vakarais

V. Bačėnas, |
Kennedy Travel Bureau LTD. j

296 Queen St. W., Toronto, Ont. M5V 2A1 •'

švenčių ir
Naujų metų 

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

lugių švenčių ir

turtingų naujų metų
i . i . . . - .linki visiems lietuviams

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

proga ir linkime 

laimingų bei 

sėkmingų 

įffietujflaujui
Carlton Inn Hotel j

30 Carlton St. (Yonge & College/Carlton), n
Toronto, Ont. M5B 2E9.

Tel. 977-6655 g
Jonas Vaškas, g 

vedėjas ;g



g Džiugių
šventų Kalėdų

g ir laimingų bei pilnų g 9eros nuotaikos 

g naujų metų 
■m linki visiems giminėms,v draugams bei pacientams —

dr. Gina J. Ginčauskaitė, '# 
optometristė

ČČ

ir Naujaisiais Metais —
A ugustinas ir Irena Na viekai

Sv. Kalėdų ir į 
Naujų metų į 
proga daug džiaugsmo * 
ir laimės per šventes ir j 
naujus metus linkime mūsų $ 
draugams ir pažįstamiems-?

Petras ir Jane Pakalka, į 
Glencairn, Ont. $

Vaizdas iš dabartinės Klaipėdos, kuria pirma karta po II D. karo aplankė vokiečių ekskursija iš V. Vokietijos ir 
aprašė laikraštyje “Bild am Sonntag”. Ji keliavo į Memelį, o rado Klaipėdą

Mes jieškojome Memelio - radome Klaipėdą. Taksiu į Tilžę nėra. Alaus - “nie možno” 
(negalima). Lankėmės Nimersatėj, kur buvo prieškarinė vokiečiu Reicho riba

šventų Kalėdų ir
Naujų metų j

proga gimines, draugus ir į 
pažįstamus — j

Adelė, Danutė ir ■'
Raimundas Stulgiai ;

pažįstamus su 
v
Sv. Kalėdomis

Sveikiname su K 
šv. Kalėdomis fe 
ir Naujais metais | 
savo mielus gimines, 
draugus ir pažįstamus, 
linkėdami sveikatos bei ® 
sėkmės —

Lilė ir Vladas Nakrošiai 
L. Česėkienė -v&
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Sveikiname visus gimines, fe

dra ugus ir pažįstamus su fe

šv. Kalėdomis ir linkime S
sėkmingų bei laimingų js

naujų metų- jįS
Kazys ir Adelė Ivanauskai fe

Su šv. Kalėdomis 
ir Naujais Metais

a- ve iki na m e

y ZDžiidgii^

kT

Zr laimingų 
naujų melu 
visiems giminėms, 
draugams ir pažįstamiems 
linki — Julija, Jonas, Rūta ir Linas

Kamaičiai 
Ona, Algimantas, Algis, Gedas, 

Kristina Dziemioniai

i)
LINKSMŲ i

jS

i

(

ir laimingų naujųjų įS
1988 metų B 

giminėms, draugams 
ir pažįstamiems

linki - fe 

t 
Darius, $
Dalia ir 
Rimas

' Sondos <į-

DIETRICH HESSE

Galima skristi j Naująją Gvinė
ją pas žmogėdras, joti per Saha- 
ros dykumą, ragauti kinietiškų 
valgiu I’ekinge, irkluoti Amazo
nės upėje ir maudytis pietų jū
rose. Visas pasaulis atostogau
jantiems atdaras. Tiktai kelias 
į Rytprūsius uždaras. Šiaurinė 
dalis — nuo 1945 m. sovietinė, 
buvo atostogaujantiems uždraus
ta. Sritis tarp Karaliaučiaus 
(šiandien Kaliningrad) ir Nemuno 
yra, maždaug tokio pat dydžio, 
kaip Schleswig-Holstein valstija 
V. Vokietijoje. Tik dabar, pirmą 
kartą, leista įvažiuoti saujelei 
V. Vokietijos turistų į tą senąją 
Vokietijos sritį. Tą grupę nuo 
Hamburgo Elbės iki Nemuno (Mė
mei) lydėjo “Bild am Sonntag” 
laikraščio redaktorius.

* * *
Autobusui išvažiuojant iš 

Lietuvos sostinės Vilniaus 
(anksčiau Wilna), pasirodo 
saulė. Kitaip buvo per pasku
tines dvi dienas: Leningrade 
buvo šalta ir vėjuota, o Vil
niuje smarkiai lijo.

Autobusas raudonas, paga
mintas vengrų. Abiejuose au
tobuso šonuose baltom raidėm 
užrašas “Inturist”. Tai yra vals
tybinė eismo organizacija, be 
kurios Sovietų Sąjungoje 
nieks nerieda. Mes tai dažnai 
patirsime — džiaugsimės arba 
pyksim.

Nuotaiką autobuse sunku 
apibūdinti — ir įtempta, ir 
atslūgusi. Per porą valandų 
V. Vokietijos turistai pasieks 
Klaipėdą (Memel). Atostogau
jančiųjų pavardės: Kap- 
schnowski, Steputis, Sprogies, 
Plennis. Tai pavardės, kurios 
apsčiai sutinkamos šiame 
krašte. Ir tie su senoviškom 
vokiškom pavardėm kadaise 
čia jautėsi kaip namie.

* * *
“Ar mes per Šilutę važiuosi

me?” Nenumatyta. “O kas blo
go per Tauragę?” Tai galėtų 
įvykti.

“Jeigu mes Pagėgiuose nesu
stosime, autobusas turėtų pa
lengva važiuoti, aš čia esu lan
kęs mokyklą”.

Nuo Klaipėdos netoli iki Til
žės — kažkas galvoja garsiai. 
Jis gimė Tilžėje prieš 53-jus 
metus, mielai norėtų apsilan
kyti. Ar galima automobiliu 
ten greit nuvažiuoti? Taksiu į 
Tilžę? Tai didelė rizika, V. 
Vokietijos turistams dar ne
leidžiama ten važiuoti. Kas 
atsitiks, jei pakeliui bus 
kontrolė? Arba padangą nu
leis? Pamatysime. Taksistų į 
Tilžę nebuvo.

Jie jau seniai žino iš kur kas 
kilęs. Pasakojami seni atsiti
kimai, lyg jie būtų vakar įvykę. 
Dauguma jų paliko tėviškes 
1944 m. rugpjūčio-spalio mė
nesiais. Mergičkos buvo jos 
tada, maži liurbiai — “teen
agers”, sakoma dabar.

Heinz yra 50-ties metų. Ketu
riolikos metų būdamas paliko 
Smalininkus, kaimelį prie Ne
muno upės. Dar neseniai dirbo 
jis Rūro kasyklose. “Žinote, 
— sako jis, — aš niekad neven
giau darbo. Namuose aš jau 
nuo jaunų dienų centnerinius 
maišus tempdavau. Rytprūsie
čiai yra pajėgūs dirbti”.

Rytprūsiečiai yra stropūs, 
tvarkingi, ir moka pokyliauti. 
Gražu ir malonu buvo anks
čiau namuose — tėviškėje.

Heinz, kasyklų darbininkas, 
dar dešimtį metų sunkiai dirb
tų, jeigu jam kas gabalą že
mės Smalininkuose duotų.

Horst, prieš 57-rius metus 
gimęs Klaipėdoje, dabar gy

vena prie Reino, nori pama
tyti, kaip šiandien atrodo 
Klaipėda, ką jie iš Memelio 
(Klaipėdos) yra padarę. Atgal 
sugrįžti — ne”.

62-jų metų moteriškė sako: 
“Mano tėvai anksčiau turėjo 
keletą namų nuomojimui. Da
bar aš surinksiu nuomą”. Ir 
juokiasi. Kad niekas jos klai
dingai nesuprastų, sako: “Sa
vaime aišku, aš tik juokauju”.

Kai jie pasakoja apie savo 
praeitį, pradeda kalbėti se
nos tėviškės tarme. Kai kurių 
ištęstoji Rytprūsių tarmė yra 
savotiškai sumaišyta su švabų 
ar vestfaliečių tarme, tos sri
tys jiems yra tėviškė nuo 1945 
metų.

Ar brolis mane atpažins?
Per Lietuvą į Klaipėdą va

žiuojantieji keleiviai per porą 
valandų labai suartėjo. Taip 
niekad neatsitiktų keliaujant 
per Ispaniją. Niekas jų negal
voja patirti kuo daugiausia 
kelionės malonumų. Jie turi 
bendrą tikslą, kuris juos riša.

Du ar trys turi brolį bei se
serį Klaipėdoje. Jie nesimatė 
jau 40 metų. Negalima buvo. 
Jie lauks prie Viešbučio, ku
ris vadinasi “Klaipėda”, kaip 
ir miestas šiandien vadinasi.

Ar mes atpažinsime vieni ki
tus? Kur jie gyvena? Koks jų 
gyvenimas? 

♦ ♦ *

Koks gyvenimas šioje Sov. 
Sąjungos dalyje, mes per pas
kutines dvi dienas truputį pa
žinome. Iš viešbučio “Pulkovs- 
kaja”, penkių milijonų gyven
tojų Leningrade, mėginome 
paskambinti į V. Vokietiją. 
Mergina viešbučio telefono 
centralėje kalba angliškai 
laisvai. Ji užsirašo mūsų 
kambario numerį, taip pat, 
telefono numerį ir pavardę 
prašomo asmens Hamburge. 
Paskui sako, kad telefoninį 
ryšį galėsianti gauti tik po 
pirmos valandos naktį. Dabar 
yra 10.30 v.v. Kodėl taip vė
lai? “Telefoninis ryšys per
krautas. Be to, turėsite dar 
pusę ar net visą valandą po 
pirmos palaukti”. Geriau vi
sai neskambinti.

“Nie možno” — tuos du žo
džius išmokstame greit, nes 
jie girdimi dažnai. Jie reiš
kia — negalima.

Vakar vakare Vilniaus resto
rane prieš vakarienę norėjo
me gauti bonką vyno prie val
gio. “Nie možno”. Nors alaus. 
“Nie možno”. Lieka tik vanduo 
arba limonadas.

Vėliau patyręs po Rusiją ke
liautojas mums paaiškino: 
“Jūs turite suprasti: jei vieną 
butelį išgersite, ko gero pano
rėsite kito. Tuo būdu sėdėsite 
restorane ilgiau. Patarnauto
jas privalo irgi pasilikti ilgiau. 
Taigi, jei nieko neturi, baigia 
darbą anksčiau”.

Šalia viešbučio “Lietuva” 
yra alinė. Pora tuzinų lietu
vių stovi prie uždarų durų. At
rodo, alinė pilna. Mes paro
dome už stiklinių durų stovin
čiam padavėjui, savos rūšies 
durininkui, savo viešbučio 
pažymėjimus. Mus įleidžia 
vidun.

Alus pilstomas iš statinės. 
Pusė litro kainuoja 80 kapei
kų, oficialiu kursu 2.40 V. Vo
kietijos markių. Vėl “nie mož
no” — draudžiama rūkyti.

Smuklė ir negalima rūkyti. 
Jaunuolis, apsivilkęs dirbti
nės odos mėlynu švarku, gal 
kokių 24 metų amžiaus, prašo 
iš mūsų cigaretės. Rūkyti juk 
uždrausta? Prisistato kaip

germanistikos studentas, kal
ba vokiškai pakenčiamai. “Mes 
rūkome išvietėje”. Kaip anks
čiau gimnazistai mokykloje.

Dar juokingiau viešbutyje 
"Klaipėda”, Klaipėdos mieste. 
Valgomajame rūkyti draudžia
ma. Rūkymui paskirtas mažas 
kambarėlis. Jokių kėdžių ten 
nėra. Stovinėja ir smalina.

* * *
Gamta — lygumos, vešliai 

žalios pievos, lapuočiai, eg
lės. Tikrumoje autobusas tu
rėjo greitkeliu į Klaipėdą 
važiuoti, tačiau mes važiavo
me dviejų kelių paprastu as
faltuotu plentu, palei Memel 
upę, kurią lietuviai vadina 
Nemunu.

įvyko beveik stebuklas. “In
turist”, valstybinė sovietinė 
turistinė organizacija, šios 
grupės atstovams prašant, pa
keitė anksčiau nustatytą marš
rutą.

“Glasnost”: mums leidžia 
važiuoti ir į Nimersatę

Dar 1980 m. pradžioje rusai 
atmetė V. Vokietijos vidaus 
reikalų ministerijos prašymą 
leisti turistams vykti į šiau
rės Rytprūsius. 1981 m. pabai
goje, lankantis Bonoje Brežne
vui, V. Vokietijos prezidentas 
Kari Cartens palietė šią pro
blemą. Tada Brežnevas, mato
mai nustebęs, paklausė prie 
jo stovintį užsienio reikalų 
minister) Andriejų Gromyką: 
“Ar mes neleidžiame jiems 
lankytis?”

Teko beveik šešerius metus 
laukti, kol buvo leista kito 
sovietų vado — Michailo Gor
bačiovo, paskelbus “glasnost”. 
Daugiau atvirumo, daugiau 
permatomumo.

Ričardui Vaigauskui, Lie
tuvos “Inturisto” organizaci
jos vadovui, nereikėjo atsi
klausti Maskvos, jei pats ga
lėjo leisti laukų keliais va
žiuoti.

Ir dar kitą kartą patyrėme 
aiškų lankstesnį kursą. Tai 
įvyko Nimersatėje.

Prieš 1945 m. Rytprūsiuose 
eiliuodavo: “Nimmersatt, wo 
das Deutsche Reich ein Ende 
hat”. (Nimersatė, kur baigiasi 
vokiečių Reichas). Tai pasku
tinis kaimas pačioje Vokieti
jos šiaurėje.

Trys grupės dalyviai panoro 
pamatyti Nimersatę. Autobuso 
vairuotojas atrado tą lizdą: 
porą medinių namų prie vieš
kelio, pievas ir šunį. Turistai 
fotografuoja. Staiga prie au
tobuso atsiranda rusų karinin
kas.

“Jūs esate uždraustoje kari
nėje zonoje”. Prašo Tatjaną, 
mūsų “Inturisto” palydovę, iš
versti. “Jums neleidžiama čia 
sustoti, negalite fotografuoti. 
Turite išimti filmus iš aparatų 
ir man atiduoti”.

Autobuso vairuotojas ir ver
tėja, greičiausiai, nepastebėjo . 
perspėjimo lentos, draudžian
čios į šią vietovę įeiti. Grupė 
protestuoja. Ilgai aiškinamasi. 
Pagaliau kompromisas: “Va
žiuokite į Palangą. Ten atiduo
kite savo filmus milicijai. Fil
mai bus ten išaiškinti, mes iš- 
kirpsime Nimersatės nuotrau
kas, o likusius negatyvus grą
žinsime.”
Palangoje nė vienam nerei

kėjo eiti milicijon. “Inturisto” 
Tatjana pasakė: “Tai vėliau 
Leningrade bus sutvarkyta”.

Niekas daugiau nesirūpino 
draudžiamos zonos Nimersa
tės medinių namų nuotrau
kom. “Glasnost” — magiškas 
rusų žodis. (Nukelta į 22-rą psl.)

gimines, draugus ir

pažįstamus, linkėdami laimės, džiaugsmo ir 
s 11 ikatos - Monika Vaškevičienė,

sūnus Juozas ir marti Nijolė

Sveikiname 1 
su t 

šv. Kalėdomis E 
visus gimines, draugus jįį 

jV ir pacientus, linkėdami
; f į linksmų bei sėkmingų fe 

naujų metų — $
J c Dr. J. E. Birgiolas ir šeima

jjveikinu su 

® šv. Kalėdomis, 
M linkėdama visiems geros 

nuotaikos, sveikatos 
bei sėkmės naujuose 

m metuose —
30 Marija Mickevičienė,

Vienna, Ont.

draugams ir

linkime

linksmų šv
Kalėdų ir
laimingų bei sėkmingų naujų metų —

Irena, Leonas, Aras Baziliauskai

Mhelus savo draugus 
ir pažįstamus sveikinu su 

šv. Kalėdomislinkėdamas daug laimės
naujaisiais

1988-taisiais
metais -

Ignas Urbonas
Toronto, Ont.

J
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ARAPIJOS KREDITO KOOPERATYVAS
999 College St., Toronto, Ontario M6II 1A8

Telefonai: (416) 532-3400 ir 532-3414

KASOS VALANDOS: Pirmadieniais, antradieniais ir trečiadieniais - 
nuo 9.30 v. ryto iki 3.30 v.p.p.; ketvirtadieniais ir penktadieniais - 
nuo 9.30 v. ryto iki 8.00 v.v.; šeštadieniais - nuo 9.00 v. ryto iki 1.00 p.p.; 
sekmadieniais nuo 9.00 v. ryto iki 12.30 v.p.p. SKYRIUS ANAPILYJE: 
Sekmadieniais nuo 9.30 v. ryto iki 1.00 v.p.p.

Nuo Elbės iki Klaipėdos

MOKA UŽ:
90-179 d. term, ind........... 774%

180-364 d. term, ind........... 71/4%
1 metų term, indėlius....... 71/2%
2 metų term, indėlius....... 73/a%
3 metų term, indėlius....... 8 %
1 metų GlC-met. palūk...... 9 74%
2 metų GlC-met. palūk...... 91/a%
3 metų GlC-met. palūk  93/4%
1 metų GlC-mėn. palūk. ... 81/2% 
RRSP ir RRIF (pensijos) .. 8 % 
RRSP-1 metų term. ind. ... 83/4% 
Specialią taup. s-tą .......... 7 %
Taupomąją sąskaitą   6 % 
Kasd. pal. taupymo sąsk . 7 % 
Kasd. pal.čekių sąsk. iki .. 53/4%

IMA UŽ:
Asmenines paskolas 

nuo ................ 11 %
Sutarties paskolas 

nuo ................ 11 %
Nekiln. turto paskolas:

Su nekeičiamu nuošimčiu
1 metų ................. 101/4%
2 metų ................. 103/4%
3 metų ................. 11 %
Su keičiamu nuošimčiu
1,2 ir 3 metų ...... 93/4%

Draudžiame asmenines Ir sutar
ties paskolas iki $15,000 Ir narių 
gyvybę iki $2,000 už santaupas 
laikomas šėrų, čekių ir taupymo 
sąskaitose.

Duodame asmenines paskolas Iki $50,000 Ir morglčlus Iki 75% įkai
noto turto vertės. Parduodame pinigines perlaidas (money orders) 
Ir kelionių čekius (traveler’s cheques). Nelmame mokesčio už Išra
šytus čekius bei apmokamas Įvairias sąskaitas.

AKTYVAI virš 35 milijonų dolerių

Mūsų tikslas - ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas

STEPHAN’S FURS 406 Roncesvalles Ave. 
Telefonas 536-5936 ir

2239 Bloor Street West. • Telefonas 762-7775 
Parduodami kailiniai apsiaustai ir įvairaus kailio kepurės. 
Priimami užsakymai. Daromi pataisymai bei persiuvimai.

LIETUVIO SAVININKO VAISTINĖ

MARGIS DRUG STORE
JOHN V. MARGIS, Phm. B.

408 Roncesvalles Avė. Tel. 535-1944
PRIIMA ONTARIO DRUG BENEFIT' RECEPTUS 

PENSININKAMS 15% NUOLAIDA NUO VISKO (IŠSKYRUS CIGARETES)

NEMOKAMAS PRISTATYMAS Į NAMUS

MARGIS DRUG STORE TURI "LOTTARIO" LOTERIJOS 
į- n SKAITYTUVĄ (KOMPIUTERI)

A.P GOMES
Real Estates Insurance Ltd. _

1567 Dundas St. W.
Toronto, Ontario

Perkant ar parduodant nekil
nojamą nuosavybę visada 
Jums sąžiningai patarnaus

Antanas Bliūdžius

Telefonai: 
531-1191 

namų 537-2291

AUTOMOTIVE FIBER
AUTOBODY AND COLLISION REPAIRS 

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

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

(Atkelta iš 21-mo psl.)

Jau popietė raudoname, 
riedančiame į Klaipėdą auto
buse. Heinzui, kalną kasyklos 
darbininkui, vairuotojas su
laikė autobusą Smalininkuo
se. Smalininkai kadaise buvo 
siena tarp Klaipėdos krašto 
ir Lietuvos. Heinz nusifoto
grafavo prie vietovės lentos 
su lietuvišku įrašu “Smalinin
kai”. Patį kaimą kurį jis 1944 
m. paliko, matė tik iš tolo. 
Jis sako: “Atrodo dabar viskas 
kitaip. Šitų namų tada ne
buvo”.

Autobusas Pagėgiuose ne tik 
lėčiau važiavo, bet ir sustojo. 
62-jų metų mokytoja, kuri ten 
kadaise mokyklą lankė, galėjo 
netgi su kitais turistais išlipti 
iš autobuso. Mokykla tebestovi 
(tik medžiai užaugo). Stovi ir 
namas, kuriame ji su tėvais gy
veno.

Prie Nemuno ir žvilgsnis 
į Tilžę

Iš Pagėgių nepertoliausia į 
Tilžę kitoje Nemuno pusėje. 
Šiandien ji vadinama “So- 
vietsk”. Ji vis dar draudžiama 
vietovė vakariečiams. Ger
hard, gimęs 1934 m. Tilžėje, 
norėtų arčiau privažiuoti.

“Glasnost”. “Inturisto” di
rektorius Vaigauskas nuta
ria: “Važiuojame iki Nemuno 
pakrantės prie Sovietsko”.

Autobusas sustoja prie buv. 
Koenigin-Luise tilto. “So- 
vietsk” kiriliškom raidėm už
rašyta ant lentos. Niekam 
neleidžiama išlipti. Tačiau 
turime laiko mesti žvilgsnį 
į Nemuno upę, kur 1807 m. ca
ras Aleksandras, imperatorius 
Napoleonas Bonaparte ir kara
lius Friedrichas Wilhelmas 
III ant plausto pasirašė Til
žės taikos sutartį.

Gerhard patenkintas. Jam 
nereikėjo taksio į Tilžę. Kas 
gal žinoti, ar jis iš viso būtų 
taksį suradęs ... Su rusų tak
sistais gali visaip atsitikti.

Vėlai vakare Leningrade du 
turistai iš mūsų grupės norėjo 
taksiu grįžti į viešbutį. Paga
liau surado vieną, stovintį 
gatvėje prie šaligatvio. Ta
čiau, kai jie norėjo įlipti, vai
ruotojas įjungė motorą ir nu
važiavo. Pavažiavo 500 metrų, 
sustojo prie šaligatvio ir nu
kreipė žvilgsnį kitur. Jis tur
būt nenorėjo keleivių vežti. Ir 
kodėl jam važiuoti — jis vis 
tiek gauna savo nustatytą algą.

200 rb. mėnesiui yra viduti
nis atlyginimas Sovietų Sąjun
goje. Autobuso vairuotojas 
gali gauti iki 300 rb. Jaunas 
gydytojas gauna 130 rb. mėne
siui. Pagrindiniai maisto ga
miniai yra gana pigūs (1 kg jau
tienos — 2 rb.), nuomos (16 rb. 
už 50 kv metrų). Bet televizi
jos aparatas kainuoja 3 mėn. 
algą, džinsinės kelnės — pusę 
mėnesinės algos. 

* * ♦

Tik seniai moka vokiškai
Iš burmistro Alfonso Žalio 

sužinome, kad Klaipėdoje dar 
gyvena 100 vokiečių kilmės 
šeimų.

Vyriausias vokietis yra Hans 
K. (83 metų). Su žmona Else gy
vena jis gaudamas mėnesiui 
120 rb. pensijos. 16 rb. mėne
siui moka už butą.

Ar daromi skirtumai šian
dien tarp lietuvių ir vokiečių?

“Ne”, atsako Hans K., nuosta
biai gera vokiečių kalba. “Mes 
turime tas pačias teises, kaip 
ir kiti”. Jie palaiko dar ryšius 
su pažįstamais vokiečiais. “Bet 
šiandien yra taip — senieji dar 
moka vokiškai, tačiau vaikai 
jau nebemoka.”

Pasivaikščiojimas mieste
Jauni ir seni, merginos, 

moterys ir vyrai stebi svetim
šalius. Jokio tiesioginio smal
saus žvilgsnio, jokio akių 
įsmeigimo. Tai veikia keistai. 
Jie, greičiausiai nepajėgia 
apsispręsti ką galvoti apie 
mus, tuos pirmuosius svečius 
iš Vakarų. Šitie, apsivilkę 
tikros, ne dirbtinės, odos 
švarkais, turi “Nikon” ir 
“Leikas” bei filmavimo apa
ratus. Jie atrodo ne taip pil
kai ir vienodai.

O kaip miestas? Kaip galima 
apibūdinti miestą, kuris nėra 
gražus, bet ir nebjaurus?

Keletas seno stiliaus pasta
tų atstatyta, prie teatro dar 
dirbama, taip pat prie senų 
sandėlių. Ten įrengs mažas 
parduotuves. Daugelis namų 
be spalvos. Apvalių akmenų 
grindinys visur ten, kur dar 
liko senoviniai pastatai.

Danėje plūduriuoja burinis 
laivas. Čia įrengtas resto
ranas vadinasi “Meridianas”. 
Pastebėjome žaidimų salę su 
automatais. Joje traška ir 
sprogsta kaip ir pas mus. Tik 
ne visatos laivai ir nežinomi 
svetimi objektai čia nušauna
mi, o tankai ir lėktuvai. Jau
niems žmonėms tai teikia aiš
kiai pastebimą malonumą.

Smuklėse, atleiskite, gir- 
tuoklaujama, lyg Gorbačiovo

ir jo antialkoholinio auklė
jimo nebūtų. Atrodo, kaip ir 
anksčiau senojoje Rusijoje. 
Dangus aukštai, caras toli...

Po pietų, po pusės valandos 
pertraukos, alinė atidaroma 
5 v. Prieš ją stovi jau ilgos 
eilės, daugiausia darbinin
kai užbaigę dienos darbus.

Mieliau Klaipėda, 
negu Mallorca

Įleidžia. Kiekvienas tuč
tuojau užsisako du puslitrius, 
sumoka už abu 70 kapeikų (2.10 
markių). Ištuštinus pirmą stik
lą, antroji stiklinė perpilama, 
kad alus putotų. Alus turi ma
žai angliarūkšties. Jis teka, 
patarnavimas greitas. Kodėl 
visada užsisakoma iš karto du 
puslitrius? Mat ką turi rankoj, 
tai turi. Kartais gana staigiai 
užsibaigia alus.

Kas šiaip dar? Yra gražus 
parkas. Atvirame ore stovi 100 
plastikos dirbinių ir skulptū
rų. Visai netoli stovi garbės 
paminklas žuvusiems Raudo
nosios armijos kariams. Vokie
čių karių kapinių nėra.

Klaipėda — abiejose upės 
pusėse, ypač nuo Danės žio
čių Smeltės link. Čia taip pat 
yra uostas jūros žuvininkys
tei, laivų statykla “Baltija” 
ir prieplauka geležinkelio 
keltui tarp Rytų Vokietijos 
ir Sovietų Sąjungos. Žuvies 
fabrikas yra mieste. Miestas 
išsiplėtęs 63 kv kilometrų 
plote.

Vos dvi dienas laiko turi 
svečiai iš Federacinės respub
likos apžiūrėti miestui, kuris 
kai kuriems iš jų kadaise bu
vo jų namai. Jie susirado savo 
mokyklas, žino kaip dabar Fi- 
scherio ir Friedricho-Wilhel- 
mo gatvės vadinasi, aplankė 
ir Melnaragės pajūrį, kur jie 
anksčiau maudydavosi.

Jie jieškojo “savo” Memel. 
Surado sovietų miestą lietu
viškai vadinamą Klaipėda. Juk 
jie nesugrįžo į savo namus. 
Jie tik viešėjo. Daugumas 
nori vėl atvažiuoti, nežiū
rint viso ko. Geriau Klaipėda, 
negu Mallorca. Vertė 1. a.

MOKA:
7'/4% už 90 dienų term, indei.
77<% už 6 mėn. term, indėlius
7'/2% už 1 m. term, indėlius
73A% už 2 m. term, indėlius
8 % už 3 m. term, indėlius
91/4% už GIC 1 m. garantuoti

investavimo pažymėjimai
972% GIC 2 m. garantuoti 

investavimo pažymėjimai
8 % už pensijų planą

(variable rate)
874% už 1 m. term, pensijų planą
8 % už pensijų fondą-RRIF

(variable rate)
6 % už taupymo s-tas 
53/a-7% kasd. palūkanų sąskaita 
474-574% už kasd. pal. čekių sąsk.

IM A :
už asmenines

paskolas nuo..........  1072%
už nekilnojamo turto

paskolas (mortgages): 
su nekeičiamu nuošimčiu

1 metų ..................... 1072%
2 metų.................... 11 %
3 metų..................... 11 V<%
(fixed rate)

su keičiamu nuošimčiu
1,2 ar 3 metų ........ 972%
(variable rate)
Asmenines paskolas duoda

me iki $65,000 ir mortglčius iki 
75% (kainoto turto.
Kitos paskolos: (Line of Credit) 
ir antrieji mortgičiai.

AKTYVAI virš 64 milijonų dolerių
Visų narių gyvybė apdrausta santaupų dydyje, bet nedaugiau $2,000. 
Asmeninės paskolos mirties atveju apdraustos iki $15,000. Nemo
kamas čekių ir sąskaitų patarnavimas. Gaunama piniginės perlai- 

. dos, kelionės čekiai (American Express).

KASOS VALANDOS: pirmadieniais, antradieniais ir trečiadieniais - 
nuo 9.30 v. ryto iki 3.30 v. po pietų; ketvirtadieniais ir penktadieniais - 
nuo 9.30 v. ryto iki 8 v. vakaro; šeštadieniais - nuo 9 v. ryto iki 1 v. 
po pietų (liepos ir rugpjūčio mėnesiais šeštadieniais uždaryta)

BŪSTINĖ: Lietuvių Namai — 1573 Bloor Street West,
Toronto, Ontario M6P 1A6

Telefonas 532-1 1 49

irjlailjm proga 
sveikinam visus klientus, draugus ir pažįstamus

P. ir T. SERVICE CENTRE GARAŽAS
2537 Wharton Glen Ave., Mississauga, L4X 2A8, 

telefonas 279-4371
Važiuoti [vakarus Dundas St. W. nuo 427 kelio 1 mylią, sukti kairėn prie 

pirmųjų šviesų (i pietus) Wharton Way.
Sąžiningai atliekame visus automobilių mechaniškus pataisymus.
Savininkas J. Tamošiūnas

gyvybės, automobilių, gaisro atveju, 
nuomininkų turto, verslo ir komercijos

Juozas Eimis Ramas
Tel. 364-5081, namų 766-5857

Zlllctstp Simpson's, 176 Yonge St.,
Z IIImIuIC Toronto, Ont., M5C 2L7 (Queen & Yonge)

Klientu patogumui, susitarus, atvažiuoju i namus

Jau temsta. Pasiekiame pir
mutinius Klaipėdos-Memel 
namus. Autobuso keleiviai 
spiečiasi prie langų. Naujos 
statybos — iš toli panašios į 
mūsiškes: tvarkingos, tačiau 
nuobodžios. Šiuo metu mies
tas turi per 200.000 gyvento
jų-

Vėliau skaitau rusišką bro
šiūrą:

“1945 m. birželio mėnesį, 
kai Klaipėda buvo išlaisvin
ta iš fašistinių okupantų, 
mieste buvo tik 28 taikingi 
gyventojai. Jokia įmonė ne
veikė. Mieste pasiliko tik 
pusiau apgriauti pastatai”.

Raudonasis autobusas su
stoja prie viešbučio “Klai
pėda”. Raudonas plytų pasta
tas, turįs 400 lovų. Pastogėje 
laukia senesni vyrai ir mote
rys, pora vaikų. Dirbtinės 
odos švarkai, skaros, dvi ro
žės ir trys gvazdikai rankoje. 
Pasimatymas po daugelio, dau
gelio metų. Žlugčiojimas, aša
ros, apsikabinimai, tiriamieji 
žvilgsniai — ar tikrai tai 
yra jis?

Aukštas žilaplaukis iš au
tobuso apkabina savo seserį, 
ploja per petį baltaplaukiam 
svainiui. Sesuo mokytojauja 
Klaipėdoje. Jai sunku vokiškai 
kalbėti. Brolis iš V. Vokieti
jos dar moka lietuviškai iš 
anksčiau. Kalbos susimaišo.

“Mes beveik neturime gali
mybės Klaipėdoje vokiškai 
kalbėti, neturim jokių ryšių 
su vokiečiais, pasakoja Hil
degard R. vėliau savo trijų 
kambarių bute naujame kvar
tale. Butas jaukus, apstaty
tas žalios spalvos minkštais 
baldais, išklijuotas gėlėtais 
tapetais.

Džiaugsmas ir ramybė Ss 
telydi jus per Kalėdų ® 
Šventes ir ateinančius

naujus metus -

Sveikiname I 
» 

gimines, mielus draugus L? 
ir pažįstamus —

Genė ir Balys Čižikai

Linksmu S ŠKKALėDU-ČC MSryJVAUJU 
proga sveikiname visus klientus, 

draugus ir pažįstamus —švenčių
draugams, pažįstamiems
ir klientams. Dainius P. Vaidila,

vicepirmininkas

Canada Life Investment Management Ltd.
Suite 804, 130 Adelaide St. W.
Toronto, Ontario M5H 3P5
(416) 864-0947

Mielus gimines, draugus ir pažįstamus 
sveikiname su ŠV. Kalėdomis, 

linkėdami daug laimės ir pilnų sėkmės
naujų metų — Elena ir Bronius Vyšniauskai 

R. R. 1, La Sallette, Ont. NOE 1HO

A. W. GARBENS REAL ESTATE INC. 
121 Willowdale Ave., Suite 106, Willowdale, Ont. M2N 6A3. 

Telefonai: 225-5699 arba 489-1543
Namų įkainojimo skyrius

HURONIA PROPERTIES APPRAISALS LIMITED 
25 Pineneedle Dr. P.O. 174, Aurora, Ontario L4G 3H3 

Telefonas (Toronto linija) 773-6480

-:

KINGSWAY NATIONAL REAL ESTATE LTD., REALTOR, 
1614 Bloor St. West, Toronto, M6P 1A7 

(Art! Toronto Lietuvių namų)

PERKANT - PARDUODANT NAMĄ AR KOKIĄ 
NEKILNOJAMĄ NUOSA VYBĘ, VISADA JUMS SĄŽININGAI IR 

DRAUGIŠKAI PA TARNAUS

STASYS JOKŪBAITIS.
30 metų patirtis vakarų Toronto ir High Parko rajonuose.

Tel. 535-2331 
arba 537-2869KINGSWAY NATIONAL

THE SIGN OF DISTINCTION

232-2322

daiva t. dalinda, ba.
associate broker

RF/14KK 
renown realty ltd., realtor 

an independent member broker

4887 dundaa tlreel we>t 
Itllngton, Ontario M9A 1B2 
ras: 767-0999

Linksmų šv. Kalėdų 
|į ir laimingų naujų metų

linkiu savo giminėms, 
draugams ir pažįstamiems-

Bronė Čirūnienė

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

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

duris, veidrodžius
* atlieku pagrindinius namų remontus — prausyklų, rūsių, 

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

Bob (Gintas) Artickonis 674-1068



g (gfvei giname
Bl gimines, draugus ir pažįstamus 

su šv. Kalėdomis bei
M Naujais metais, linkime daug 

džiaugsmo, laimės ir sveikatos —
Irena Kaliukevičienė

VA Port Severn, Ont. Jonas Balčiūnas

b Nuotaikingų švenčių bįį ir sėkmingų
B Naujų mew linkiu dabartiniams ii 

i • Toronto “Gintaro” šokėjai ir vienas “Klumpės” šokėjas poilsiauja po sėkmingo pasirodymo tautiniu grupių festi
valyje Milwaukee mieste 1987 m. lapkričio 20-22 dienomis. Ten šiais metais buvo pagerbti lietuviai
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ir 
būsimiems klientams —

Rasa Vaidilaitė,
Vaidila associats complete 

graphic design an production 
53 Armadale Ave., Toronto, Ont. M6S 3W9 

Tel. 762-6739 Greitas ir tikslus patarnavimas laukia jūsų

proga

SVEIKINA

Mielus savo klientus, 
bei

$

SK/TAi£DC( ® 
sveikinimai 
su geriausiais sėkmės 
ir laimės linkėjimais

1 988 metais visiems 
klientams, bendradarbiams 
ir tautiečiams —

LIETUVIŲ SPAUSTUVĖ 
LITHO-ART LIMITED 
971 College St., Toronto, Ont. 
Tel. 533-4363

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

ASTRA MEAT PRODUCTS & 
DELICATESSEN

2238 Bloor St. W. Tel. 763-1093
Sav. EDWARD REMBACZ

ik

'U;

SK/TAifiDų ir

NAtlJLfJtfMZTU
visiems linki —

LOUIS IR MARGARET TEMPORALE
Canadian Art Memorial Ltd.

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

Namų telefonas 278-4529
•S

London, Ontario
LONDONO LIETUVIŲ APYLIN

KĖ Kanados lietuvių fondo 25 m. 
sukakties proga įnešė $1,000: KLB 
Londono apylinkės naujai sudary
ta valdyba, pirmininkaujama Pau
liaus Kuro, įnašų papildė $500, 
a.a. Magdalenos Švilpienės atmi
nimui $200 iš Algimanto ir Olgos 
Švilpų, $100 iš Jono ir Polinos But
kų, $200 iš Edmundo ir Gražinos 
Petrauskų Antano Narako ir Eve
linos Petrauskaitės, grįžusios iš 
Ispanijos, vardu. KLF šventės iš
kilmėje gruodžio 5 d. Toronte da
lyvavo fondo atstovas Londone Ed
mundas ir Gražina Petrauskai. Pri
menama, kad už aukas ligi 1987 m. 
pabaigos išduodami pajamų mo
kesčių sumažinimui kvitai. Naujo
jo Kanados biudžeto taisyklės šal
pai įsigalioja nuo 1988 m. pradžios. 
Bus duodami tik daliniai neapmo
kestinamų aukų kreditai.

PAGRINDINĖS TELEVIZIJOS 
STOTIES Londone programų ko
ordinatorius Jim Swan, tarpinin
kaujant Irenai Daniliūnienei, 
prieškalėdinei programai turėjo 
pasikalbėjimų apie lietuviškus 
kalėdinius papročius su Gražina 
Petrauskiene lietuviško Kūčių 
stalo aplinkoje. Programa bus 
pakartota (žiūr. vietinėje spau
doje).

KANADOS BALT IEČIŲ FEDE
RACIJOS Londono skyriaus ir 
Londono lietuvių apyl. valdybos 
buvusio pirm. Andriaus Petrašiū- 
no pastangomis, gruodžio 6, daly
vaujant 60 latvių, estų, ukrainie
čių ir tik saujelei lietuvių, nuo 
Šiluvos Marijos šventoriaus bu
vo paleisti keli šimtai juodų ba
lionų į tyrų ir melsva erdvę. Kiek
vienas balionas turėjo baltiečio 
kalinio Sovietų Sųjungoje apibū
dinimų ir stovyklos adresų. Taik
lių, bet žvarbioje popietėje per 
ilgų paskaitų skaitė Kanados lat
vių žmogaus teisių komiteto pir
mininkė Elma Miniats. Trumpai, ta
čiau labai efektingai kalbėjo uk
rainiečių atstovas dr. Eugene Ros- 
lycky. Renginys buvo nuflimuotas 
ir rodomas Londono televizijos 10 
kanalo. Tikslus straipsnis su iš
traukomis iš abiejų kalbų “Black 
baloons fly against oppression” 
buvo išspausdintas sekančios die
nos “The London Free Press”.

PRIEŠ "FOLK ARTS” KOMITE
TĄ, ypač jo diktatorišką pirmi
ninkę Pegi Walden, sukilo 24 iš 26 
dalyvavusių tautinių grupių dėl 
“Kavalkade” festivalio ir su juo 
susijusių administracinių pro
blemų. Atskilusios 24 grupės rengs 
“Panorama ’88” su naujai įsira
šiusia nare - Londono žydų bend
ruomene. Nepasiduodama P. Wal
den žada tęsti “Kavalkade” pri
jungdama dar prie likusių dvie
jų “ištikimų” grupių japonus, tur
kus, kurdus, filipiniečius ir ke
letą afrikiečių grupių.

Kurį laiką pradžioje lietuviai 
dalyvavo “L.F. Arts” organizaci
joje. Irena Daniliūnienė buvo ko
miteto vicepirmininke. Jau ir ta
da pasitaikydavo keblumų su P. 
Walden.

PAULIUS IR RASA KŪRAI su 
šeima, persikėlę j Londoną, buvo 
sutikti staigmenišku jų gražių na
mų sušildymu londoniečių lietu
vių būrio. Londonas paaugo pen
kiais entuziastingais ir trimis iš 
jų gan “garsiais” lietuviais. Rasa 
(Lukoševičifltė) yra KLB kultūros 
komisijos pirmininkė, o Paulius, 
įėjęs KLB Londono apylinkės val
dybom tapo jos pirmininku. A.K.

DŽIUGINANTIS PRAGIEDRU- 
LYS. 1987 m. lapkričio 29 d. Šilu
vos Marijos parapijos salėje įvy
ko visuotinis KLB Londono apy
linkės susirinkimas. Apyl. pirm. 
A. Petrašiūnas pradėjo susirinki
mą, pateikė darbotvarkę ir, visų 
pritarimu, pakvietė pirmininkau
ti M. Chaįnauską, o skretoriauti 
V. Vaitkų.

Po apylinkės pirmininko veik
los pranešimo gyvas diskusijas 
sukėlė Lietuvos nepriklausomy
bės minėjimai ir Kanados lietu
vių dienų Londone rengimo klau
simas. Vieni siūlė rengti Nepri
klausomybės šventę universite
to salėje ir iškilmingai kas penk
ti metai, o ketverius metus ją reng
ti savoje salėje. Kiti įtikinėjo, 
kad kai ši šventė rengiama tik vie
ną kartą per metus, privalu ją 
rengti labai iškilmingai kiekvie
nais metais, nežiūrint kokioje 
salėje ji būtų rengiama. Su tuo

klausimu daugiau susipažinęs 
v-bos narys M. Chainauskas pri
minė, kad universiteto salė yra 
pigesnė, negu mažosios salės. 
Problema yra ne jos brangumas, 
bet jos didumas, nes savo žiūro
vais labai mažą jos dalį tegalime 
užpildyti. Bet ji tuo naudinges
nė, kad aukštieji svečiai į ją mie
liau ateina. Padaryti šiuo klau
simu sprendimą palikta naujai 
apylinkės valdybai.

Vieniems atrodė, kad Kanados 
Lietuvių dienas rengti Londone 
1988 m. yra neįmanoma dėl susilp
nėjusių jėgų ir dėl to, kad tais me
tais įvyks dideli renginiai - tau
tinių šokių šventė, kultūros kong
resas ir PLB seimas Toronte. Kiti 
teigė, kad ir šiuo atveju yra įma
noma jas čia surengti. KLB krašto 
valdybos narė - kultūros k-jos pir
mininkė R. Kurienė pabrėžė, kad 
atsisakymas jas rengti sudarytų 
krašto valdybai daug nepatogumų 
ir reikštų nusivylimą Londonu. 
Ir šis klausimas paliktas naujajai 
apyl. valdybai išspręsti.

Kaip kiekvienais metais, taip ir 
šiemet labiausiai gąsdinantis 
klausimas buvo naujos valdybos 
rinkimai. Viskas betgi klostėsi 
daug geriau, negu tikėtasi. Pats 
didžiausias džiaugsmas apylinkei 
buvo . . . kad įvyko tai, ko seniai 
laukta: pralaužti sukietėję ledai! 
Valdybon sutiko įeiti du pajėgūs 
viduriniosios kartos atstovai, bū
tent žinomas lietuvių veikėjas 
Paulius Kuras ir energingas, gabus 
administratorius bei organizato
rius Eduardas Iškauskas. Sutiko 
įeiti ir trys buvusios valdybos na
riai - Rudis Vilembrektas, Miras 
Chainauskas ir Andrius Petrašiū
nas, žiną dabartines sąlygas. Pa
jėgta surasti tik penkis sutinkan
čius kandidatus, ir jie išrinkti 
aklamacijos būdu. Valdybai su
teikta teisė kooptuoti daugiau 
narių. Revizijos komisija sutiko 
pasilikti dar vienai kadencijai. 
Joje yra Vaclovas Vaitkus ir Jo
nas Brazlauskas.

Klausimų ir sumanymų metu 
vieni siūlė pinigus laikyti ne “Pa
ramoje”. bet ten, kur yra mokamos 
aukštesnės palūkanos, kad ir ki
tataučių taupymo įstaigose. Kiti 
tam griežtai priešinosi, primin
dami, kad dalis “Paramos” gautų 
palūkanų grįžta lietuvių veiklai, 
kai tuo tarpu iš kitataučių nė cen
to negauname. Ir šis klausimas 
paliktas valdybai nutarti.

E. Petrauskas pranešė, kad Ka
nados lietuvių fondas yra numa
tęs užbaigti pirmą įnašų milijo
ną. E. Petrauskas yra KLF atsto
vas Londone ir žada mielai patar
nauti visiems, norintiems padi
dinti savo įnašus arba įteikti pra
dinius. Taip pat buvo pasiūlyta iš 
turimų lėšų paaukoti Lietuvių kul
tūros muziejui ar net tam tikslui 
padaryti specialią rinkliavą.

Šis buvo vienas geriausių Lon
dono lietuvių susirinkimų: visi 
klausimai buvo svarstomi draugiš
koje dvasioje ir naujųjų “kregž
džių” atsiradimas teikė daug vil
čių Londono ateičiai. Atrodo, 
kad pavojingoji krizė klebono ir 
kelias kadencijas valdyboje bu
vusių narių pastangomis jau nuga
lėta ir su džiaugsmu palydėta 
praeitin. Londonas vėl tikisi su
laukti šviesesnių dienų. Tenka 
girdėti, kad ir londoniškės vidu
riniosios kartos išskridusios “kregž
dės” žada sugrįžti namo, kaip ir vi
si kiti paukščiai. Susirinkimas 
užtruko apie 1 vai. ir 15 min. Da
lyvavo apie 60 asmenų. Vykusiai 
pirmininkavo M. Chainauskas. D.E.

Calgary, Alberta
LAIDOTUVĖS SU TAUTINE VĖ

LIAVA. A. a. Antanas Nevada mi
rė gruodžio 6 d., sulaukęs 86 metų 
amžiaus. Buvo gimęs Baltimorėje, 
JAV. Su tėvais grįžo 1920 m. į Ma
rijampolės aps. Pagyvenęs 9 me
tus ir vedęs išvyko 1929 m. į Ka
nadą. Ūkininkavo Manitoboje, vė
liau Albertos provincijoje: Brooks, 
Didsbury, Crossfield vietovėse. 
Pardavęs ūkį apsigyveno Kalga- 
ryje.

Ilgus metus vadovavo KL Bend
ruomenės Kalgario apylinkei. 
Laikėsi griežtos lietuviškumo li
nijos. Nuo pat pirmųjų Lietuvos 
okupacijos dienų įsijungė į Lie
tuvos nepriklausomybės atgavi
mo kovą, visur kėlė lietuvių tau
tos teises būti savarankiškai. 
Sveikatai susilpnėjus, pasitrau
kė iš visuomeninės veiklos. Mi

rė vėžio liga, nesulaukęs antrą 
kartą laisvos Lietuvos.

Pamaldos už a.a. A. Nevados vė
lę buvo atlaikytos St. Luke šven
tovėje. Karstas buvo apdengtas 
Lietuvos vėliava. Po pamaldų K. 
Dubauskas atsisveikino Kalgario 
apyl. lietuvių vardu, priminda
mas velionies lietuvišką veiklą 
ir jo viltį vėl pamatyti laisvą tė- 

■ vų žemę.
Po pamaldų šeima pakvietė visus 

dalyvavusius pagerbti vėlionies 
atminimą ir susirinkti į “High
lander Motor Inn”. Pr. Gluoksnys 
rinko aukas Tautos fondui. Nuo
širdi užuojauta velionies šeimai.

Kor.

Delhi-Tillsonburg, Ont.
PAGERBDAMI a.a. ELENĄ VIN- 

DAŠIENŲ, mirusią 1987 m. gruo
džio 4 d., jos atminimui paaukojo:

"Tėviškės Žiburiams”
$20 - V. E. Vindašienė, P. Vinda- 

šius, A. Klemkienė; $15-J. M. Ry- 
biai; $10 - V. Vytas, P. Lapienis, Z. 
Obelėnas; $5 - V. Namūras, B. Skve- 
reckas, B. Čeika, A. B. Vyšniaus
kai. Iš viso $125.

Lietuviškai mokyklai
$20 - P. Vindašius, B. Vindašius, 

O. D. Šiurnos; $10 - V. Galeckas, 
B. Bartulienė, J. Yocas, B. Stonkus, 
E. Kairienė. Iš viso $110.

Kanados lietuvių fondui
$20 - J. Svilas, B. Lukošienė; 

$10 - P. Augaitis. Iš viso $50.
Tautos fondui

$20 - H. G. Rugienius; $15 - J. M. 
Rybiai, J. Mačiulis; $10- B. Gerčie- 
nė, M. Norkus, B. Gudinskas, K. 
Ratavičius, J. Vitas; $5 - V. Jaku- 
bickiėhė, J. Vieraitis. Iš viso $110.-lav omon jo ....lEvi

Už aukas nuoširdžiai dėkojame.
J. Vitas,

Tautos fondo įgaliotinis 
Tillsonburge

PADĖKA
Būdama Tillsonburgo ligoni

nėje, patyriau kiek daug gerų žmo
nių yra mūsų apylinkėje. Visiems, 
aplankiusiems ir pagerbusiems 
mane gėlėmis bei dovanomis, reiš
kiu nuoširdžią padėką: A. Aleliū- 
nienei, Z. Augaitienei, F. L. Gurk
liams, M. V. Gordon, E. Gudžiaus- 
kienei, J. V. Jociams, A. Klemkie- 
nei, V. P. Lapieniams, B. Lukošie
nei, B. Lukšienei, S. Pargauskie- 
nei, N. Racevičienei, A. Ratavi- 
čienei, B. Rudokienei, E. Rugie- 
nienei, S. Steigvilienei, N. Šer- 
naitei, O. Šiurnienei, L. Vitienei, 
N. Vytaitei, B. Vytienei, kun. L. 
Kemešiui, savo vyrui Petrui, lan
kiusiam mane 3-4 kartus kiekvie
ną dieną.

Taip pat esu dėkinga Delhi lie
tuviškos parapijos moterų dr-jos 
valdybai, choristėms ir choris
tams už linkėjimus bei gražias 
gėles. Lai Dievas laimina Jus vi
sus už Jūsų geras širdis.

Vanda Garnelicnė

La Salle, Ontario 
PADĖKA

Dėkoju Marytei Rybienei ir Re
ginai Beržinienei bei jų šeimoms, 
už surengtą man staigmena, su
laukus 65 metų amžiaus.

Ačiū visiems, dalyvavusiems ir 
negalėjusiems dalyvauti, patiku
siems man neužmirštamo nuo
širdumo įspūdį.

Elena Vyšniauskienė,
R.R.I. La Salette, Ont.

Turner & Porter 
laidotuvių namai 
436 Roncesvalles Avė, 

Toronto 3, Ont.
Tel. 533-7954

WALTER DAUGINIS
Namų — gyvybės — automobilių — komerciniai 

{vairių draudos bendrovių atstovybė

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

85F. ............................................. Vi*

AMBER DRAPERIES
& INTERIORS

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

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

I DRESHER INSURANCE BROKERS LTD. |
b w. G. DRESHER real estate • realtor

LINKSMŲ SV.KALELŲ ir laimingų naujųjų metų A* 
yi linki visiems savo klientams, draugams bei 
M pažįstamiems

S Valteris Drešeris B
VISŲ RŪŠIŲ APDRAUDA >

M įstaigos tel. 233-3334 ir 231-2661, namų tel. 233-4446 
3830 BLOOR ST/-W'.’'fPri'e Kipling it Six Point Plaza)

~ Z ° Z ^.^zz

ŠKKAiČDP f
ir laimingų bei sėkmingų

Naujų metų B 
klientams ir visiems lietuviams S/ 

I*nki— S
' Pizza Pizza Limited ir2 The Wholesale Travel Group Inc.

g Aidas Vaidila B
Vice pirmininkas, Real Estate

T

SKUĄiipCį ir
* 7r/// y t.

ROTH - S I CRQ,
SAMROTH
19 Spadina Avė., 12-tas augštas Moteriški apsiaustai, 
Telefonas 593-0048 eilutės ir lietpalčiai



24 psi. « Tėviškės žiburiai « 1987. XII. 22 — Nr, 52 (1975)

Sveikiname 
mielus savo draugus 
bei pažįstamus Kristaus 
gimimo švenčių proga 
ir linkime geriausios 
sėkmės naujaisiais 
1988metais
Birutė ir Jonas Lapinskai
Toronto, Ont.

0Neįsileido “Tėviškės” atstovo
KAZYS KEMEŽYS

»••••

Šv. Kalėdų g
proga sveikinu

savo gimines, draugus 5s-
ir pažįstamus, linkėdamas

linksmų švenčių ir 
laimingų naujų metų — SĮ-

Augustinas Pranckevičius

Stasys Jokūbaitis,

Kalėdų švenčių ir 
laimingų naujų 
1988 metų 
savo klientams bei visiems 
lietuviams linki —

Kai 1987 m. spalio pradžioje 
j Australiją išskrido Sovietą 
Sąjungos “turistinė” grupė, ją 
išlydėjo juodose mintyse pa
skendęs rusų okupacinės val
džios įstaigos “Tėviškės” drau
gijos Lietuvos skyriaus pirmi
ninkas Vaclovas Sakalauskas. 
Mat, nežiūrint jo pasiruošimo 
važiuoti, Australijos valdžia 
paskutinę dieną atsisakė jam 
išduoti vizą.

Tai pasekmė Australijos tai
tiečių politinės veiklos. Jie 
yra išsikovoję Australijos val
džios de jure nepripažinimą 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
prijungimo prie Sovietų Są
jungos. Pagal šį nusistatymą, 
Australijos valdžiai nederėjo 
įsileisti į Australiją aukšto 
Sovietų Sąjungos pareigūno, 
kuris dedasi atstovaująs Lie
tuvai.

V. Sakalauskas turėjo atva
žiuoti kartu su populiariu 
dainos menininku Vytautu 
Kernagiu, kuris būtų buvęs 
lyg bilietas Sakalauskui įeiti 
į Australijos lietuvių bend
ruomenę ir jos politinę veiklą 
bandyti sukompromituoti. Lai
mei, didieji manevrai pietų 
Ramiojo vandenyno srityje 
nepasisekė.

Daug geriau rusų okupaci
nei valdžiai sekėsi Britani
joje 1987 m. lapkričio mėnesį.

Ten “Tėviškės” draugijos laik
raščio “Gimtasis kraštas” vy
riausias redaktorius Algiman
tas Čekuolis atvažiavo su Vil
niaus tautinių šokių ir dainų 
ansambliu “Vingis”. Ansamb
lis koncertavo Škotijoje, bet 
po to nuvažiavo į Londoną, kur 
ansamblininkai su Čekuoliu 
“neoficialiai” apsilankė Lie
tuvių namuose.

Abiejų įvykių reikšmė yra 
labai svarbi užsienio lietuvių 
politinės veiklos atžvilgiu. 
Matyti, kad po dvidešimt metų 
nesėkmės dabar, Gorbačiovo 
“glasnost” politikos dėka į 
šios okupanto ruso “Tėviškės” 
draugijos įstaigos spąstus 
savanoriškai lenda daug “tė
vynės ilgesio” paveiktų užsie
nio lietuvių. Šios įstaigos 
tikslas — pažadinti užsienio 
lietuvių palankumą okupaci
nei rusų valdžiai, parodyti 
šios valdžios vispusišką pra
našumą ir gauti užsienio va
liutos.

Reikia atsiminti: jei Gorba
čiovas leido krašte demons
truoti už nepriklausomybę, tai 
nereiškia, kad jis Lietuvai 
jau suteikė nepriklausomybę.

Kaip Vladimiras Bukovskis 
rašo, po penkerių metų Gor
bačiovo politikos rusai pama
tys, kad vakariečių dėka eko
nomiškai atstatyta imperija 
gali sugriūti, spąstai užsi
darys ...

I Sveikinam k
S visus lietuvius su
S šv. Kalėdomis

ir Naujais metais,
linkėdamos daug džiaugsmo Irį

ĮU ir geriausios sėkmės.
3-* Dėkojame visom
M- organizacijom, parėmusiom 

mūsų kelionę į Australiją.
M Dainos vienetas “Sutartinė

2^4
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“Tėviškės žiburiu” aukotojai

LAISVYDAS K. BARŠAUSKAS, 
Kanados kariuomenės majoras, 
savo vadovybės buvo pasiųstas gi
linti studijų į Valstybės gynybos 
universitetą (National Defense Uni
versity) Norfolke, JAV-bėse. Stu
dijas baigs 1988 m. pradžioje ir grįš 
Kanadon. Jis yra Kanados šarvuo
čių rinktinės karininkas su 20 me
tų patirtimi. Be to, jis yra parašiu
tininkas, tarnavęs įvairiuose dali
niuose Kanadoje. Vokietijoje ir Ar
timuosiuose Rytuose. Yra baigęs 
Manitobos universitetą, Kanados 
generalinio štabo ir sausumos ka
rinių pajėgų mokyklas. Yra vedęs 
Lindą Gudaitę, turi tris dukras - 
Astą, Oną, Viliją ir gyvena Otavoje. 
Abiejų tėvai gyvena Montrealyje

$

A:

ir Naujų metų
proga sveikiname
savo draugus ir pažįstamus, 
linkėdami daug laimės bei 
džiaugsmo — Milkin tų šeima

$

bei nuoširdus linkėjimai

Kalėdų ir Na uju metų fe
proga visiems giminėms, draugams 
ir pažįstamiems —

Vytautas ir Augutė Dubickai -SS

Mieliems draugams 
ir pažįstamiems 

nuoširdžiausi linkėjimai ŠV. KalėdU 
ir artėjančių NaujųjU metų proga-

$250: A. Valavičius; $200: L. Pau
lauskienė; $100: J. Budnikienė; 
$70: B. J. Lukoševičiai; $50: J. Ba
ron, A. Sungailienė, A. Dvario- 
nienė-Miklovaitienė, JAV ir Ka
nados lietuvių fronto bičiulių val- 
dyba-J. Mikonis; $40: dr. K. J. Ke- 
mežys; $28: V. Naruševičius; $25:
A. Jocas, V. Povylius, dr. K. G. Am- 
brozaitis; $20: I. V. Biskiai, J. Ra
nonis, J. Govėdas, A. Liaukus, dr.
B. Mikonis, A. Žemaitis, A. Šiškus, 
K. Rickienė, L. Kurkulienė; $18: G. 
Viskanta, A. Rickevičius; $11: S. 
Avižienius; $10: J. Astas, dr. R. 
Ayre, M. Zubrickas, J. Kalainis, V. 
Lumbis, A. K. Bulota, J. Mickevi
čius, Profesionalų ir verslininkų 
sąjunga, A. E. Miciūnas, I. H. Sta- 
siulis, V. Laugalys, H. Eidukevi- 
čienė; $8: G. Venskaitis, V. Bar- 
tuška, J. Abraitis, S. Damulis, A. 
Jankūnas; $6: B. Vileita, V. Puo
džiūnas; $5: D. Jankauskas, A. 
Budzinauskas, E. Žiaušys, P. Gai
delis, kun. V. Pikturna, A. Račkus,

Br. Gleveckas, S. B. Vaitkevičius.
Už dvejus metus rėmėjo prenu

meratą atsiuntė: dr. R. Ayre, L. Ži- 
baitė-Budrevičienė, T. Chorno- 
maz, Z. Stonkus, E. Valiukonie- 
nė, S. Jaškus, B. Trukanavičius.

Garbės prenumeratą atsiuntė:
$100: kun. dr. V. Skilandžiūnas; 

$90: A. Pladys; $60: St. Povilens- 
kis; $50: P. Kučinskaitė, H. Ge- 
lažnikas, A. Dvarionienė-Miklo- 
vaitienė, B. Baltrušaitis, D. J. Kau- 
naitės; $45: E. D. Heikis, L. Vai
tonis; $40: M. Andriuškevičius, A. 
Žuras; $36: J. Nevulis, A. Banai
tis; $35: V. Gražulis, V. Šilėnas, Br. 
Kuzmickaitė; $33: V. Dirsė; $30: 
A. Vaitkus, I. V. Biskiai, M. Stud- 
nievvski, E. Siman, J. Baron, J. Ka
lėda, V. Valiulis, J. Grabys, S. Vaš- 
tokas, V. Gulbinas. I Tauteras, J. 
Kalainis, Pr. Gabrėnas, A. Balčy
tis, V. Alis, A. K. Bulota, D. Vis- 
kontienė, St. Vaičikauskas, K.

Vaičaits, D. Bielskus, A. Banelis. 
A. Štuikys, I. Alksnys, K. Žilvitis,
A. Bungardienė, R. Danaitis, J. 
Virpša, V. Vilčinas, B. J. Lukoše
vičiai, J. Aushra, S. Barčaitis, E. 
Stungurys, M. Čėsna, S. Daučans- 
kas, A. Pranckevičius, O. Juodikie
nė, S. Ruibys, J. Starinskas, E. M. 
Krasauskas, M. Žemaitis, P. Augai- 
tis, K. T. Ėringis, J. Zenkevičius,
B. Mickus, K. Meškauskienė, O. 
Skėrienė, C. Pocius, V. Jocas, J. 
Maziliauskas, A. Mačiulis, A. Mu- 
činskas, Ed. Kondratas, dr. K. J. 
Kemežys, K. Lembertas, A. Sala- 
džius, A. Paškevičius, Z. Gašlū
nas, kun. A. Petraitis, T. Gaižaus
kas, V. Laugalys, P. Baronas, J. 
Bacevičius, J. Vaičeliūnas.

Už dvejus metus - E. Bumeiste- 
ris, J. Kasiulis.

Nuoširdus ačiū už paramą lie
tuviškai spaudai.
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Visus vyrų ir moterų ęjfįĄ
chorus, jų vadovus ig
bei muzikus, mielus I U*-.
bičiulius ir rėmėjus su ' ' V / ||
šv. KALĖDOM ir NAUJAIS METAIS |

■Ksveikina — K?
Montrealio Aušros Vartų vyrų choras B

AS

Aleksas, Danutė ir Linda Keršiai

su šventomis Kalėdomis, | 
linkėdami laimingų bei sėkmingų $ 

naujų metų | 
mūsų mieliems giminėms, ts 

draugams ir '$•
pažįstamiems - R

A. Martinkevičius, B. Lukošienė, 
A. Ruzgys, E. V. Smilgys, V. Blauz- 
dys, K. Lisauskas; $3: Z. Zales
kis, C. Ambrasas, J. Virkietis, J. 
Kriščiūnas; $2: A. Diržys, E. Ažu- 
balienė, J. Zenkevičius, P. Meš
kauskas; $1: S. Jankauskas.

Rėmėjo prenumeratą atsiuntė:
$27: E. Karmazinas; $25: M. 

Yurkštienė, J. Vitkūnienė, J. Žu
kauskas, P. Žemaitis, R. Vaitkus, 
V. Garbenis, D. R. Lapas, K. And- 
ruškevičius, D. Bakšienė, K. Ar
lauskienė, S. Budrys, A. Baltkojis, 
J. Gasperas, B. Zeikus, J. Vasiu- 
kevičius, P. Zubas, G. Urbonaitė, 
P. J. Stravinskas, G. Venskaitis, 
A. Braziukaitis, J. Budnikienė, V. 
Vytas, V. Skirgaila, A. Sakus, Tė
vai jėzuitai, Montrealis, S. Vašto- 
kas, V. Waugh, J. Tarvydas, J. 
Paukštys, J. Petronis, K. Galdikas, 
A. Štuopienė, A. J. Blauzdžiūnas, 
M. Žemaitienė, A. Zaparackas, V. 
Šerkšnis, V. Povylius, dr. E. Zub- 
rienė, E. Žebrauskaitė, M. Žėkie- 
nė, J. A. Čepukas, E. Žiaušys, V. 
Apanavičius, dr. V. Dargis, J. But
kevičius, E. Bacevičius, dr. K. G.

UŽ

džiaugsmingų,
sveikų ir turtingų
naujų metų
linkiu visiems
lietuviams ir jų šeimoms.

Nuoširdžiai dėkingas visiems klientams
entuziastingą pagalbą naujame darbe —

Jurgis Kairys,
"Mutual” bendrovė

& Pr°ga visus lietuviškųjų

M chorų kolegas, jų muzikus jAfXT
^e/ vac^ovus ir visus j . KT 

tautiečius plačiajame 

pasaulyje sveikina -

® Montrealio Aušros Vartų parapijos choras

Angelė ir Bronius Stankaičiai,
Peterson, JAV

NAUJU
proga 

sveikiname visus savo 
draugus ir pažįstamus

Joana ir Stasys Bubuliai 
ir šeima

Ambrozaitis, V. Mickus, A. Beres
nevičius, R. Dūda, I. Meyn, V. Ada- 
monis, J. Norvaiša-Girinis, L. Ja
kaitis, V. Morkūnas, P. Gaidelis, 
K. Brazauskas, L. Česėkas,. A. Gri
gonis, E. Gocentas, S. Montsvilas, 
A. Matulionis, J. Januškevičius, 
V. Zawadskas, S. Pociulis, B. Au- 
gaitis, K. Čerškus, R. Jonaitienė, 
C. K. Jonys, M. Raupėnas, V. Ja
nuška, D. Radzevičius, J. Raguc- 
kas, J. Erslavas, I. Gabalis, M. 
Pike, D. Kojelis, K. Gogelis, A. 
Baršauskienė, R. Sinius, S. Mu- 
reika, J. Girdžiūnas, J. Margo, 
R. Kubar, E. Poulik, A. Lepars- 
kas, dr. A. Balčiūnas, Č. Žilionis, 
A. Laikūnas, Margutis, O. Tači- 
lauskienė, O. Valentinas, R. V. 
Tirilis, J. Venckus, K. Toliušis, 
dr. E. Malkus, V. Marijošius, J. Me- 
jus, kun. J. J. Matutis, A. Mitalas, 
P. Mazaitis, K. Lisauskas, P. Maci
jauskas, A. Martinkevičius, V. Miš
kinis, B. Lukošienė, K. Linka, K. S. 
Krulikienė, G. Karosas, V. Kručas. 
H. Kazlauskas, J. Janušas, A. Kudž- 
ma, G. Kocienė, A. Jakubauskie
nė, B. Kožica, Br. Kviklys, B. Ric
kevičius, J. Pavilonienė, A. Ruk- 
šys, D. Melnykaitė-Rocca, J. Pa
lys, J. Petrauskas, I. Raškevičie- 
nė, A. Pavilonis, S. Valickas, A. 
Šilgalis, V. Senkevičius, A. Siru
tis, V. Saras, P. Siūlys, S. Kazlaus
kas, V. Puzeris, A. Braziukaitis. A. 
Trinkūnas, J. Rimkūnas, J. Jocas, 
M. Norkus, K. Bartusevičius, A. Ali
šauskas, V. Butrimas, S. Kalvaitie- 
nė, E. Kazickas, O. Starkuvienė, S. 
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ŠVENTŲ KALĖDŲ IR

&

šv. Kalėdų 
ir laimingų bei 

sėkmingų

linkime giminėms, 
dra u gams ir pažįstamiems —

o Jonas ir Elena Bukšaičiai

AS

NAUJŲJŲ METŲ 
proga Lietuvių Fondo vadovybė sveikina narius ir 
talkininkus, spaudos ir radijo redaktorius bei bendra
darbius ir visą lietuvių visuomenę, linkėdama Dievo 
palaimos asmeniniame gyvenime ir ištvermės lietu
viško darbo baruose.

Pavergtieji broliai ir sesės yra parodę nepaprastą 
pasiaukojimą ir ryžtą kovoje už tikėjimą, žmogaus 
teises ir Lietuvos laisvę.

Tegul Aukščiausias laimina tautos didvyrišką kovą, 
į kurią jungiasi visa lietuviškoji išeivija, siekdama 
bendro tikslo — Lietuvos valstybinės nepriklauso
mybės.
Tebūna naujieji metai 
mūsų vilčių ir lūkesčių 
išsipildymo metai.

LIETUVIU. FONDAS 
LITHUANIAN FOUNDATION, INC.
3001 W. 59th Street • Chicago, IL 60629

I

ir Naujų metų
proga, nuoširdžiai sveikinu

gimines, draugus ir S
pažįstamus, linkiu džiugių ® 
ir sveikų metų — -SS

Juozas Baltrušaitis

Siunčiu 
šventinius sveikinimus 

bei linkėjimus 

mieliems savo draugams 
bei pažįstamiems 

m- Kristaus gimimo 
šventės ir

&
proga -

Povilas Jutelis


