
___ _____ _ -
UETW

NACI Of' •
M. MAŽvy.
BIBL1OT

LITUANIE INDEPEND ANTE • INDEPENDENT LITHUANIA • WEEKLY

Nr51-52 (48-|i m.tai) 1988 m. GRUODŽIO - DECEMBER 15 d. ♦ LIETUVIŲ SAVAITRAŠTIS ♦ 7722 GEORGE St., LA SALLE, P.O. H8P 1C4. T»l.: 366-6220 * SO c.

SVEIKINAME su Sv. Kalėdom ir Naujaisiais Metais^W »
SAVAITINIAI ĮVYKIAI

ARMĖNIJOS TRAGEDIJA
Š.m. gruodžio mėn. 7 d. 

keliasdešimt minučių prieš 
vidudienį, Armėnijos šiau
rės vakarų dalį ištiko 
stiprus žemės drebėjimas. 
Riehterio skalėje kai kur 
pasiekęs beveik 7 laipsnių 
stiprumo, 'drebėjimas visai 
sunaikino Armėnijos Spita- 
k'o miestą, didesnę dalį 
Leninakan1 o ir Kirovakan1 o 
miestų ir dar daug mažes
nių gyvenviečių. Beveik 
200 kilometrų ratu trage
dija palietė ir Turkijos 
rytines bei Gruzijos pieti
nes sritis. Labiausiai ta
čiau nukentėjo Armėnija: 
numatoma tarp 70,000 ir 
net 100,000 aukų. Savaitę 
po drebėjimo Armėnijon 
plūsta pagalba iš visų 
pasaulio kraštų. Kremlius, 
kurio vadovas Gorbačiovas 
nutraukęs JAV vizitą, 
apsilankė Armėnijoje, pir
mą kartą istorijoje, leido 
visiems užsieniečių lėktu
vams (net kariniams) skris
ti tiesiai į Erevan'ą, Armė
nijos sostinę. Užsienio 
ekspertai stebisi be galo 
netvarkinga ir lėta pačių 
sovietų gelbėjimo dalinių 
veikla, nes, anot vieno 
vakariečio, kiekvienam dar 
bininkui tenka po 8 prižiū
rėtojus, kurie patys nedir
ba, bet tiktai nurodinėja. 
Nesuprantama taip pat, 
kodėl patys naujausieji 8- 
9 aukštų namai sugriuvo, o 
senesnieji už juos geriau 
atsilaikė. Armėnai tvirtiną, 
kad sovietų statybininkai 
nesilaikė pačių sovietų 
nustatytų namų statybos 
taisyklių, bei vogė staty
binę medžiagą ir cementą.

Tragedija yra tokio ne
paprasto masto, kad su
griautus miestus atstatyti 
truks daug metų.

Tarytumei vienos nelai
mės neužtektų, Erevano 
aerodroman besileisdami 
nukrito du pagalbą gabe
nantys lėktuvai: vienas so
vietų (žuvo 79 asmenys), 
kitas jugoslavų (žuvo 7 
asmenys).

Prieššventinių nelaimių 
grandinėje įskaitytina ir 
Londone traukinių susidū
rimas, kuriame žuvo apie 
59 žmonių, ir Meksikos 
mieste įvykęs sprogimas, 
užmušęs apie 70 žmonių.

ARAFAT’O KALBA 
ŽENEVOJE

Š.m. gruodžio 13 d. 
Palestiniečių išlaisvinimo 
Organizacijos (PLO) pir
mininkas Yasser Arafat'as 
Jungtinių Tautų visumos 
susirinkime, sušauktame 
Ženevoje, pasakė istoriniai

h. n.
reikšmingą kalbą. Jis reika
lavo laisvės ir nepriklauso
mybės palestiniečių arabų 
valstybei, kurios įsteigimas 
buvo užtikrintas 1947 
metų JT nutarimu Pales
tinoje sukurti dvi valsty
bes: žydų ir arabų. Jis 
taip pat pasisakė prieš bet 
kokį terorizmą, įskaitant 
ir valstybinį terorizmą, 
kuris šiuo1 trietu esąs vyk
domas ~ Izraelio kariuome
nės ŲŽjmtose palestiniečių 
srityse. Arafat' as nurodė, 
kad arabų palestiniečių 
Palestina būtų sukurta 
Vakariniame Jordano upės 
krante ir Gazos rėžyje, ir 
kad toji nauja valstybė 
palaikysianti glaudžius 
ryšius federaliniuose rė
muose su Jordano karalija.

Dramatiškame žodyje 
Arafat'as kreipėsi į žydus, 
į Izraelį ir viso pasaulio 
tautas ištiesti taikos ir 
draugystės ranką palesti
niečiams ir nepriklausomai 
Palestinai, pasiūlydamas 
trijų dalių taikos planą: 1) 
sušaukti tarptautinę konfe
renciją Palestinos proble
mai išspręsti, dalyvaujant 
PLO pilnateisiu nariu; 2) 
tuojau pat Izraelio okupuo
tąsias Palestinos sritis 
pavesti Jungtinių Tautų 
apsaugai ir priežiūrai; 3) 6 
milijonams palestiniečių, 
įskaitant išguituosius ir 
suimtuosius, leisti įkurti 
savo laisvą ir nepriklauso
mą Palestinos valstybę.

Pirminė Izraelio valdžios 
reakcija buvo negatyvi. 
Nors Arafat'as ir pripa
žino Izraelio egzistenciją, 
Shamir'o nuomone, jo 
kalba buvusi "grynai pro
pagandinė". Daug palankiau 
kalbą sutiko taikos pasiilgę 
nuosaikesnieji Izraelio 
valstybininkai ir eiliniai 
žmonės.

Paminėtina netikėta žinia, 
kurią keletą valandų prieš 
Arafat' o kalbą paskelbė 
Izraelio radijas. Esą JAV 
vyriausybė pranešusi Izra
elio vyriausybei, kad Ame
rika nutarusi pripažinti 
PLO organizaciją.Paskuti
nėm žiniom PLO pripažini
mas atidėtas, nes Arafat'as 
neišplidęs JAV reikalautų 
sąlygų.
KEISTAS DEMJANJUK’O 
ADVOKATŲ LIKIMAS

Ukrainietį Demjanjuk’ą 
gynęs advokatas Dov Eitan, 
kaip pranešė š.m. gruodžio 
mėn. pradžioje Izraelio 
spauda, iššokęs pro langą 
is 15 aukšto, užsimušė. 
Esą įtariama savižudybė, 
nors jokio pareiškimo raštu 
D. Eitan nepalikęs. Po

Šv. Kalėdų ir 
Naujų Metų
proga 
nuoširdžiai 
sveikiname

visus Kanados lietuvius, 
atstovus, Kanados Lietuvių Bendruomenės 
apylinkių valdybas, brolius ir seseris pa - 
vergtoje tėvynėje ir laisvajame pasaulyje.

Linkime ištvermės bei ryžto kovoje ir 
darbuose už tėvynės laisvę —

Krašto Tarybos

KANADOS LIETUVIŲ BENDRUOMENES ♦

KRAŠTO VALDYBA įį£

kelių dienų kitam Demjan
juk' o advokatui buvo užpil
tas nuodingas skystis, suža
lojęs šio veidą. Buvo su
žeista ir šalia jo stovėjusi 
pašalaitė. Abu šie advoka
tai - Izraelio piliečiai.

SUSIRINKO KANADOS 
PARLAMENTAS

Š.m. gruodžio mėn. 12 d 
susirinkęs 34-tasis Kanados 
parlamentas pirmiausia 
išsirinko pirmininku (Spea
ker) buvusį praeitojo par
lamento pirmininką John 
Fraser, konservatorių iš 
Britų Kolumbijos. Jis buvo 
išrinktas pirmajame balsa
vime. 1986 metais, kai 
parlamento pirmininkas 
buvo pirmą kartą renka
mas, bet ne skiriamas 
ministerio pirmininko, tas 
pats Fraser gavo balsų dau
gumą tiktai po 11-tojo 
balsavimo.

Tą pačią dieną po pietų 
parlamente, taip vadinamą
ją Sosto kalbą (Throne 
speach), parašytą valdan
čios partijos, paskaitė 
generalinė gubernatorė 
Jeanne Sauvė. Kalba truko 
tiktai 214 minutės. Joje 
naujai išrinktoji konserva
torių vyriausybė įspėjo, 
kad parlamentas turės 
Kanados - JAV laisvos pre
kybos sutartį patvirtinti 
iki 1989 metų sausio 1 
dienos. Tuo tarpu opozici
jos partijos jau pranešė, 
kad tikisi įprastų debatų 
ir įprastinės parlamentinės

___________ Dali. Ada Sutkuvienė 
eigos, kurios metu libera • 
lai ir NDP numato pasiūly
ti papildymų, kurie apsau
gotų kanadiečius nuo ga
limų neigiamų šios sutar
ties padarinių.

M in. pirm. Brian Mulro
ney tuos pasiūlymus jau iš 
anksto atmetė. Jo partija 
parlamentui pranešė, kad 
parlamentas turėsiąs susi
rinkti kiekvieną dieną, iš
skyrus tik dvi Kalėdų 
švenčių dienas ir be jokių 
šventinių atostogų posė
džiauti nuo pirmadienio 
iki ketvirtadienio vidunak
čio, o penktadieniais 
iki 3~ vai. p.p. Tokį aro
gantišką Mulroney nesiskai
tymą su parlamento tradi
cijomis opozicija pavadino 
beprotybe ir įžūliu nesi
skaitymu su parlamentiš- 
kais principais. Labai ga
limas dalykas, kad konser
vatoriai jau yra numatę 
nutildyti opoziciją, viena
šališkai nutraukiant deba
tus. Kodėl PC partija 
taip nenori įrašyti sutartin 
pageidaujamų garantijų, 
sunku suprasti, nebent Mul
roney žino, kad tokių 
garantijų niekad iš JAV 
negaus.

Prieš keletą dienų Mont- 
realyje JAV delegatams sa
vanaudiškai užsispyrus, 
visko neatsiekusi GATT 
konferencija, tokią pesi
mistišką prielaidą labai ir 
labai pateisina.

proga
visus Montrealio ir apylinkės 
sveikina ir linki ryžto bei 
visuose lietuvybės darbuose —

lietuvius
ištvermės

K.L.B. MONTREALIO APYLINKĖS VALDYBA

PRANEŠA LIETUVIU INFORMACIJOS CENTRAS

PASIKEITIMAI LIETUVOS HELSINKIO GRUPĖJE BEI 
LAISVĖS LYGOJE

Iš LIETUVOS pranešama, kad nuo lapkričio mėn. 
16 d.kun. Edmundas Paulionis priimtas į Lietuvos Hel
sinkio Grupę.

Su juo, Lietuvoje gyvenantys Helsinkio Grupės 
nariai yra Vytautas Bogušis, kun.Gustavas Gudanavičius, 
Gintautas Iešmantas, Mečislovas Jurevičius, Viktoras 
Petkus ir Vytautas Vaičiūnas.

Vytautas Bogušis praneša, kad jis (lapkričio 15 
d.) ir Teodora Kašdailienė (lapkričio 16 d.) pasitraukė 
iš Lietuvos Laisvės Lygos. Pasitraukimo priežastys nenu
rodytos.

VYTAUTAS LANDSBERGIS IŠRINKTAS SĄJŪDŽIO 
PIRMININKU

LIETUVOS PERSITVARKYMO SĄJŪDŽIO TARYBA 
lapkričio 25 d. vakare vienbalsiai išrinko muzikologą 
Vytautą Landsbergį Seimo Tarybos pirmininku. V.Lands- 
bergio pageidavimu, Taryba nusprendė, kad jo pagalbi
ninku bus filosofas Romualdas Ozolas, Sąjūdžio leidinio 
"Atgiminas" redaktorius.

V.Landsbergis gimęs Kaune 1932 m. 1955 m. bai
gė Lietuvos Konservatoriją fortepiono specialybe. Yra 
menotyros mokslų kandidatas ir Lietuvos Konservatorijos 
profesorius. Daug rašęs apie Čiurlionį.

Nuo pat Sąjūdžio įsisteigimo V.Landsbergis yra 
vienas iš jo pagrindinių vadų, dažnai kalbėjęs Sąjūdžio 
surengtose masinėse demonstracijose. 
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UI Lietuvos išlaisvinimą! Ui ištikimybę Kanadai! 
Pour la liberation de la Litumie! Loyauti mt Canada! 
For liberation of Lithuania! For loyalty la Canada!
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Gediminas J o k i m a i t i s

GELMĖ

Aš ėjau ilgai, nuo seklumų pavargęs, 
vis ieškojau tavęs, vandeny uždengtos, 
ten, kur bangos užutekio ramios 
nebaltuos nuo putos, 
tik palinkusios eglės žiūrės iš viršaus atsargiai. 
Ir - staiga suradau: srovėj, 
šalia lėkšto atviro kranto, 
su pūty laiveliais, pilky akmeny šniokštimu. 
Švyti balzganas smėlis, 
linksmos saulės ir vėjo purentos 
ir atabrados - pėdos vaiky iš namų artimy.

Gelme, kad galėčiau tave apimti 
ir kaip didelę žalią gėlę virš žemės iškelt - 
akmenys tavo lyg žiedlapiai, debesim padabinti, 
užliety šviesa.

grįžta saulė, grįžta šviesa...
Po ilgiausios metų nakties pradėjusią ilgėti dieną ir 

saulės šviesos grįžimą šventė prieš amžių amžius įvairios 
žemės rutulio tautos ir gentys. Neatsitiktinai urvinio 
žmogaus urvuose randame uoloje išraižytą žaižaruojančią 
saulę. Saulė švietė, augino, šildė. Todėl seniausiose 
tautosakose ji vadinama saule motina. Diena ir saulė 
buvo ir tebėra gyvybės, džiaugsmo, skaidrumo simboliai. 
Kaip naktis primena nebūtį, taip diena primena būtį ir 
skaidrią buitį. Visa visata laukia saulės patekėjimo. Visa 
visata laukia saulės grįžimo.

Šiais metais mūsų benamėje buityje atsirado šviesos 
pragiedrulių. Šviesėjančioje vergijos naktyje, Lietuvoje 
pasigirdo atgimimo balsai. Vingio parke ir Katedros aikš
tėje, prie Ignalinos atominės jėgainės ir prie žudomų 
Lietuvos upių ir ežerų pasigirdo balsai, giedantys tikrąjį 
savo šalies himną. Po plevėsuojančiomis tikrosiomis savo 
tėvynės vėliavomis, ir žmonės, giedantys savas giesmes 
savose šventovėse, liudijantys, kad Lietuvos nenužudė ilgoji 
nuožmioji vergijos žiemų naktis, liudijantys, kad Lietuva 
ir vėl keliasi ir žengia naujon dienon, tixrojon saulėn. Ne 
ton, kurią parsidavę partiečiai ir poetai tarėsi nešą tarp
tautiniam žmogžudžiui Stalinui...

Krikščioniškasai pasaulis Kūčių naktį ir Kalėdų švenčių 
rytą prisimena varganoj Judėjos miestelio užeigoj gimusį 
berniuką, kurį aplankė trys išmintingi karaliai ir paprasti 
laukų piemenys. Jie žinojo: prakartėlėje guli Atpirkėjas , 
kuriam dangus ir žemė giedojo garbės ir taikos^ himnus. 
Kristaus atneštoji šviesa tebešviečia visai žmonijai: 
tiems, kurie seka Juo ir tiems, kurie Jo nepažįsta, tiems, 
kurie persekioja Jo pasekėjus ir tiems, kurie už Jo Žodį 
miršta kalėjimuose ir sibiruose. Kaip visi, kurie skelbė 
ir skelbia meilę ir taiką, Kristus atnešė visiems šviesą, 
naują dieną, po ilgiausios nakties. Kristus nugalėjo naktį 
ir mirtį, kad tikėtume šviesa ir diena.

Tikrai: grįžta saulė, grįžta šviesa, grįžta naujas rytas 
ir nauja diena. Nebe už kalnų ir prisikėlimo pavasaris.

Henrikas N a g y s

PRANEŠA KANADOS LIETUVIU BENDRUOMENĖ
* Kanados Japonų Džiaugsmo Vakarienė. Š. m. lapkri
čio mėn. 29 d., Toronto miesto rotušėje buvo suruoštas 
tautinės Kanadiečių Japonų Sąjungos vakaras-koncertas, 
skirtas išreikšti džiaugsmą, kad pagaliau Kanados valdžia 
pripažino per II-ąjį Pasaulinį karą jiems padarytas skriau
das.

Kanados japonai 1983 m.pradėjo atkaklią politinę 
akciją su Kanados valdžia, prašydami pritarimo ir kitų 
etninių grupių, kad padaryta skriauda būtų pripažinta 
ir už atimtą turtą atlyginta. Šį rudenį jie laimėjo, ir 
į tą džiaugsmo vakarą buvo pakviesti atstovai visų etni
nių grupių, kurios prie tos pergalės prisidėjo. Lietuviams 
atstovavo KLB Krašto valdybos sekretorė dr.M.Arštikai- 
tytė-Uleckienė.

Kaip žinoma, po Pearl Harbour užpuolimo, visi 
kanadiečiai japonų kilmės buvo suvaryti į stovyklas Britų 
Kolumbijos gilumoje, o jų turtas konfiskuotas. Tik karui 
pasibaigus jiems buvo leista internavimo stovyklas palik
ti, bet nebuvo pripažinta, kad tai buvo neteisingas aktas 
ir turtas nesugrąžintas.

Vakaronė įvyko Toronto miesto rotušės rotundoje. 
Po oficialių kalbų žodį tarė miesto meras Art Eggleton. 
Koncertas buvo tuo įdomus, kad buvo sudarytas iŠ japo
nų kultūros pynės: deklamacija su vaidyba, poezija ir 
būgnų koncertas. Po programos visi dalyviai buvo vaiši
nami japoniškais užkandžiais, vadinamais "sushi" bei 
gėrimais.

\ U SVEIKINA NARIUS IR VISA
LIETUVIU BENDRUOMENE 

IBr“ LINKĖDAMAS MALONIU== gVKALf/DU ir

GRAŽIŲ BEI TAIKINGU ®NAUJŲ
& KLF TARYBA

LIETUVOS SĄJŪDIS IR LIETUVOS LAISVĖS LYGA

Vytautas Skuodis
/ tęsinys /

Kai kurios šio dokumento vietos dabar atrodo 
naivokos, tačiau pogrindininkai stovėjo prieš alternatyvą: 
be jokios diplomatijos ir visu griežtumu iškelti svarbią 
principinę problemą, arba nedaryti nieko. Jie pasirinko 
pirmąjį atvejį.

Ypatingai didelę vertę turėjo prie šio Moralinio 
Ultimatumo pridėtas Hitlerio/ir Stalino suokalbio doku
mentų ir to meto sovietinės spaudos atgarsių rinkinys, 
paimtas iš 1979 metų pradžioje Lietuvos pogrindyje iš
leistos Alfonso ANDRIUKAIČIO knygos "Bausmė be nusi
kaltimo", atspausdintos pogrindinio "Lietuvių Archyvo" 
šeštame tome. Šia proga pažymėtina, jog toji Alfonso 
Andriukaičio, 1941-jų metų tremtinio knyga, turinti di
delę pažintinę ir išliekamąją vertę, tiktai šiais metais 
atkeliavo į JAV ir tebelaukia jos išleidėjų.

Visi tie Lietuvos Laisvės Lygos pareiškimai buvo 
drąsus iššūkis pavergėjui ir, savaime suprantama, jai 
KGB /Valstybės saugumo komiteto/ organuose nedelsiant 
buvo užvesta byla, nors kas tie LLL Tautinės Tarybos 
nariai tada jiems dar nebuvo žinoma.

Tautinio Pobūdžio "Lietuvos Komunistų Partija"
Tuo pačiu metu nemažesnį rūpestį KGB organams 

sukėlė ir kitos grupės pasireiškimas Lietuvos pogrindžio 
spaudoje, kuri pasivadino "Lietuvos Komunistų Sąjunga" 
/ne partija. - V.Sk./ už Lietuvos išstojimą iš TSRS".

Ši Sąjunga pradėjo skelbti savo skaitlingus straips
nius ir stambesnes studijas nuo 1978 metų vidurio pasiro
džiusiame pogrindžio žurnale "PERSPEKTYVOS", kurios 
n e jų pačių, o kitos grupės, turėjusios netiesioginius 
ryšius su "LKB KRONIKĄ". ir "AUŠRA",, buvot išleidžia
mos kiekvieną mėnesį. Tose, publikacijose nebuvo svars
tomos kokios nors komunizmo teorijos, praktikos ir propa
gandos Lietuvoje klausimai. Jose pagrindinės mintys 
buvo tokios: sovietinių okupantų padarytų ir tebedaromų 
skriaudų lietuvių tautai iškėlimas, Lietuvoje tebesitęsian
čios okupacijos statuso nagrinėjimas, būtinumas Lietuvai 
atsiskirti nuo TSRS. Pastaroji idėja buvo ypatingai gerai 
pagrįsta istoriškai ir teoriškai. Taip pat buvo keliama 
idėja išnaudoti ir legalaus veikimo formas, pavyzdžiui, 
neignoruoti tarybinių rinkimų, tačiau tų rinkimų punk
tuose paėmus rinkiminius biuletenius, išbraukti visas 
renkamųjų pavardes ir įrašyti frazę "Balsuoju už Lietuvos 
atsiskyrimą nuo TSRS". Atsiskyrusi Lietuva, tos Sąjungos 
narių nuomone, iš pradžių turėtų būti socialistine, tačiau 
griežtai demokratine su daugiapartine valdymo sistema. 
Santvarkos formą pasirenka Lietuvos gyventojai laisvų 
ir tikrai demokratinių rinkimų keliu.

1980 m.vasario mėnesį areštavus žurnalistą Gintau
tą Iešmantą, tardymų metu paaiškėjo, jog jis yra vienas 
iš pagrindinių šių straipsnių ir studijų autorių.To jis vi
sai ir neneigė. Tačiau ir po Gintauto Iešmanto arešto, 
jo keli studijiniai darbai dar kurį laiką buvo spausdinami 
"PERSPEKTYVOSE".

Dabartiniai Lietuvos Sąjūdžio veikėjai pripažįsta, 
jog Gintautas Iešmantas buvo dabartinio Lietuvos Sąjū
džio pirmasis šauklys jau prieš dešimtį metų. Būtų gražų, 
kad mūsų išeivija pagerbtų šį vieną iš žymiausių Lietu
vos laisvės kovotojų, išleidžiant visus jo raštus, turimus 
Vakaruose arba sudarytų ir išleistų nors jų rinktinę.
Deja, kol kas Lietuvių Informacijos Centro paskelbta 
informacija apie šiais metais iš Lietuvos gautą pogrin
džio "PERSPEKTYVŲ" komplektą, kuriuose yra labai 
daug Gintauto Iešmanto darbų, mažai ką sudomino. '

Iš pasakyto matome, jog Lietuvos Laisvės Lyga 
ir Lietuvos Atgimimo Sąjūdis jau turi savo dešimties 
metų istoriją, paženklintą areštais, kalėjimais, lageriais 
ir tremtimi, o dr. Algio Statkevičiaus atvejyje ir spe
cialiomis, kalėjimo tipo psichiatrinėmis "ligoninėmis".

SĄJŪDŽIO Formavimasis
Lietuvos Sąjūdžiui susiformuoti tokiame pavidale, 

kokiame mes jį dabar matome, pretekstą davė naujoji 
TSRS vidaus ir užsienio politika, prasidėjusi 1985 m. 
su Michailo Gorbačiov'o išrinkimu TSKP generaliniu sek
retoriumi. Pagaliau atvirai buvo pripažinta, jog Sovietų 
Sąjungos ekonomika ir ūkis atsidūrė gilioje ir neišbren
damoje krizėje, kad yra būtinas krašto ir visuomenės 
persitvarkymas /"perestroika"/ iš esmės ir visose be 
išimties srityse, kad tokį persitvarkymą turi pradėti 
kiekvienas žmogus nuo savęs paties. Buvo duota tam 
tikra laisvė atvirai kritikai, pavadintai "viešumu" /glas
nost/, kritikuojant viską ir visus /išskyrus TSKP ir KGB/ 
kas trukdo persitvarkymui. Visa tai buvo pavadinta "de
mokratizacija".

Tačiau dešimtmečiais statyta ir stiprinta komu
nistinio komunizmo tvirtovė pasirodė nepaimama ir nesu
griaunama. Valdžios viršūnėse buvo suprasta, jog tos 
tvirtovės 16 milijonų gynėjų - biurokratų, dabar ten 
vadinamų stalinistais-brežnevininkais, yra nenugalimi. 
Dauguma jų sugebėjo naujuosius persitvarkymo, viešumo 
ir demokratizacijos šūkius nukreipti sau naudinga link
me. Kitaip tariant, laukiamas visuotinis persitvarkymas 
pradėjo įgauti tiktai prisitaikymo formas. Tai TSRS val-

Mila, our children and I would like to extend 
our warmest greetings and very best wishes to 
you during this holiday season.

In Canada as in other nations around the world 
we celebrate, in particular, the spirit of fellow
ship at this time of the year and we observe 
unique

It 
peace, 
season.

As

customs steeped in tradition.
is a time for all people to share in the 
joy and happiness which characterize this

we gather with family and frieds, may we 
all look to the future with a special sense of 
optimism and confidence.

i PRIME MINISTER
CANADA

r ŠVENTŲ KALĖDŲ šviesa ir ‘

’ 198.9 metų viltis
? Shf- tesustiprina kiekvieno lietuvio
j šaulio, -lės Tėvynės meilę ir
įf ryžtą, kartu su kovojančia Tauta
| iki Lietuvos suvereninių teisių

L.M.T. atstatymo.

ėviLNiAus (Saulių rinktinė Kanadoje

džios viršūnėse sukėlė nerimą dėl savo pačių bejėgišku- 
Norom nenorom, žmonėms teko duoti daugiau lais- 
kuo išradingai pasinaudojo Pabaltijo kraštai.

m o. 
vės,

Tai, kas dabar vyksta Lietuvoje, Latvijoje ir Esti
joje, kolkas Sovietų Sąjungos valdžiai nekelia didelio 
nerimo,nes ji yra tikra, kad be jos sutikimo tie kraštai 
tikrai nuo TSRS neatsiskirs. Tačiau, kad tie kraštai per
sitvarkę tikrai pas save pakels ekonomiką ir savo kraštų 
ūkį, tuo toji Maskvos valdžia neabejoja. O tai jai labai 
svarbu, nes tada Pabaltijo kraštai taps pavyzdžiu ir 
kitoms sovietinėms respublikoms, žinoma, tiktai ekono
mikos ir ūkinio tvarkymosi srityse. O tuose Pabaltijo 
kraštuose stipriai pasireiškusį "nacionalizmą" reikia kol
kas pakęsti...

Galima sakyti, jog ir Lietuva dabar naudojasi 
"eksperimentinės" respublikos statusu, kad Pabaltijo kraš
tai, Maskvos akimis žiūrint, yra tiktai savotiška labora
torija, kurios kaikuriuos pasiekimus bus galima pritaikyti 
visos? sovietinės imperijos mastu.

Yra ir kita šio "medalio" pusė. Nacionalinės prie
spaudos varžtų Pabaltijo kraštuose ,tikriausiai tiktai lai
kinas, atleidimas turi sukelti daugiau pasitikėjimo ir sim
patijų sovietams Vakarų kraštuose, kad tokiu būdu pa
keltų tarptautinėje plotmėje TSRS prestižą, sustiprintų 
pasitikėjimą ja, kas yra labai svarbu, norint gauti stam
bių paskolų, naujausios technologijos ir kitokios paramos 
savosios imperijos stiprinimui. / bus daugiau /

2 p si. NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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KALĖDINĖ KRISTAUS 
gimimo žvaigždė tesu
telkia mus vieningiems 
ir bendriems žygiams 
dėl Lietuvos laisvės.

2

st
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tebūnie turtingi naujomis viltimis, 
kad Lietuvos horizontuose pasiro
džiusi aušra, nušvistų atkurtos 
Lietuvos laisvės ir nepriklausomybės 
saule -

AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBA g

Pabaltijo 
Lietuvoje,

vos vietovėse.
Opoziciją, Sąjūdžiui Vilniuje 
Kaune ir Šiauliuose sudaro 
taip vadinamos "vienybės 
grupės", kurioms priklausą 
daugiausia rusai ir kariš
kiai. įsidėmėtinas faktas: 
atrodo, okupantai rusai ir 
ura-komunistai tikrai 
gando! išsigando, 
ko gero, artėja 
tymo valanda?

issi- 
kad gal 
atsiskai-

nutarimų

apie 
Persi-

ŽINIOS ARIE LIETUVA^
Pasaulinėje spaudoje dar 

vis minimos 
valstybės ir 
Estijoje ir Latvijoje vyks
tančių įvykių kaita bei 
reikšmė. Daugiau atviresnių 
pasisakymų ir tikslesnių re
portažų perduoda taip pat 
Vilniaus radijas, trumpomis 
bangomis per Maskvą, kal
bantis užsienio lietuviams. 
Paskutinėse laidose buvo 
pranešta apie skautų orga
nizacijos ir bibliotekininkų 
draugijos atkūrimą, įvairių 
kitų jaunimo organizacijų 
(gediminiečių, vytautiečių, 
žaliųjų kuopelių įkūrimą) 
ir nepriklausomoje Lietuvo
je gyvavusių įvairių profe
sinių grupių atnaujintą 
veiklą. Pranešta ir 
neeilinės Lietuvos
tvarkymo Sąjūdžio seimo 
antrosios sesijos suvažiavi
mą Vilniuje, įvykusį po 
Vyriausiojo sovieto nutari
mų Maskvoje, iš perduotos 
apžvalgos aišku, kad Sąjū
džio seimo delegatai nėra 
patenkinti nei savų, nei 
sovietinių deputatų laiky
sena Maskvoje. Siūloma 
sušaukti dar Lietuvos 
Aukščiausiojo sovieto sesi
ją, kurios metu būtų iš es
mės persvarstomi Maskvos 
nutarimai. Sąjūdžio atsto
vas Vytautas Landsbergis 
pažymėjo, kad Lietuvos 
sovietinės vyriausybės ir 
Sąjūdžio santykių problema 
dar nesanti tinkamai iš
spręsta, kad nei dėlei poli
tinės, nei dėlei ekonomi
nės persitvarkymo progra
mos nesama tos pačios 
nuomonės. Prisimenamas 
buvo ir Estijos reikalavimų 
nepalaikymas.

Tasai Baltijos kraštų 
nesolidarumas yra palikęs 
nemaža 
Estijoje,
tarptautinė spauda. Estija 
esą tikėjusi Lietuvos ir 
Latvijos vieninga laikysena.

Vilniaus radijas tvirtina, 
kad informacijos stoka 
apie Sąjūdį esą pakenkusi, 
ypač provincijoje, supa
žindinti sovietinius dele
gatus su tikrąja krašto 
padėtimi ir siekiamomis 
reformonis. Sąjūdžio veik
la eanti gyva visose Lietu-

kartėlio, 
kaip

ypač 
tvirtina

Dėl Maskvos 
esą buvę balsų, kad geriau 
"blogesnė, bet veikianti 
konstitucija, negu demokra 
tinė, bet neveikianti kons
titucija". Tačiau Vyt. Lands
bergis pabrėžė, kad pasta
rieji Maskvos nutarimai 
kelia rūpesčio ir nežadina 
vilties, nes vėl bandoma 
sprendimus primesti jėga 
is centro. Esą jau prime
tama mažosioms respubli
koms nacionališkumas ir 
bandoma sukurti centro 
kultą, kad "per 5 minutes 
būtų galima paskelbti 
diktatūrą".

Sąjūdžio veikėjas Ozolas 
gi teigė, kad Sąjūdžio 
tikslas buvo apsakomas 
nepriklausomybės vardu, 
bet tasai tikslas iš tiesų 
eanii lietuvių tauta.

Sąjūdis kviečia visus Lie 
tuvos gyventojus švęsti 
Adventą, ramybės ir susi
kaupimo laikotarpį, ir 
gruodžio mėn. 24 dieną, 9 
vai. vakaro užgesinti pusva
landžiui visas šviesas ir 
languose uždegti žvakutes. 
Tai būsiąs Lietuvos solida
rumo simbolis.Vilniaus radi
jo laidos metu pirmadienį 
(XII.5) buvo taip pat kal
bama apie Lietuvos valiu
tos, būtent, lito, 
įvedimą. Prof. Stasys Uo
sis kalbėjo apie tokį nau
jos pinigų sistemos būtinu
mą, jei norima rimta 
neminė pertvarka, 
jokia tikra ekonominė 
tvarka neįmanoma
savos stiprios valiutos. 
Prof. Uosis iškėlė lito stip
rumą tarptautinėje ekono
minėje sistemoje. Betgi, 
jei neklystame, Maskva 
apie atskiros valiutos įve
dimą yra kiek anksčiau 
neigiamai pasisakiusi. Gali 
mas dalykas tačiau, kad 
Vilnius turi kitų duomenų.

eko- 
Esą 

per- 
be

Holiday Season.
and rejoicing is an 
truly blessed we are 
a nation is not only
it also stems from

” I am pleased to extend my greetings and ve
ry best wishes to you for the

This period of celebration 
opportunity to reflect on how 
as Canadians. Our wealth as 
reflected in material terms,
the diverse cultural mosaic we are privileged to 
enjoy. Your contribution as individual Canadians 
and as members of dynamic community enriches 
us all. The preservation and enhancement of your 
heritage will always be the goal of the Liberal 
Party and of a Liberal government.

May you all enjoy the holoidays in the compa
ny of your family and friends, and may your New 
Year be blessed with peace, happiness, health and 
prosperity". .

NAUJŲ MW

IR LIETUVOS LAISVĖJIMO
AUŠRAI AUŠTANT. SVEIKINAME 
TAUTOS FONDO RĖMĖJUS.

OTTAWA
December 1988

AUKOTOJUS ir LINKIME 
GRAŽIAUSIOS SĖKMĖS 
1989 -tuose metuose!

TAUTOS FONDO ATSTOVYBĖ KANADOJE

/Sveikina opozicijos lyderis Hon.John Turner/ S

^71 CONGRESSMEN URGE REAGAN AND BUSH TO 
RISE BALTIC ISSUE WITH GORBACHEV

/Washington, December 2,LIC/ Seventy one member 
of the US House of Representatives sent separate let
ters to President Reagan and President-elect Bush today 
"strongly urging" them to raise the question of the Bal
tic states when they meet with General Secretary Gor
bachev December 7 in New York. Two US senators 
sent similar letters to President Reagan yesterday.

The Congressmen cite the official US policy of 
withholding legal recognition of 
of Estonia, Latvia and Lithuania 
political turmoil in the Baltic 
for raising the Baltic issue with

"Over the past year and,

the USSR's annexation 
in 1940 and the recent 
region as the rationale 
Gorbachev.
most intensely, during 

the past few weeks, the Baltic States have caught 
the world's attention with their struggle to regain their 
independence through peaceful means. We urge you to 
support their just aspirations for freedom by discussing 
the Baltic issue with Mr. Gorbachev. We are especially 
eager to see that harsh repression in Estonia, Latvia 
and Lithuania is avoided".

The letters suggest that President Reagan and 
Vice President Bush consult with the official diplomatic 
representatives of the Baltic States residing in the Uni
ted States before Wednesday meeting with the Soviet 
leader. In keeping with US policy, the State Depart
ment extends full diplomatic recognition to the lega
tions of independent Latvia and Lithuania in Washington 
DC, and the consulate of Estonia in New York city.

Reps.Edward Feighan (D-Ohio) and Don Ritter 
(R-Pennsylvania) cosponsored the House letters to Rea
gan and Bush.

On the Senate side, Senators Donald Riegle(D- 
Michigan) and Jesse Helms (R-N.Carolina) sent separate 
letters to Reagan yesterday echoing the sentiments 
of the Congressmen. /LIC/

TER

Lietuvoje atvirai pasisakoma
SUVALKŲ TRIKAMPIO LIETUVIŲ MALDOS KELIONE 
į VILNIŲ

S.m. lapkričio mėn. 13-18 d.d. 90 Lomžos vysku
pijos tikinčiųjų, jų tarpe apie 80 lietuvių, nuvyko pasi
melsti Vilniaus pagrindinėse šventovėse bei bažnyčiose. 
Ekskursijų surengė ir jai vadovavo vysk. Julius P a - 
e t z, Lomžos vyskupas, kurio jurisdikcijai priklauso 
ir lietuviškas Suvalkų Trikampis.

Vyskupas Paetz aiškino, kad jis nutarė ruošti šių 
ekskursijų, nes jo vyskupijoje yra daug lietuvių, todėl 
norėjęs juos nuvesti prie Aušros Vartų.

Tomis dienomis jis buvo numatęs tai grupei laiky
ti mišias lietuviškai Aušros Vartuose, prie Šv.Kazimie- 
ro kapo Šv.Petro ir Povilo bažnyčioje ir susitikti su 
Lietuvos vyskupais, pravesti bendrus apsilankymus Vil
niaus bažnyčiose. Nors pats vyskupas Paetz nemoka 
lietuviškai, jis yra atmintinai išmokęs lietuviškų mišių 
eigų ir lietuviškai pasakęs pamokslų Punsko bažnyčioje. 
Dėl to jis yra Suvalkų Trikampio lietuvių labai mylimas 
ir gerbiamas. Savo pareigas eina jis nuo 1982 m., akty
viai prisidėjo prie lietuviškų pamaldų sugrųžinimo Seinuo
se ir praeitų vasarų iškvietė išeivijos vyskupų Paulių Bal
takį į Suvalkų Trikampį aplankyti ten gyvenančius lietu
vius.

Ši maldos kelionė, pagal organizatorius, buvo ne
lengva, kartais atrodė net neįgyvendinama. Negavęs 
leidimo iš Sovietų Sųjungos konsulato Varšuvoje, vysk.Pa
etz tiesiogiai ėjo pas Sovietų Sųjungos ambasadorių. 
Tada gavo leidimų keliauti su palydovu į Vilnių rugsėjo 
9-15 d.d. tartis su valdžia dėl leidimo ir nustatyti reli
ginę programų su Lietuvos kurija. /LIC/
1988.XII.15

• ATKURTA LIETUVIŲ- 
LATVIŲ DRAUGIJA, kuri 
buvo pradėjusi savo veiklų 
dar 1921 m. Į pirmųjį at
kurtos Draugijos susirinki
mą Kaune atvyko daugiau 
kaip 200 lietuvių-latvių 
kultūros bičiulių iš įvairių 
vietovių. Išrinkta Draugijos

valdyba iš kalbininkų J.Bal
kevičiaus, ir E.Sausverdės- 
K.arpovienės (Vilnius)., A. 
Butkaus (Kaunas) L.Baluo- 
dė(Ryga), literatūros tyrinė
tojo S.Gaidžiūno(Vilnius), 
V.Martinsono, istoriko O. 
Auno (Ryga), Laimono Ra- 
dzinio ir kt. narių.

!! f
LIETUVA KOVOJA DĖL LAISVĖS. 
REMK IR AUKOK TAUTOS FONDUI!

AAUJLĮMČTU
proga

nuoširdžiai dėkojame visiems, 
kurie savo aukomis prisidėjo 
ir prisideda prie kovojančios 
Lietuvos Nepriklausomybės Atstatymo -

TAUTOS FONDO ATSTOVYBĖ MONTREALYJE,

1500 de Seve, Montreal, P. Q. H4E 2A7, Tei.: 768-3674

LKVS ” RAMOVE

MONTREALIO SKYRIUS

SVEIKINA

** Kalėdų ir Naujų Metų B
v v •švenčių proga

kūrėjus — savanorius, šaulius, ramovėnus ir rėmėjus

— '’RAMOVĖS" MONTREAL! 0 į*
SKYRIAUS VALDYBA *

JURU ŠAULIU KUOPA ’’NERINGA 
&

Montrealyje

sveikina visas organizacijas, 
pavienius rėmėjus ir geradarius

NAUJUM£TU

visus savo draugus, artimuosius 
ir pažistamus, linkėdamas

daug laimės -
A. KALVAITIS

KALĖDŲ IR | 
naujų mą I 

švenčių proga sveikinu K

3 psl.



Jurgis J a n k u s 
TAVO RANKOS ŠVARIOS

Dar diena, dar diena ir Kūčios atėjo. O rodos 
buvo dar taip toli. Kai nori sulaikyti, tai laikas teka 
kaip vanduo.

Už dury barškėjo indai, šliuksėjo pilstomas vanduo. 
Tarpais pasigirsdavo moteriški balsai: vienas aukštas 
traškus - motinos ir kitas žemas, nuosaikus, pilnas neri
mą keliančios šilimos - dukters. Paskum valandėlę visam 
name pasidarydavo taip tylu, lyg būtum uždarytas kape.

Pro tankią baltą užuolaidą buvo matyti didelis 
keturkampis kiemas, nuolanką atribotas daržine, tvartais 
klojimu.

Po kiemą vaikščiojo abu Vainiškiai: Vytautas ir 
tėvas. Jie nešiojo gyvuliams pašarą, kad per šventes 
nereikėtą nešioti, paskum ėmė mesti į diendaržį tvar
tuose susikaupusį mėšlo perteklią.

Povilas pavydėjo jiems.
Jau buvo gražiai pasnigta, o iš pilko dangaus 

tebekrito lengvos padrikos snaigės, vėjo blaškomos sklais
tėsi po kiemą, sukosi apie langą, tyliai sėdo ant palan
gės.

Jis pavydėjo ir snaigią, ir oro, ir žandus gnaiban
čio šalčio, ir tos laisvės, kad gali nesižvalgydamas per
eiti per kiemą arba mesti iš tvarto mėšlą.

Kasdien ta maža tyli šeima jam vis labiau patiko 
ir jautėsi, lyg čia būtą jo namai, nors, draugą nurodytas 
čia apsistojo tik kelioms dienoms, kol pasitaikys proga 
pereiti per sieną. Bet senasis Vainiškis galvojo kitaip.

- Ko pačiam ten skubintis, - tada pasakė. - Mes 
tik keturi. Svetimą žmonią neturim, o mūsiškiai, kai 
yra reikalas, moka liežuvį laikyti už dantą. Per sieną 
išeiti galima. Daug eina, bet kai kuriuos ir pagauna. 
Kai ką net pašauna. Čia pačiam rizika mažesnė. Kol 
galima pakęsti, sėdėk ir, jeigu turi ką, dirbk, o kai pa
kęsti bus sunku, visi eisim. Bet ilgai jie čia nebus.

Patiko Povilui tie tėvo žodžiai, ir jis pasiliko, 
tik dieną į kiemą neidavo, kad svetimas kas nepamatytų. 
Bet ir tas nebuvo taip sunku, kai galvojo, kad bolševi
kai neilgai tebus, kad karas plėsis tolyn, ir jie turės 
bėgti. Laikas bėgo, atėjo ir Kūčios, o pasaulis buvo 
ramus, lyg šitoj žemės vietoj nieko nauja nebūtą atsiti
kę.

Belaukdamas perskaitė visas knygas, kokias galėjo 
gauti ir įpusėjo pamfletą apie žmogaus teises pasaulyje, 
bet bolševikai tik traukė daugiau jėgą, pasieny kirto 
miškus, po laukus vaikščiojo būreliai karininką ir kalinė
jo kažin kam kuolelius.

Kurį laiką, kai sužinojo, kad bolševikai paskelbė 
jį į Vokietiją pabėgusį, konfiskavo namus ir ūkį, širdį 
buvo užtvinęs ramus tikrumas, bet dabar ir tas išsisklai
dė. Ilgiau tokią dieną išsėdėti nebegalėjo. Pakilo nuo 
stalo, pasirąžė, žvilgterėjo pro langą ir vėl susilaikė. 
Ką tik norėjo išeiti, paimti šakę ir padirbėti kartu su 
tėvu ir Vytu, bet iš už daržinės galo išėjo kailiniuotas 
vyriškis, priėjo prie vyrą ir ėmė šnekėtis. Jis buvo ran- 

susikibęs į lašenęs ir kalbėdamas koją sklaidė snie- , 
gą. Abu Vainiškiai, ir tėvas ir sūnus, ant šakią pasirėmę 
klausė, ką kailiniuotasis pasakojo. Ir kai jis vėl pro dar
žinės galą nuėjo,juodu dar ger?t valandą taip kalbėdamie
si stovėjo, paskum tėvas pasmaigė, pasmaigė šake žemę, 
mestinai įsmeigė į mėšlą ir atėjo į trobą. Povilui atrodė, 
kad tenai apie jį buvo kalbama ir kad senasis Vainiškis 
dabar ateina pas jį, bet kai tas nuėjo į virtuvę ir tyliai 
ėmė šnekučiuotis su moterimis, jis vėl atsisėdo prie 
stalo, bet laukan eiti tokio gyvo noro nebeturėjo.

Po valandėlės tėvas vis dėlto įėjo ir be jokią 
įžangą pradėjo:

- Zinai, žmogau, mūsą galvos nebeišneša, kaip 
čia reikėtą geriau padaryti. Matei tą vyrą, kur buvo 
atėjęs? Jis pasakė, kad šiąnakt reikia laukti kratą. Bolše
vikai žiną, kad daug vyrą slapstąsi pasieniais ir tyką, 
kada lengviau būtą perbėgti. Ilgai sukę galvas, kaip leng
viau būtą juos susemti, ir dabar kažin kas iš mūsiškią 
pakišęs mintį, kad Kūčią metu būsią lengviausia. Tada 
visi vakarienės susirenką į krūvą, tai ir tie susirinksią. 
Rasią net ir iš miesto slapta atvažiavusią.

- Tai kas nors vis dėlto žino, kad čia esu? - 
paklausė Povilas.

- Matai, kaip čia geriau pasakius, - nutęsė tėvas. 
-Tikrai žinoti niekas nežino, bet nujaučia. Aš irgi neži
nau kur kas yra, bet nujausti daug ką nujaučiu. Kartais 
kalbi su žmogum ir pamatai, ką jis galvoja arba ką 
slepia. Dėl to galėtum būti visiškai ramus. Gali čia 
niekas ir neužeiti. Jeigu nebūtą įspėję, būtum ramiau
sias ir miegotum galvą užsiklojęs, bet dabar nutylėti 
negali. Mes jau visi apšnekėjom. Ir su Vytu Šnekėjau 
ir dabar su motina. Visiems mums atrodo, geriausia 
iš čia trauktis. Gink Dieve, nepagalvok, kad mes norė
tume atsikratyti. Mes nebijom nė kiek, bet nenorim, 
kad pačiam kas atsitiktą. Per sieną dabar išeiti vargu 
ar būtą galima. Vakar naują žaliakepurią atvažiavo. 
Vienais pasienį tankiau apstatė, o kiti tebėra palaidi. 
Tie, sako, šiąnakt ir medžiosią. Visur neužeis. Ir pas 
mus gali užeiti, gali ir neužeiti, bet kaip pats žinai, 
kad kas yra, tai taip ir rodosi, kad užeis.

Senis nutilo. Tylėjo ir Povilas. Tam, ką čia pasa
kojo, jis tikėjo ir širdy pajuto gyvą šuns persekiojamojo 
žvėries baimę, bet pasakyti neturėjo ko. Jis neturėjo 
kur eiti, o tėvas, valandėlę patylėjęs, vėl prašneko.

- Mes ir šiaip galvojom ir taip, bet geresnio nie
ko sugalvoti negalėjom. Teks pačiam grįžti galiuką at
gal. Nors kuriam laikui, kai paaiškės, kas čia darosi. 
Čia mat ta prakeikta draudžiama zona, o tenai, toliau 
į krašto vidurį vis laisviau. Kai tik sutems, Vytas paims 
juodbėrį ir paveš pas žmonos seserį. Jie irgi visi savieji 
samdinią neturi, galėsi būti ramus, kaip ir čia. O jeigu 
ir ten imtą darytis ankšta, reikės mėginti per sieną, 
ką darysi.

Tėvui bekalbant, įėjo Vytas ir tyliai atsisėdo, 
tarpdury atsistojo motina, o toliau už jos duktė. Pasida
rė panašu į mažą susirinkimą. Povilas jautė, kad jam 
reikia ką pasakyti.

- Labai negerai padariau pas tamstas užgaišęs 
- tyliai pradėjo. - Nepagalvojau, kad taip ilgai užbūsiu 
ir rūpesčią padarysiu. Ir aš pats nežinau, ką pasakyti. 
Aš verčiau būčiau linkęs rizikuoti per sieną, negu dar 
vienai šeimai vargo užtraukti.

- Dabar per sieną negalima, - įsiterpė Vytas.
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-Gal vėliau, bet kad tą sieną vis stipriau saugo. Bet 
aš paieškosiu spragos, o dabar reikės daryti taip, kaip 
tėvas sako. Kito nieko nebeliko.

- Ką darysi, jeigu jūs taip nusprendėt. Bet aš 
verčiau lįsčiau nors ir į žemę. O kažin, sakykite, ar 
nebūtą galima toje mėšlo krūvoje įsirausti kokį nedidelį 
kambarėlį. Ne tik bolševikas, bet ir pats velnias neuž
uostą, kad tenai kas lindi.

Visi nusijuokė, bet pasiliko prie pirmesnio spren
dimo.

Artėjo vakaras. Povilas tvarkėsi savo nedaugelį 
daiktą. Žiemvakarią vėjas darėsi vis aštresnis, ir sniegas 
ėmė suktis tirštesniais debesimis.

- Gerai,- sakė senis Vainiškis. -Kad tik nenusira
mintą, kai važiuoti reikės. Ir vėžes tuoj uždums, ir ne
reikalingai akiai sunkiau pamatyti. Gerai.

Sutemus oras visiškai įšėlo. Vėjas švilpė ir vertė 
sniegą sūkuriais, plikos jovarų šakos dejavo ir švilpė. 
Vytas šypsojosi, kad dangus su žeme maišosi.

Pakinkė bėruką, iš ketverto patį eikliausiąjį. Tvar
te nusistovėjęs nerimo, trypė ir šnirpšdamas purtė galvą. 
Povilas skubino atsisveikinti. Mergaitės ranką ilgiau pa
laikė rankoje. Šiluma nutekėjo per krūtinę, bet jautėsi 
laimingas, kad per tas vienišas dienas nepasakė jai visko, 
kas ateidavo į galvą ar į širdį.

Tylūs išleido pro duris. Nė žiburio nenešė pašvies
ti.

- Plentu tik nevažiuokite,- dar perspėjo tėvas,- 
kad neužlėktumėt ant ko nors. O prie tilto sargyba 
tikrai stovės. Verčiau pasukite per pušyną ir paskum 
tiesiai per pelkę - jau neklimps. Visos zonos pasienio 
sargybomis tik jau neužstatė.

Vytas tiktai linkterėjo galvą, o Povilas palinkėjo 
smagią Kalėdą. Jis stengėsi būti nerūpestingas ir priža
dėjo antrą Kalėdą dieną ateiti pasišokti.

- Ne, mes su Vytu atvažiuosime,- pasakė mergai
tė.

Bėris, pajutęs atleistas vadeles, pašoko iš vietos 
ir be garso dingo nakties tamsume, lyg vėjas būtą pakė
lęs nuo žemės ir nusinešęs.

Trys pasilikusieji valandėlę stovėjo akis subedę 
į tamsumą, lyg norėdami ligi galo sekti, kad nieko ne
atsitiktą.

- Dieve padėk, - tyliai pasakė senis Vainiškis.
Jis ne dažnai vargindavo Dievą savo prašymais, 

bet dabar tikrai juto, kad reikia.
- Eisim,- pasakė motina.

- Tsss! -sudraudė duktė ir įsikibo abiem tėvam 
į rankas.

Nuo vartą per kiemą šmėkštelėjo žmogaus šešėlis. 
Dabar jie visi matė, kaip kelučiu trobos link bėgo vyras. 
Tėvas numojo ranka.

- To dar betrūko^ - pasakė.
- Kas čia toks? - su baime paklausė motina.

- Ar svarbu kas, svarbu, kad matė,- mestelėjo 
moterims ir nusisuko eiti į trobą. Dabar jis su nieku

^nenorėjo susitikti. " i? ' ;■) š/i .Jusli
Bet vyras prie ją nesustojo. Jis pralenkė tėvą 

ir pirmas įbėgo į vidą. Tik dabar tepažino, kad parbėgo 
Vytas.

- Kas jiems atsitiko? - sušnibždėjo motina su 
išgąsčiu balse ir žengė paskui tėvą.

Trobos tarpdury susitiko vėl beišeinantį Vytą. 
Jis rankoje turėjo nedidelį virtuvinį kirvuką.

- Kas atsitiko? - paklausė tėvas.
- Jienelė išsitraukė, - trumpai pasakė.
- Vinią ar paėmei?

- Turiu! - šūktelėjo, šokte nušokdamas nuo prie- 
gonkio slenksčio, ir dingo tamsoje.

Dabar ir tėvas atsiminė, kad jienelė buvo neuž
kalta. Kai pavasarį bėris apdaužė moteris ir nulaužė 
jienelę, jis įdėjo naują, bet vinim užkalti taip ir užmir
šo. Jis gerai atsiminė, kaip mergaitė atbėgo į dirbtuvė
lę ir pasakė, kad plentu eina bolševikai. Tada jis įsidėjo 
vinį į liemenės kišenę ir išėjo pasižiūrėti. Dabar įkišo 
kišenėlėn du pirštus, išėmė vinį, pažiūrėjo, užmetė ant 
lentynos ir atsisėdo skustis. Moterys vėl išėjo į virtuvę.

Povilas laikė už snukio pavėjui atsisukusį bėrį 
ir tripinėjo kojomis. Per plonus batelius kaip vanduo 
gėrėsi šaltis. Bet Vytas greitai atbėgo, sutvarkė jienelę, 
įmetė kirvuką į važelį, sugriuvo abu ir vėl paleido arklį.

Arklys, pirmą sykį pakinkytas į važelį, nešėsi 
kaip vėjas. Tik sniego sūkuriai sukosi aplink, krito į 
veidą, į akis ir gniaužė kvapą.

Galą važiavo plentu, paskum pasuko per lauką 
į pušyną. Pušyne vėjas iš karto sustojo, lyg būtą į viršų, 
pakilęs arba nespėjęs sykiu su arkliu ir lauke pasilikęs, 
tik pušą viršūnės švokštė ir iš viršaus biro sniegas. Biro 
ne lygiai, bet tarpais, lyg kas būtą vaikščiojęs pušą 
viršūnėmis ir švaistęsis juom iš viršaus didelėmis saujo
mis.

Bėrukas žingsnio nemažino. Nėrė ir nėrė. Važelis 
dunkstelėdavo per šaknis, sutarškėdavo branktas, bet 
garsas nebaugino - tolyn per mišką nelėkė, bet krito 
į ūžiančią tamsą ir iš karto dingo, kaip akmuo vandeny, 
tik nusvirusios šakos, kaip juodos rankos, tarpais pabrauk
davo per galvas.

Abu vyrai tylėjo. Vytas žiūrėjo priekin, o Povilas 
galvojo, kaip keistai viskas nutiko. Jis buvo galvojęs 
apie jauką Kūčią vakarą ir žinojo, kad dabar viso to 
nebebus.

Iš karto lyg šviesiau pasidarė.
- Pelkė,- pasakė Vytas.

Dabar Povilas pamatė, kad dangą rėmusi juoda 
pušą siena prieky žemyn nusileido ir papilkėjo. Bėris 
krūptelėjęs smarkiai pašoko į šalį.

- Stoj. - priekyje pasigirdo aštrus balsas.
Vytui iš karto dingtelėjo bėrį dar smarkiau pa

leisti, bet paskum sumetė, kad iš to nieko nebus, ir 
sulaikė.

Iš tamsos priėjo kareivis. Vyrai galėjo matyti 
ant rankos padėtą automatinį šautuvą ir ilgą milinę, 
besiplakančią apie sargybinio kojas. Patamsy atrodė kres
nas ir stiprus.

- Kur jūs? - paklausė priėjęs.
- Pas mergaites, - kiek graibydamas rusiškai at

sakė Vytas.
- Prašau dokumentus.

- Ar pas mergaites irgi reikia dokumentą? Mums 
rodos, kad jos džiaugsis ir taip,- mėgino pajuokauti.

- Na, nejuokaukite. Juk žinote, kad čia draudžia
moji pasienio zona ir be dokumentą važinėti negalima, 
- nesileido įtraukiamas į juokus ir kalbėjo ramiu, bet 
labai šaltu balsu. - Prašau dokumentus.

Vytas išsitraukė piniginę ir ėmė graibytis paso. 
Sargybinis pašvietė lempute. Pasas buvo tvarkoj, su vi
som draudžiamoj zonoj reikalingom antspaudom.

- O jūsą? - kreipėsi į Povilą.
Povilas neramiai sujudėjo siekdamas užantin.
- Jis mano brolis,- įsiterpė Vytas. - Už jį atsakau.
- Jūs galite atsakyti tik už save. Prašau parodyti, 
Povilas irgi padavė pasą.

Kareivis pirma pasišvietė pasą, paskum Povilui 
į veidą. Povilas nuo šviesos prisimerkė.

- Jūsą pasas netvarkoj,- pasakė. -Kaip čia pateko
te?

- Sakiau, kad jis mano brolis,- atsakė Vytas. - 
Jis tik šiandien atėjo pasakyti, kad motina serga. Da
bar važiuoju ir aš.

- Kodėl jis pats nieko nekalba?
- Kad jis nemoka rusiškai.
- O kur jis gyvena?
- Čia pat kaime. Tuoj už tos pelkės. Jeigu noritet 

važiuojam kartu ir pamatysite, kad motina serga. O 
gal bus jau numirusi.

- Vistiek. Juk žinote, kad čia taip eiti negalima.
- Bet suprask, kad liga nelaukia. Juk žinai, kad 

leidimą gauti reikia laiko, o čia staiga užklupo liga. 
Ir dar vakare. Pats irgi, turbūt, turi motiną ir ką dary
tum, taip atsitikus.

- Na, aš nieko negaliu padaryti. Važiuojam pas 
viršininką: jis gal paleis, arba gal pasiąs ką pažiūrėti, 
o aš to negaliu. Sukite atgal ir važiuokite. Ir nebandy
kite bėgti.

Vytas dar mėgino kalbėti, bet kareivis pakėlęs 
balsą įsakė suktis, ir tylėti, ir važiuoti. Jis net pasitrau
kė nuo važelio atgal ir lemputę įsikišo į kišenę, kad 
abi rankos būtą laisvos.

- Ką dabar? - pasakė Vytas, lipdamas iš važelio.
- Palikim arklį ir maukim į mišką. Patamsy ne

pataikys, - pasiūlė Povilas.
- Arklys namo parves. Negalima.
- Nekalbėkit. - sušuko kareivis.

- Nekalbėt. Kad tas meška tingi iš važelio lipti. 
Kaip apsuksiu,- atsikirto Vytas.

- Išlipk, pasakė ir kareivis.
Tarp medžią vietos atrodė nedaug, ir Vytas, viena 

koją įkėlęs į važelį, ėmė bėrį traukti atbulą. Jis matė, 
kad kareivis nenuleido akią nuo Povilo ir traukė arklį 
atbulą tol, kol atsidūrė kareivio užnugary, tada greitai 
linktelėjo į rogutes, žengtelėjo žingsnį priekin, pasigirdo 
duslus tekštelėjimas ir kareivis tyliai be garso susmuko 
i sniegą.

Kol Povilas suspėjo susiorientuoti, kas atsitiko, 
Vytas įmetė kareivį į rogutes ir šūktelėjo Povilui:

- Sėsk.
Pats, nelaukdamas kol Povilas sės, virto į važelį 

ir sutempė bėrį. Arklys šoko kaip iš ugnies, ir Povilas 
vos spėjo įgriūti.

Arklys lėkė šuoliu tarp žemą alksniuką ir kadugių^ 
kurie atrodė taip panašūs į stovinčius žmones.

- Paimk automatą, ir jeigu dar kas mėgins sulai
kyti, šauk pirmas,- pasakė Povilui.

- Nereikia. Turiu pistoletą.
Galiuką patylėjęs pridėjo:

- Būčiau ir tą nuvertęs, bet bijojau, kad kur ne
toliese gali būti dar kitas.

Krūmai pasibaigė, ir kelutis ėmė kilti aukštyn. 
Bėris nebebėgo, bet sunkiai lipo per vėpūtinius. Toli 
laukuose sužibo žiburiai.

- Ką reikės daryti, jeigu jis dar gyvas bus? - 
pasakė Vytas, bet Povilas neatsakė nieko.

- Pribaigti aš negalėsiu,- po valandėlės pridėjo, 
bet Povilas ir dabar nieko neatsakė.

Tylėdami pravažiavo kelias sodybas. Niekur nebu
vo matyti jokio žmogaus, tik šunes keliose vietose paly
dėjo. Buvo pats Kūčią metas. Prie vieno ūkio Vytas 
pasuko į patvorį ir sustojo už daržinės.

- Pasižiūrėk čia, o aš eisiu pasižiūrėti, - pasakė, 
išlipo iš važelio ir nuėjo.

Bėris nebesiplėšė. Stovėjo ramus, retkarčiais koja 
pakasdamas sniegą. Povilas tik dabar pajuto, kad nežmo
niškai šąla kojos. Valandėlę daužė viena į kitą, paskum 
pasilenkė, palietė kareivį. Jis kūpsojo važely suriestas, 
užpakalį į viršą pastatęs. Šalia stovėjo automatas. Pakė
lė jį ir atsargiai padėjo ant sėdynės, paskum pamėgi
no patogiau atversti kareivį, bet jis buvo sunkus ir ne
pavaldus. Sustingęs jis dar nebuvo. Atrodė, kad girtas 
ir miega. Bet ką reikėtą daryti, jeigu jis imtą krutėti. 
Vyto ranka kieta, tą jis žinojo, bet žmogus irgi ne musė.

- Iš už daržines išėjo du vyrai. Vytas ir dar kitas.
- Tvarkoj, eik. Nė lapė nelos, kad tu čia esi,- 

pasakė Vytas.
Vyriškis stovėjo rankas susikišęs į kišenes ir Vy

tui pritarė. Jo balsas buvo žemas, minkštas, pilnas šilu
mos. Povilas iš karto pajuto, kad čia jam nebus blogai, 
bet kareivio vienam Vytui ant sprando jis irgi nenorėjo 
palikti. Į vidą Vytas eiti nebenorėjo ir skubino važiuoti, 
tada Povilas pasitempė jį į šalį ir prašnibždėjo:

- Aš tave palydėsiu truputį už sodybos ir paleisiu 
vieną šūvį. Dėl atsargos, kad neatsigautą.

- Nereikia,- trumpai nutraukė Vytas. - Aš jau 
žinau, kur jį dėti.

- Bet ar gerai pagalvojai?
- Viską. Tik būk be rūpesčio.
Jis trumpai atsisveikino ir ėmė sukti arklį atgal.

- Poryt atvažiuosim,- dar pasakė ir įsėdo į važe
li-

Sniego buvo gilu, ir bėris ne bėgte bėgo, bet 
kemsnote kemsnojo.

Vytas palietė ranka kareivį ir pamatė, kad jis 
guli nebe taip, kaip iš karto buvo. Nejaukumas nubėgo 
per nugarą. Povilui neteisybę buvo pasakęs. Ligi šiol 
jis dar nieko nebuvo sugalvojęs, ką reikėtą su kareiviu 
daryti. Jeigu jis būtą pakankamai stiprus ir pakilęs iš 
karto kabintąsi, visiškai nesunku būtą antrą sykį kaukšte
lėti kirvapenčiu, o jeigu dejuotą ir pagalbos prašytą 
arba pabėgti mėgintą? Jis negalėjo apsispręsti, ką tada 
daryti reikėtą.
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Arklys giliai dubtelėjo į sniegą ir pašoko, paskum 

smuko važelis, pakrypo į šoną ir apvirto. Ir Vytas ir 
kareivis išriedėjo į sniegą. Suprato išvažiavęs į kelią, 
bet per griovį įstrižai važiuodamas apvirtęs. Pirmoji 
mintis buvo palikti jį griovy ir tegul guli. Ligi atodrėkio 
čia tikrai niekas neras. Bet vos pagalvojęs, vėl papurtė 
galvę. Kas žino, gali tuoj pustę nustoti, ir tada ras 
ir jį ir vėžes. Tada ir Vytę pagaus ir visus mazgus su- 
mezgios. O kas uždraus paimti iš apylinkės kelis įtarti- 
nesnius žmones ir visą kaltę jiems suversti?

Įlipo į griovį ir mėgino iškelti, bet griovis buvo 
gilus, o kareivis liaunas, susmukęs, niekaip gerai nepai
mamas. Kelias minutes vargo, kol išniukė iš griovio 
ir surangė į važelį, paskum atsistojo, nusipurtė sniegus 
ir perbraukė ranka per kaktą. Kakta buvo šlapia. Arklys 
stovėjo, žiūrėjo galvą pasukęs per petį atgal ir karpė 
ausimis.

- Ir tau nejauku,- pasakė Vytas graibydamasis 
vadelių, paskum priėjo prie juodbėrio, paplojo per kaklą, 
paglostė. Arklys buvo sušilęs. Jis ir dabar žiūrėjo pro 
petį ir karpė ausimis. Pažiūrėjo ir Vytas. Keliu kažin 
kas važiavo: aiški tamsi dėmė juodavo balkšvam nakties 
pilkume.

Vytas vėl įgriuvo į važelį ir sutempė arklį. Juod
bėris niekaip nenorėjo mestis į smagią risčią. Vietomis 
kelias jau buvo užpustytas, ir jis tose vietose tik žings
niu tebrido. Vytas nenorom žvilgčiojo pro petį. Juodulys 
vis artėjo. Porą kilometrą pavažiavęs aiškiai galėjo at
skirti, kad užpakalyje važiavo su pora. Netrukus galėjo 
girdėti barškant kaklininkus ir justi, kaip smagiai arkliai 
brido per sniegą.

Pagailo nepasiėmęs botago ir ryžtingiau sutempė 
vadeles. Jis nežinojo, kas ten važiavo ir nenorėjo, kad 
lenktą. Jeigu būtą pažįstamas, galėtą pravažiuodamas 
pažinti ir paklausti, kur važinėja, arba savo arklius leis
ti paskui bėgti, o pats įšokti kartu pavažiuoti ir pasikal
bėti. Jis pats ne sykį yra taip važiavęs ir bijojo, kad 
dabar taip neatsitiktą.

Bėriui ėmus sparčiau bėgti, vežimas iš karto pa
siliko, bet netrukus vėl ėmė artėti. Vytą suėmė baimė. 
Jis sukando dantis, atsiklaupė ant važelio priekio, apsu
ko vadelią galą apie galvą ir kirto arkliui per kojas. 
Beris pašoko šuoliu, po valandėlės išlygino į sparčią 
riščią ir vėl ėjo kaip vėjas, tik sniegas glėbiais virte 
į važelį ir lėkė pro ausis.

Vežimas užnugaryje ėmė atsilikti. Netrukus virte 
tamsia dėme, tokia, kaip pamatė iš pradžios.

Priešaky reikėjo pervažiuoti upę . Vytas pasiryžo 
pasukti prie tilto iš kelio, nusileisti žemyn, važiuoti 
paupiu aukštyn, kol ras properšą, įgrūsti vežulį ir grįžti 
atgal. Ligi pavasario tenai tikrai niekas jo neberas, o 
pavasarį ir radęs nebepažins.

Bet juodoji dėmė greitai ėrnė didėti ir nebetoli 
tilto vėl buvo taip arti, kad galima buvo matyti arklius, 
galvas į šalis atmetusius, per sniegus kojas aukštai me
tančius. Puikūs, matyti, buvo arkliai.

-v j oį-šalį.-suktiji bijojop;: kadf>-.neapvirstą,;’iį 'upę leistis 
irgi nebedrįso. Priešais, už dvieją kilometrą buvo plen
tas. Dabar tik norėjo įspėti, kaip važiuoti, kad galėtą 
atsikratyti. Pasukus į kairę dar už dvieją kilometrą drau
džiamosios zonos pradžia, paskum tiltas. Tenai sargybos 
tikrai stovės, ir jis negalėjo nė pamanyti važiuoti į tą 
pusę. Pasukus plentu tolyn, galima taip pat ką susitikti. 
Toli dešinėj buvo matyti švysčiojant mašiną šviesos, 
ir kas nors gali pamatyti, kas guli važelyje.

Jis vėl sutempė arklį, kad galėtą spėti perlėkti 
skersai plentą, kol mašinos dar toli. O ją buvo keletas. 
Suskaitė keturias vienoj eilėj, o toliau irgi buvo matyti 
žiburiuojant. Bėris vėl ėmė lėkti, o paskui važiavusieji 
liktis. Vytas pasiryžo lėkti tiesiai ir žiūrėti, kas bus, 
o jeigu matys, kad tie seka, pasukti į pirmą pasitaikiusį 
ūkį, kad jie galėtą nuvažiuoti pro šalį.

Mašinos kasėsi sunkiai ir blaškėsi į šonus, bet 
greitai artėjo prie kryžkelės. Vytas atsisėdo skersai va
želio, kad galėtą matyti ir plentą ir vieškelį. Užpakaly 
važiavęs vežimas vis artėjo, ir Vytas kaire ranka tampė 
vadeles ir skatino bėrį. Jis lėkė kaip lenktynėse. Stip
riau suėmė dešiniąją vadelę, kad arklys nepasuktą į na
mą pusę, ir prieš pat mašiną nosį perskriejo per plentą. 
Pro veją užpakalyje girdėjo šaukiant, ir jis subaudė ark
lį dar stipriau, lyg tikrai šauktą jį.

Ant plento, mašiną šviesą apšviesti, pasirodė du 
vyrai, ir paskutinioji mašina sustojo. Kitos trys grumdė- 
si tolyn. Vytas tikrai negalėjo pasakyti, ar tuodu vyrai 
tikrai išlipo iš vežimo, bet nuo ją pasirodymo pajuto, 
kaip po kepure nejaukiai ima krutėti plaukai. Arklią 
per plentą nebuvo matyti pervažiuojant ir jis, atsistojęs 
stačias, vadžiomis ėmė plakti arklį. Bėris nešėsi prigulęs, 
Vytas mušė ir vis žvilgčiojo atgal. Plentas jau buvo 
toli ir nebuvo matyti, kad kas važiuotą iš paskos. Maši
na tebestovėjo. Kitos trys artėjo ir privažiavusios taip 
pat sustojo. Dabar Vytas negalėjo sau atleisti, kad nepa- 
nešė tada kareivio gilyn į pelkę ir nepametė. Kitą dieną 
butą galėjęs nueiti, prakirsti akivarą ir įmurdyti. Niekas • 
nebūtą jokio pėdsako suradęs. Ir dabar svyravo, ar nepa
nešti į Trakutį ir nenumesti kur į tankinuką. Bet čia 
gali lengvai užeiti kad ir vaikai į mokyklą eidami arba 
kiškią kilpininkai. Pametęs galėtą kelučiais visiškai ra
miai važiuoti namo, jokią sargybinią nebijodamas.

Trakučio pakrašty sustojo. Užpakaly nieko nebuvo 
matyti nei girdėti. Mašinos plente pajudėjo ir nusigrum- 
dė tolyn. Ką daro vežimas, niekas negali pasakyti. Prie
ky suprunkštė arklys. Visiškai netoli, gal už keliolikos 
žingsnią, ir Vytui nuėjo per nugarą Šaltis, o paskum 
pasidarė karšta. Greitai atsisėdo ir paragino arklį. Bėris 
žengęs kelis žingsnius, ėmė sukti į šalį. Vytas pasilenkė 
į rogutes ir suspaudė rankoje kirvuką. Priešais atvažiavo 
vienkinkės rogės kažin ko prisimetęs žmogus ir sėdėjo 
nugarą atsukęs prieš vėją.

- Ar dar toli iki plento? - šūktelėjo pravažiuoda
mas.

- Du, gal pustrečio,- atšaukė Vytas ir širdy ra
miau pasidarė. Žmonės važiuoja su vežimais ir nesijau
dina. Jis net sušvilpė bėriui. Bėris nusiprunkštė ir ėmė 
bėgti ristute. Per Trakutį kelias nebuvo užpustytas, ir 
jis vėl galėjo greičiau pavažiuoti. Bet dabar jam staiga 
pasidarė aišku, kad kareivio niekur pamesti negali. Kiek
vienoj vietoj gali kas užeiti ir paskum visa apylinkė 
turės kentėti. Vienintelė vieta buvo akivarai, bet vienas 
ir su tokiu kirveliu jis ir per naktį ją neprakirs. O nak
tį bekertant dar ir kitas sargybinis gali užeiti. Galą 
pavažiavęs, vėl sustojo paklausyti. Teūžavo tik vejas. 
Abiejuose kelio galuose nebuvo matyti jokią įtatiną tam 
sulią. Tada pasuko stačiai per griovį į pievas.

- Vėjas dumia skersai vėžią ir už pusvalandžio 
net dieną sunku būtą pasakyti kad čia važiuota,- pagal
vojo ir pavarė arklį, kad greičiau nutoltą nuo vieškelio.

Vainiškienė su dukteria stalą jau seniai buvo pa
rengusios. Ir šienu apdėjo, ir balta staltiese uždengė, 
ir lėkštę su plotkelėmis, rūtą šakutėmis perdėliotomis, 
vidury stalo pastatė, ir lėkštes sudėliojo, tik prie stalo 
nesėdo.

Tėvas stovėjo prie krosnies, paskum ėmė nera
miai vaikščioti iš kampo į kampą. Tarpais išeidavo į 
kiemą, ilgai pastovėdavo prie kiemo vartą ir klausėsi, 
ar neišgirs pro vėjo švilpimą bėrio kanopą duslaus dun
dėjimo. Nuo įtempto žiūrėjimo pilkam nakties tamsume 
imdavo judėti juoduliai ir vėl pranykdavo, ir Vainiškis 
šalčio pergeltas grįžo į trobą. Ligi tetos ir atgal blo
giausiu atveju galėjo užtrukti dvi valandas, o laikrodžio 
rodyklė suko ratą po rato, ir Vytas nesirodė. Seniai 
prabėgo ir Kūčią valgomasis metas7 ir tėvas, ir motina, 
ir duktė tyliai vaikščiojo apie vienas kitą, bet žodžio 
nepratarė. Kiekvienas sprendė apie abieją vyrą likimą 
savaip, bet gerą vilčią nė vienas nebeturėjo. Motina 
atsiklaupė po Aušros Vartą Dievo Motinos paveikslu 
ir tyliai ėmė melstis. Duktė nusišluostė ašaras, išėjo 
į kambarėlį, kuriam nuo rudens buvo išsėdėjęs Povilas 
ir ilgai stovėjo degančią kaktą į šaltą stiklo langą atrė
musi. Kieme buvo tamsu, tik vėjas švilpavo ir bėrė 
sniegą į langus. Kai laikrodis išmušė veinuolika, ji vėl 
sugrįžo į trobą. Pusę dvyliktos visi krūptelėjo, net nuga
ros pašiurpo. Kažin kas taip netikėtai pasibeldė į langą, 
kad motina tuoj prišoko pūsti žiburio.

- Palauk, ką tu - sudraudė tėvas. - Ar--(.nematai, 
kad Vytas.

- Tėte išeik. Padėsi nukinkyti,- pašaukė Vytas, 
veidą prie paties stiklo prikišęs.

Tėvas greitai užsimetė kailinius užsižiebė žiburį 
ir išėjo. Kieme prie važelio stovėjo Vytas.

- Žiburio nereikia. Palik,- pasakė.
Tėvas dar gaišo, bet sūnus greitai paėmė jį iš

rankos, įnešė į priemenę ir pastatė. Išėjęs paėmė vade
les ir ėmė varyti arklį prie tvartą.

- Eik į vidą, sušalai,- pasakė tėvas, siekdamas 
vadelią. - Aš vienas nukinkysiu.

Bet Vytas nepaleido, ir tėvas nusekė iš paskos.
Abu nukinkė arklį ir įleido. Arklys buvo taip šla

pias, kaip per upę plukdytas.
- Kam reikia taip lakstyti?, - su priekaištu pasa

kė tėvas. - Jeigu pasitaikė užgaišti, galėjai ir neskubėti. 
Namai nedega.

Vytas ir vėl nieko neatsakė, tik paėmė iš pasto
gės dvi šakes ir vieną padavė tėvui.

- Kam? - pasakė tas.
- Atsimeni, kaip Povilas sakė, kad toj mėšlo krū

voj jo niekas nesurastą. Kai tą atsiminiau, ir aš nieko 
geresnio nebesugalvojau.

- Kur Povilas? Ką tu?
- Ne, Povilas tenai, kur reikia, bet va tą reikia 

čia padėti.
Jis parodė į rogutes, ir tėvas tik dabar pamatė, 

kad jose pūpso. Palietė ranka ir, užčiuopęs žmogą, nusi
purtė.

Abu tyliai nuvertė pusę mėšlo krūvos į šalį, padė
jo suglebusį žmogą ir vėl užkasė. Paskum abu sustojo, 
nusibraukė prakaitą ir tada Vytas trumpai apsakė, kas 
atsitiko ir kaip jam vietos ieškojo.

- Po švenčią išgabensim į raistą, o dabar tegul 
pabūnie čia. Kam turi rasti kur pakely gulintį ir paskum 
žmones kankinti. Verčiau tegul galvoja, kad pabėgo.

Tėvas pritarė ir abu grįžo į trobą.
- Moterims nereikia to žinoti,- pasakė prie durą, 

valydamas kojas tėvas, ir Vytas taip pat pritarė.
- Ar nesulaikė? - vos per slenkstį įkėlus koją, 

paklausė motina. Jos ir balsas dar tebevirpėjo iš baimės.
- O ne. Teta siunčia geriausią linkėjimą. Ir dėdė, 

-pridėjo kabindamas apsiaustą.
Bet motina nužiūrėjo ilgu žvilgsniu. Ji tyliai žiū

rėjo, kol jis prausėsi ir paskum, kai šluostėsi.
- Bet,vaikuti, sakyk, kas atsitiko,- staiga pasakė. 

- Tu visiškai ne į žmogą panašus.
- Tik sušalau,- greitai atsakė Vytas ir pamėgino 

nusišypsoti, bet tik lūpos nemaloniai išsikreipė.
Nuo to troboj pasidarė dar tyliau, lyg kartu su 

Vytu būtą įėjusi ir mirtis.
Tylėdami ir už stalo susėdo, ir tėvas plotkeles 

tylom padalino. Vytas paėmė savąją ir greitai padėjo 
atgal, lyg pirštai būtą svilę. Nuo tėvo akią tas staigus 
sūnaus judesys nepaspruko. Jis paėmė savo plotkelę, 
valandą žiūrėjo, lyg norėdamas kokį raštą jos baltume 
perskaityti, paskum garsiai atsiduso ir pasakė:

- Imk, sūnau, ir laužk ir valgyk. Tavo rankos 
švarios. Juk žmogui ir laisvę ir tėvynę Dievas davė. 
Ir rankas davė apsiginti.

Vytas vėl paėmė plotkelę. Dabar ji atrodė kaip 
sniegas, kuris uždengia vėpūtiniais vėžes.

- Ne, - tyliai pasakė. Aš tik pagalvojau, kad jis 
dar galėjo būti gyvas. Aš visą laiką galvojau, kad jis 
dar gyvas. - Pasakė ir staiga nutilo.

Motina su dukterim greitai pažiūrėjo į viena kitą 
ir abi kartu paklausė:

- Kas?

v Bet abu vyFai nuleido galvas- ir nieko neatsakė. 
Troboj pasidarė taip tylu, kad atrodė, jog ir vėjas vidu
ry lauką sustojo, tik garsiai trekštelėjo tėvo laužiama 
plotkelė.

/ Iš PIRMASIS RŪPESTIS. Novelės. Jurgis Jankus. Chi
cago, USA. /.
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( iŠ SPAUDOS OKUPUOTOJE LIETUVOJE IR IŠEIVIJOJE

1. VILNIUS. Lietuvos sostinė Lietuvos miestų herbai — dail. Telesforas Valius — 
iš Algirdo Gustaičio Lietuvos žemėlapio, išleisto Lietuvos Saulių Sąjungos Tremtyje 
ir Lietuvių Istorijos Draugijos, Čikagoje, 1982 m.

SU KOKIU SNUKIU 
PALYGINTI?

Neseniai "Gimtajame 
Krašte" buvo atspausdintas 
aprašymas, kaip provokato
rius spjovęs į veidų parda
vėjai,manydamas, kad ji 
ne lietuvė Vilniaus parduo
tuvėje. Jis pavadintas 
"Kiaulės snukiu".

Tačiau džiaugsmo dieno
mis iškyla ir kitokio lietu
vio, praradusio sąžinę, jaus
mus ir paprastų žmogišku- 

nežinia 
Štai ir

mę, veidas, kurį 
su kuo palyginti.
tokia yra tiesa:

Zarasų vidurinės
los mokiniai iš

mokyk- 
Dusetų 

Kazimiero Būgos mokyklos 
rašo, jog rugsėjo 27 d. 
ant mokyklos katilinės ka
mino buvo iškelta Lietuvos 
trispalvė. Kas jų iškėlė, 
dar neišaiškinta , ir kelti 
tokią vėliavą ant kamino, 
netinka." Mokyklos direkto
rius J.Vaitonis sakė kiekvie
nam, kad tai pasityčioji
mas iš tautinės vėliavos. 
Bet po tų žodžių jis šovė 
į tų vėliavų iš šautuvo, 
o kai nepataikė, įsakė šau
dyti mokyklos staliui. Šau
dė iš mažo kalibro šautuvo 
TO3-8, kurio kulkos lekia 
1,5 km.

Tai galėjo sudaryti pa
vojų Dusetų gyventojams. 
Po keletos šūvių Lietuvos 
tautinė vėliava buvo nu
mušta. Dabar ant kamino 
perkūnsargio dar matosi 
vėliavos stiebo dalis. Tad 
kas gi labiau pasityčiojo iš 
Lietuvos tautinės vėliavos, 
ar tas,kuris nesuprasdamas 
jų pakabino, ar mokyklos 
direktorius Vaitonis, kuris 
įsakė jų šaudyti?" /Kas 
būtų atsitikę, jeigu direkto
riui būtų pasiūlyta nuimti 
tų vėliavų, vietoj šaudžius? 
Kas būtų atsitikę, jeigu 
stalius būtų atsisakęs šau
dyti? O gal
tik išsigandęs alkoholikas,- 
nebežinojo, kų darė, 
nepataikė?... Red./.

"Aš taip pat nesišypsau 
jau antri metai. O tikė
jausi greitai šypsotis. Viltį 
suteikė PANEVĖŽIO TIE
SOJE pairodęs straipsnelis, 
pasirašytas sveikatos apsau
gos skyriaus vedėjo R. 
Ivanovo. Jame buvo parašy
ta: "Nors ūkiskaitinė sto
matologijos 
nuolat vykdo 
vienetinius ir 
planus 
planai! 
kasmet 
atvejų 
individualiai, t.y. priekinius 
defektus jauniems žmo
nėms, esant profesiniam 
būtinumui, dispanserizuo
tiems su virškinamojo 
trakto susirgimais, esant 
bedantei burnai ir gi sten
giamės protezuoti pirmumo 
tvarka".

Suskubau tvarkyti dan
tis ir stojau į eilę prote
zuoti. Taip pat nuėjau pas 
vedėją pasiteirauti dėl 
lengvatų. Juk aš donorė 
nuo 1965 m. Kraujo daviau 
.78 kartus (20 litrų), iš to 
skaičiaus 23 kartus (6,66 
litro) nemokamai, 
dirbau Panevėžio 
niuose tinkluose, 
kaip mane vadino, gyvu pa
vyzdžiu ir aktyviai agita
vau už donorystę. Dabar 
treti metai dirbu "Ekrano" 
gamykloje su virškinimo 
trakto kenksmingais che
mikalais.

Taigi, užėjau pas vedėją. 
Pasisakiusi reikalą, išgir-

poliklinika 
ir viršija 
finansinius 

(o, absurde! Ir čia 
- O.K.), tačiau eilė 
ilgėja (...) Daugeliu 
stengiamės elgtis

dau maždaug tokį atsaky
mą: "Dėl priekinių dantų... 
tai čia mes patys apsiriko
me, o dėl donorystės - 
- reikia būti TSRS garbės 
donoru. Na, gal kai tiek 
kartų jau duotas kraujas, 
užeikite pas mus ketvirta
me ketvirtyje, gal kaip 
nors pagreitinsime"...

/Nejaugi taip atbuko 
sveikas protas ir širdis, - 
nejaugi taip paveikė "di
džiojo" ir "išmintingiausio- 
jo" vadinamo "tautų mylė- 
tojo"įsakai ir pamokymai?.. 
Red./.

Tai ir visa viltis. Sto
vėsiu (ar sėdėsiu) toje 
kelių tūkstančių eilėje 2 
ar 5 metus ir niekam nesi- 
šypsosiu. O juk kai gimdy
mo namuose gimdyvei 
staigiai prireikė 0(1) Rh+ 
antihemofilinės grupės 
kraujo, mane surado net 
namuose, kad galėtų atlik
ti tiesioginį kraujo perpy
limą. Tada 
bar manęs 
dantys 
asmeninis
donorų nenurašo net ir be 
dantų."

Ona Kujalienė, Panevėžys

surado, o da- 
"neranda", nes 
tai jau mano 
reikalas. Juk

direktorius.

net

manymu,"Mūsų 
žmonės negali 
mokyklai, juo labiau auklė
ti jaunųjų kartų. Koks tai 
pavyzdys mokiniams? La
bai skaudu, kad tai padarė 
lietuvių mokyklos direkto
rius. Kokia nepagarba ir 
pasityčiojimas iŠ savo tau
tos ir jos vėliavos."

tokie 
vadovauti

Pasirašė Dusetų K.Bū
gos vidurinės mokyklos 
44 mokiniai.

*******
Po ištikusios Mindaugo tragedijos, ant VILNIAUS 

KATEDROS griuvėsių buvo 1285 m. pastatyta pirmoji 
Lietuvoje pagoniškoji šventykla, kurios yra išlikę dalis 
mūrinių laiptų ir kt...Ji buvo nugriauta, kai ten pat 
Jogailos įsakymu, buvo pradėta statyti naujoji katedra.

"Karalius Vladislovas- Jogaila- liepė ugnį, vadintą, 
amžinųja... saugotų žynio ir pastoviai kurstomų malko
mis, užgesinti, o ventyklų ir altorių, ant kurio aukotos 
jai aukos, nugriauti, ir toje vietoje, kur buvo deginama 
ugnis, pastatytas katedros didysis altorius". Ir tai, anot 
Jono Dlugošo, įvykę 1387 metais.

/ Stasys Maziliauskas "Lietuvos Karaliaus Mindaugo
Katedra Vilniuje /

*******
Laiškanešys , kuris pristato paštų iki namų ar 

įstaigos durų, daugelyje kraštų naudojamas jau daugiau 
kaip 100 metų. Anksčiau laiškui atsiimti reikėjo eiti 
į pašto įstaigų. Tas būdas daug kur ir dabar tebeprakti
kuojamas mažuose miestuose ar kaimuose.

Kai kuriose valstybėse, kaimuose laiškai atvežami 
ir paliekami gavėjų nuosavose pašto dėžutėse, pastatyto
se išilgai pašto vežiojimo kelio.

Daugumos kraštų pašto įstaigos egzistuoja daugiau 
kaip 175 metus.

SE

A.A. CENTRINĖS: 
Montreal: 376-9230 
Ottawa: 523-9977 
Toronto: 489-3693 
Hamilton: 522-8392

London: 438-1122 
Windsor: 252-3842 
Calgary: 287-2712
Winnipeg: 233-3501 
Sudbury: 674-6217

k'

JEIGU GERI IR GALI GERTI - TAVO REIKALAS.
JEIGU NORI NUSTOTI - MŪSŲ!

Anonymous) 
kiekvieną

20 metų 
šilumi- 
buvau, ATSPAUSDINTA:

• PiemenėliŲ Mišios. Vytau
tas Bubnys. Romanas. 1988 
m.,206 psl.,60.000 egz.
Išleista Vilniuje.

• Alvydas Ieško Tėvo. K. 
Marukas. Apysaka. 180 psl., 
15.000 egz., 1988 m., Iš
leista Vilniuje.

Ateik į lietuvių A.A.(Alcoholic 
grupės susirinkimą. Susirenkame 
trečiadienį, 7722 George St. La Salle, Que.

8 vai. vakare.

ARBA SKAMBINK MUMS’

Juozui S.: 631-6834 (namų); Henrikui N.: 366-7770
Dainiui L. : 768-9606; Jonui R.: 337-8637

6 psl.
t

VE/DRoDž/m

KALĖDŲ EGLUTE 
Marcus Von Steen

Šventinius pasirodymus žiemos proga, kiek yra žinoma, 
žmonės rengė jau prieš 12,060 metų. Tačiau mūsų tradi
cija, jungiant Kristaus gimimą su žiemos švente, žymima 
Kalėdų eglute, ne taip seniai.

Papuošta švieselėmis ir ornamentais, ji pirmą kartą 
pasirodė Vokietijoje. Manoma, kad pastorius Martin Luth
er’is pirmasis išvedė tą tradiciją. 1536 m. jam didelį įspū
dį padarė žinančios žvaigždės, matomos pro aukštųjų 
eglių šakas. Ramybė ir grožis šio vaizdo sukėlė mintį, 
kad tai nepaprastai tinkamas simbolis pažymėti Kristaus 
gimimo šventę. Tad, nukirtęs eglutę, parsinešė 
Kalėdoms ir papuošė ją uždegtomis žvakutėmis.^

Tokia Kalėdų eglutė išliko Vokietijos papročiu iki 1848 
metų, kai Saksų princas Albertas vedė Britanijos 
nę Viktoriją. Tada jis Windsoro pilyje įrengė 
eglutę.

Šiek tiek anksčiau, Vokiečiai imigrantai 
supažindino su tokia eglute Pensylvaniją.

Tačiau Š. Amerikoje papuošta ir švieselėmis išgražinta 
eglutė nustebino svečius karių bankete Kanadoje, Sorel 
mieste, Quebec'o prov., 1781 metais. Banketas vyko Baro
no von Riedesel residencijoje. (Jis kartu su, daugiausia

į namus

karalie- 
ir Kalėdų

Amerikoje

vokiečių kilmės, rekrūtų pulku, karaliaus George III-jo 
buvo paskirtas prisidėti prie Amerikos to meto sukilėlių, 
įsiveržusių į Kanadą, atmušimu).

Pasirašius taikos sutartį, šis pulkas buvo išformuotas. 
Daugelis jo kareivių pasiliko Kanadoje ir įsikūrė Atlanto 
pakraščio teritorijose, Žemutinėje ir Aukštojoje Kanadoje, 
ir taip pat paskleidė Kalėdų eglučių paprotį.

Dabar Montrealyje, Toronte, Vancouver' yje, Ottawoje 
ir kituose didesniuose miestuose rengiamos Kalėdų eglučių 
parodos. Jas, pagal savo tradicijas, puošia apie 30-40 
etninių grupių.

(Iš "Canadian Scene", Issue 1272, nov. 25, vertė B.N.)

Lietuviai, kaip žinoma, savo liaudies sukurtais šiaudi
nukais sugalvojo puošti ir eglutę. Europoj ir šiame konti
nente kitataučiai visuomet gėrisi ir stebisi lietuviškųjų 
šiaudinukų grožiu ir originalumu.

Džiugių ŠV. KALĖDŲ IR
LAIMINGU NA^JUMĖTU 

linki visiems lietuviams 
GIMINĖMS DRAUGAMS IR PAŽĮSTAMIEMS 

LIETUVIŠKOS RADIO
PROGRAMOS VEDĖJAS

L. STANKEVIČIUS ir ŠEIMAa* 
n r Tel.: 669-8834

Atvykęs pas kirpėjų,vyras įsitaisė kėdėje ir paprašė 
pilno aptarnavo- nuskusti barzdų ir sutvarkyti plaukus.

O plaukus perskirti per vidurį,- pridėjo klijentas, 
kai buvo nuskustas.

Galiu,- atsakė kirpėjas,-tiktai kur tų trečių plauką

• Pierre, pavažinėjęs verslo reikalais po JAV, grįžo 
namo į Quebec'u. Kitų dienų susitiko su draugu.

- Tai kaip tau sekėsi? Ar buvo sunkumų tau su 
anglų kalba JAV-se? - paklausė draugas.

- Jokiu sunkumų! Bet amerikiečiai turėjo sun - 
kūmų kad mane suprastų.

draugu.

• Mokytoja užduoda mįslę Vaikų Darželio mokinukams:
- Na, mažiukai, pagalvokite: kas turi šimtų kojų, 

bet neturi batų?
- 50 porų kelnių,- atsakė mažoji Onutė.

PADARYSIU KAIP TĖVAS
Vienas žmogus įėjo pakelės užeigon valgyti pietų. 

Pastatė prie užeigos ir savo pabalnotų arklį. Kai paval
gė, išėjęs neberado balno. Tai jis, grįžę? į užeigų, atsi
sėdo kampe ir sako balsiai:

- Aš padarysiu taip, kaip mano tėvas padarė!
Balno vagys sėdėjo užeigos viduje. Tai jie, išgirdę 

taip sakant, išsigando ir atnešė balnų. Paskui klausia:
- Kų būtum daręs?
Tas atsakė:
- Būčiau be balno parjojęs!

/Iš Lietuvių Tautosakos/
t J *1 «\ ‘’ »■ I f .• t .t .»• ,, , >

Advokatas paskambina savo klijentui ir sako:
vienų blogų.

ji

- Turiu jums vienų gerų žinių ir 
Kurių pirma perduoti?

- Na, pirma blogųjų...
- Jūsų žmona rado paveikslų, vertų 100.000

ri ų'.
dole

- O'. Jei tai
- sušuko klijentas.

- Paveikslas 
sekretorės.

Kodėl žmogus,

bloga žinia, tai greitai

padidinta nuotrauka

sakykit

jūsų ir

gėrę'.

jŪSŲ

kuris knarkia, visada užmiega pirmas?

• Esi tada subrendęs, kai suvoki, kad tiktai manei ,
jog viskų žinai...

REMKIME 
LIETUVOS 

/''^PERSITVA rkymo 
SĄJŪDI

Lietuvių viltys, sunkiais tylos ir skausmo I aikai s baimės ir ne- 
pasitikėjmo tramdytos, pagaliau išsiliejo kaip nesuvaldomai veržlus 
apsivalymo nuo slogios praeities ir tikėjimo Lietuvos ateitimi 
srautas, pasivadinęs LIETUVOS PERSITVARKYMO 
SĄJŪDŽIU. Išsaugoti ateinančioms kartoms Lietuvą jos 
istoriją, kultūrų, kalbąbei gamtą — yra KIEKVIENO LIETUVIO 
PAREIGA!

Kiekvienas is Jūsų, galite palaikyti lietuvių viltis, paremdami 

PERSITVARKYMO SĄJŪDI,

Nuo š. m. lapkričio 1 dienos visiems išeivijos lietuviams nuo 
mokesčio, kurį Jūs paprastai mokate už bet kokio pobūdžio kelionę 
AUDRA TRAVEL kelionią biure 2.5% bus skiriama

LIETUVOS PERSITVARKYMO SĄJŪDŽIUI REMTI . 
1989 m. pabaigoje , ataskaitiniame keliautojų susitikime , pinigai, 
kartu su rėmėjų sąrašu bus įteikti LIETUVOS PERSITVARKYMO 
SĄJŪDŽIO ATSTOVAMS.

Tad, LIETUVIAI, užsakydami keliones lietuviškame AUDRA 
TRAVEL kelionių.biure, remsite

LIETUVOS PERSITVARKYMO SĄJŪDĮ,

Skambinkite: tel. (416) 769-2500, TELEX: 06-967812 
FAX: (416) 763-6279

Rašykite: 2100 Bloor St.W., Toronto, Ontario M6S 1M7
Darbo valandos: nuo pirmadienio iki trečiadienio 9.30-19.00 
ketvirtadienį, penktadienį 9.30 - 21.00, šeštadienį 11.00 -17.00 

Registracijos numeriai: 2559030 ir 2475066

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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TORONTO LIETUVIŲ NAMAI
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NA UJU MNTLį
TORONTO LIETUVIŲ NAMŲ VALDYBA

Lietuvių Namų Žinios
PAPILDOMA:

Spausdinant surašę as
meny, PRISIDĖJUSIU PRIE 
"NL" SPAUDOS VAKARO 
PARENGIMO, įvykus korek
tūros klaidai, praleistos 
tys pavardės: E.STEPAITIE- 
NĖS, J.A.Š1MKŲ ir S.VA- 
RANKOS /"NL" nr.46./.

Apgailestaujame. "NL"

• : Sekmadienio popietėje da
lyvavo 280 asmeny. Svečių 
knygoje pasirašė: 2 asme
nys iš Tauragės, 2 iš Aly
taus, 1 iš Raudondvario; 
Saulius Urbonas iš Vancou- 
ver'io, Bronius Žutautas 
iš Regina, Sask., Elena 
Kudabienė, K.Mikšys, J.Sa
kalauskas - visi iš Hamilto,

Stasys Ilgūnas iš Ročes- 
ter'io.
e LM ■ VYRŲ BŪRELIO 
nariai: Bronius Laučys,
Zigmas Rėvas, Augustas 
Sukauskas ir Antanas Kai
rys gruodžio mėn. 4 d. 
papuošė LN pastatę iš 
lauko kalėdinėmis lemputė
mis. Vyry Būrelio p-kas 
Valteris Drešeris atvežė 
pietus ir pavaišino sunkiai 
dirbančiuosius Būrelio vy
rus.

LN valdyba širdingai 
dėkoja LN Būreliui už dau
gelį metų LN pastato pa- 
puošimę Šv.Kalėdy proga 
ir Kazimierui Juzumui 
už sujungimę elektros ka
lėdiniams papuošimams.

• Norintieji rezervuoti 
stalus ar pavienius bilietus
į Kūčių vakarienę ir Naujų 
Mėty sutikimę prašomi 
skambinti LN raštinei tel: 
532-3311/2. Taip pat gali
ma gauti bilietus ir sek
madienio popietėje.

• LIETUVIŲ SLAUGOS 
NAMAMS aukojo: po $500, 
dr. Aleksas Valadka, Vla
das Sonda; po $100,- Vla
das Jegelevičius, Alfonsas 
Piragis, Zenonas Tumosa, 
Julija Žilinskienė; $50,-
V.Gudaitis.

Iš viso statybos fonde 
yra $99,035.05. Aukos pri
imamos PARAMOJE sęsk. 
Nr.8711, PRISIKĖLIMO 
P-J OS KOOPERATYVE 
sęsk.Nr. 155332.17 ir TAL
KOJE sęsk.Nr.4259. T.S.

® KALĖDINĖS MUZIKOS 
KONCERTĄ atliks "Volun
gės" Choras gruodžio mėn.
18 d., 4 val.p.p. Prisikė
limo Parapijos bažnyčioje. 
Tai bus muzikos ir Šv.Raš
to žodžių pynė. Visi kvie
čiami dalyvauti.

• Žurnalas "MOTERIS" 
daugiau nebebus leidžiamas 
ir prašoma prenumeratos 
už 1989-sius metus ne
siųsti. Šių mėty 5-6 nume
ris baigiamas spausdinti 
ir netrukus bus išiuntinėtas.

• ANAPILIO salėje rastas 
žiedas su gintarine akute.
Jį pametęs asmuo prašo
mas kreiptis tel:275-8034.

S
B JTZa--. Sveikiname visus NT H . k:

lietuvius Jį

ir .W
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proga ir linkime 
Dievo palaimos 
ateityje -

KREDITO i
| KOOPERATYVAS |
| "PARAMA" S
jgš 1573 Bloor St. West, Toronto

K Telefonai : 532-8723 g

.w
&
.w
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LIETUVIU

jįjį
— . ' . . ■ . LIETUVIŲ KREDITO PARAMA KOOPERATYVAS

I S V KALENI IR NAUJŲ MĖTŲ I 
K; proga |

į’ ‘LAIMĖS ir lift HĮ? t
| SĖKMĖS |

U nuoširdžiai §
| linkime I
•S mieliems §

kooperatyvo nariams i r visiems g 
|| tautiečiams g
I Prisikėlimo Parapijos^ 
I Kredito Kooperatyvas| 
B 999 College St., Toronto, Ont. • Telefonai: 532-3400’W 
S M6H 1A8 • 532-3414g
1

MOKA:
8’/?% už 90 dienų term, indėl. 
83/4% už 6 mėn. term, indėlius 
83/«% už 1 m. term. Indėlius 
9 % už 2 m. term. Indėlius 
91/<%už 3 m. term. Indėlius 
9’/?% už 1 m. GIC mėn. palūkanas 

10’/4%už 1 m. GIC invest, pažym. 
101/4% už 2 m. GIC invest, pažym.
10'Z»% už 3 m. GIC invest, pažym.
81/ž% už pensijų planą (variable rate) 

1074% už 1 m. term, pensijų planą 
101/4% už 2 m. term, pensijų planą 
101/4% už 3 m. term, pensijų planą

už pensijų fondą - RRIF (v. r.) 

8%% už namų planą OHOSP 
7 % už taupymo sąsk.
S1/4% kasd. pal. sąsk. virš 10.000 
6% už kasd. pat. čekių sąsk.

B IMA:
S už asmenines 
s paskolas nuo........ 111/?%
| už nekMnojamo turto 
a paskolas (mortgages): 
3 su nekeMHamu nuošimčiu 
Į, 1 metų.................... 1194%
š 2 metų ••••••••••••••••••M ir/2% 
J 3 metų......................113/4%

b su keičiamu nuošimčiu
S 1,2 ar 3 metų____W’A%

« (variable rate)

(var. rate)

AKTYVAI VIRS 67 MILIJONŲ DOLERIŲ

Asmenines paskolas duodame iki $45,000 ir mortgIČIu* Iki 75% įkai
noto turto Visų narių gyvybė apdrausta santaupų dydyje, bet nedau
giau S2,000. Asmeninės paskolos mirties atveju apdraustos Hd 
$ ij,ooo Nemokamas čekių Ir sąskaitų patarnavimas. Gaunama pini
gines perlaidos, kelionės čekiai (American Express). Kitos pasko
los- (Line of Credit) ir antrieji mortglčisi.

KASOS VALANDOS: pirmadieniais, antradieniais ir trečiadieniais - 
nuo 10 vai. ryto iki 3 vai. po pietų; ketvirtadieniais ir penktadieniais- 
/tuo 10 vai. ryto iki 8 vai. vakaro; šeštadieniais - nuo 9 vai. ryto Iki 
1 vai. po pietų (liepos ir rugpjūčio mėnesiais šeštadieniais uždaryta) 
BŪSTINĖ: Lietuvių Namai — 1573 Bloor Strąet West, 
Toronto, Ontario M6P 1A6 Telefonas: (416) 532-1149

1988.XII.15

$ Tel. 533-1121, namų 822-8480 g1 Darapuos kredito kooperatyvas
999 College St.. Toronto, Ontario M6H 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.

MOKA UŽ: 
90-179 d. term. Ind......

180-364 d. term. Ind........
1 metų term, indėlius ....
2 metų term, indėliu* ....
3 metų term. Indėlius ....
1 metų GlC-met pelūk..
2 metų GlC-met pelūk. .
3 metų GlC-met pelūk.■
1 metų GlC-mėn. pelūk. 
RASP ir RRIF (pensijos) 
RRSP-1 metų term. Ind. 
RRSP-2 metų term. Ind. 
RRSP-3 metų term. Ind.. 
Specialią tsup. s-tą.......
Taupomąją sąskaitą .....
Kasd. pal. taupymo sąsk . 8 % 
Kasd. pal.čekių sąsk. iki.. 53/«%

81/2% 
83Ą% 
83/4% 
9 % 
91/4% 

10'/4% 
1O’/4% 
10’/4%
9’/2% 
8Va% 

1O’/4% 
10’/4% 
•1O’/4% 
•8 % 
12 %

IMA UŽ:
Asmenines paskolas 

nuo................. 11’/2%
Su ta riles paskolas 

nuo................. 111/a%
Nekiln. turto paskolas:

Su nekeičiamu nuošimčiu
1 metų.................. 11 ’/«%
2 metų.................. 11’/a%
3 metų.................. 1l3/4%
Su keičiamu nuošimčiu 
1,2 Ir 3 metų ...... 10Va%

Draudžiame asmenines ir su
tarties paskolas iki $15,000 
Ir narių gyvybe iki $2,000 už 
santaupas laikomas ėdrų, če
kių ir taupymo sąskaitose.

Duodame asmenines paskolas iki $50,000 ir morglčius iki 75% įkai
noto turto vertės. Parduodame pinigines perlaidas (money orders) 
Ir kelionių čekius (traveler’s cheques). Neimamo mokesčio už įkra
tytus čekius bei apmokamas įvairias sąskaitas.

AKTYVAI virš 39 milijonų dolerių
Mūsų tikslas - ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas

Po PLB dr. V. Bieliausko pranešimo Chicagoje Jaunimo Centre. 
Nuotrauka Ed. Šulaicio.

Įdomu, kad tę pačię 
dienę Jaunimo Centre vyko 
sėkminga Donelaičio Litua
nistinės Mokyklos surengta

DAUG LIETUVIŠKŲ 
RENGINIŲ CHICAGOJE

Rudenio mėnesiais lietu
viškoje Chicagoje labai 
gausu visokių renginių,ku
riuos išvardinti reikėtų 
nemaža vietos. Vien tik

madų paroda, Panevėžiečių, 
Klubo susirinkimas ir kiti 
renginiai. Tačiau visuose 
iš jy publikos netrūko. 
Tai įrodo, kad mūšy tautie
čiai dar domisi lietuviška 
veikla.

didesniųjų kiekvienų savait
galį yra bent po porų. 
Dabar renginius organizuoja 
ir jau taip vadinamame 
"Pasaulio Lietuvių Centre" 
Lemonte /Chicagos prie
miestyje/. Čia yra nupirkta 
nemaža žemės bei didžiu
lės patalpos, kurias ateity
je žadama vis daugiau 
panaudoti lietuviškiems 
reikalams.

Nemaža publikos sutrau
kė PLB valdybos p- ko 
dr. V. Bieliausko praneši
mas, surengtas lapkričio 
mėn. 6 d. Jaunimo Centre. 
Kalbėtojas buvo neseniai 
sugrįžęs iš Lietuvos Persi
tvarkymo Sęjūdžio konfe
rencijos Vilniuje, po kurios 
kalbėtojas Lietuvoje išbuvo 
dar visų savaitę laiko. Nuotrauka J. Tamulaičio
Jis ten posėdžių metu vie
šai pasveikino tautiečius 
PLB vardu, o taip pat 
skaitė paskaitų bei susitiko 
su įvairiais pareigūnais. 
Jis labai entuziastingai 
kalbėjo apie matytus džiu
gius vaizdus tėvynėje. Sve
čių pristatė naujai išrink
tas JAV LB valdybos p- 
kas dr. A.Razma.

Filmų žvaigždė Ann Jil- 
lian-Jūratė Nausėdaitė 
lęnkosi juostų parodoje. 
Šalia stovi audėja Aldona 
Underienė. Parodą surengė 
Chicagos Lietuvių Tauto
dailės Institutas spalio 8- 
1U dienomis, dail. Tamošai
čių knygos "Lithuanian 
Saches" išleidimo proga.

Sjjta Lfc- Mielus savo klientus,
.-Ib ĖBiČ draugus bei 

e pažįstamus

Kalėdų ir
Nauju Metu proga

SVEIKINA

WALTER DAUGINIS
INSURANCE BROKER LTD

1613 Bloor St. W., Toronto, Ont.

%

V. BACĖNAS
KENNEDY TRAVEL BUREAU LTD.

296 Queen St. W., Toronto, Ont. M5V 2A1 
Kreiptis : V. BAČENAS, Tel.: (416)-593-060U.

$v jmM ir
MEU proga

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

A *

.1

| JEIGU GERI IR GALI GERTI - TAVO REIKALAS 

f JEIGU NORI NUSTOTI - MŪSŲ J

Į kTEIĮį. Į LIETUVIU A,A, (Alcoholics Anonymous) 
i GRUPĖS SUSIRINKIMĄ. SUSIRENKAME KIEKVIENĄ 
[ PENKTADIENĮ IŠGANYTOJO PARAPIJOS SALĖJE. 
į (Skersai gatves nuo pensininku rūmų, 1610

Bloor St. West, kampas Indian Rd.) 7:30 vai. v.

I SKAMBINKITE Tel.: 487-5591

7 psi.



Teatrai AITVARAS ir AUKURAS 3.m. gruodžio mėn. 4 d. Toronte LIETUVIŲ NAMUOSE suvaidino Antano Škėmos vieno veiksmo dramą 
“Vienas vakaras” ir vieno veiksmo komediją “Lageryje”.
IŠ kairės: Elena Dauguvietytė—Kudabienė, Liliana Liaukutė, Vytautas Taseckas, Algirdas Kynas, Stepas Ramanauskas ir Vytas Štuikys.

Iš kairės: Stepas Ramanauskas, Marija Kalvaitienė, Benius Tarvydas ir Vytas štuikys.
Abi nuotraukos St. Varankos

ŠKĖMOS VEIKALAI 
LIETUVIŲ NAMŲ SCENOJE

Š.m. gruodžio mėn. 
4 d. buvo reta proga ste
bėti AITVARO ir AUKURO, 
lietuviškųjų teatrų Kanado
je,bendrai atliktų spektaklį. 
Režisavo Elena Dauguvie- 
tytė-Kudabienė su padėjėja 
Aldona Dargytė- Byszkie- 
wicz.

Įdomu taip pat, kad 
spektaklis buvo skirtas 
žymiam mūsų rašytojui 
ir dramaturgui Antanui 
Škėmai. Suvaidinta jo vieno 
veiksmo pjesė "VIENĄ VA
KARĄ" ir vieno veiksmo 
komedija "LAGERYJE".

Pirmame veikale vaidi
no Algirdas Kynas, Marija 
Kalvaitienė, Benius Tarvy
das, Stepas Ramanauskas, 
Vytautas Štuikys. Antrame 
- Vytautas Taseckas, Elena 
Dauguvietytė, Liliana Liau
kutė, Juozas Sakalauskas, 
Aldona Dargytė, Algis 
Venslovas, Algis Rudaitis.

Scenos priežiūra rūpino
si Kazys Mikšys, Juozas 
Sakalauskas, Petras Imbra- 
sas. Šviesomis” K.Juzumas, 
grimu - Stasys Ilgūnas. 
Suflerė- E.Cizikas.

Gabus rašytojas, akto
rius ir režisorius Antanas 
Škėma, dirbęs nepriklauso
moje Lietuvoje Kauno Vals

Vieninteli* lietuvių bankelis Kanadoje
- įsikūręs nuosovuose namuose —

HAMILTONO LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVAS 
“TALKA”

830 Main Street East, Hamilton, Ontario L8M 1L6 
Tel. 544-7125 

AKTYVAI PER 28-MILIJONŲS DOLERIŲ
MOKAME UŽ:

Indėlius (P C.A.).................3 %
santaupas...................... 6.5%
kaid.pal.taupymo s-tą.. 6 %
90 dienų indėlius............ 9 %
1 m. term. Indėlius.....  10.25%
1 m. term. Ind.mėn.pal. 9.75% 
3 m. term. Indėlius ......  10.5%
RRSP Ir RRIF (pensijos) 8 % 
RRSP Ir RRIF 1 m........ 10.25%
RRSP Ind. 3 m.............. 10.5% ir asmeninių paskolų 

drauda Iki $25.000.
DARBO VALANDOS: pirmadieniais, antradieniais ir ketvirtadieniais -

10 vai. r. iki 5 vai. p.p.; trečiadieniais- nuo 10 vai. r. iki 1 v. p.p.; 
paaėtadienlais - nuo 10 vai. r. iki 7 vai. v.; šeštadieniais — nuo 9 vai.r 
iki 12 vai. r. Liepos - rugpjūčio mėn. šeštadieniais uždaryta.

8 p si. 

tybiniame Teatre ir Vil
niaus Teatre iki 1944 m., 
įvykus antrajai sovietų 
okupacijai, pasitraukė į 
Vakarus.

Tragiškai žuvo automo
bilio nelaimėje 1961 m., 
važiuojant Pensylvania 
Turnpike greitkeliu.

Augsburgo lageryje 
šie du veikalai buvo suvai
dinti pirmų kartų. b.

st.catharines
• LIETUVOS . KARIUOME
NES PAMINĖJIMĄ suruo
šė ramovėnai, dalyvaujant 
organizacijų vėliavoms. 
Už žuvusius karius iškilmin
gų pamaldų metu pamokslą, 
pasakė kleb.kun.Kęstutis
Butkus, giedojo solistai 
V.A.Paulioniai, didelį, gra
žių gėlių rinkinį prie Lais
vės Paminklo padėjo iškilio
ji lietuvaitė Rima Mačikū- 
naitė ir Bendruomenės 
Apylinkės p-kas A.Šetikas.
• KANADOS RINKIMUOSE
Niagaros krašte vėl laimėjo 
beveik visi lietuvių palaiko
mi kandidatai. Prieš tai 
buvo perrinkti didele balsą 
dauguma: miesto meras
MacKaffery ir Regiono 
patarėjas Roy Adams 
abu dideli lietuvybės pa
laikytojai. Kor.

IMAME UŽ:

asmenines paskolas.... 13.5% 
neklln. turto pask. 1 m. 11.75% 
neklln. turto pask. 3 m. 12.5% 
Nemokamas čekių Ir 
sąskaitų apmokėjimo 
patarnavimas.
Nemokama narių gyvybės 
drauda pagal santaupų 
dydi Iki $2.000.

montreal
NAUJOS KNYGOS 
"LITHUANIAN SASHES" 
SUPAŽINDINIMAS

Dailininkų Anastazijos ir 
Antano Tamošaičių knygos 
"Lithuanian Sashes" supa
žindinimų Mont ręalyje 
suruošė VAIVORYKŠTĖ.

Popietės programų pra
dėjo "Vaivorykštės" pirm. 
Irena Lukoševičienė ,trumpu 
žodžiu pasveikindama at
vykusius: iš Kingston'o dail. 
Tamošaičius ir tautodailės" 
puoselėtojų Aldonų Veselkie- 
nę, pabrėždama, kad "Vai
vorykštės" mokytojai ir 
dideli rėmėjai yra visados 
buvę dail. A.ir A.Tamo
šaičiai.

Juostomis papuoštoje 
scenoje pasirodė "PAVASA
RIO" dainininkės, sudainuo- 
damos labai gerai šiai pro
gai parinktų harmonizuotų 
lietuvių liaudies dainų 
" Ausk, dukrele, drobe les"- 
Vyt.Jančys, "Pasėjau linelį" 

V. Juozapaitis, "Plaukia 
antelė"- St.Šimkus, "Mergy
te mano" - J.Govėdas, 
"Namo, rugeli" - V.Juoza
paitis.

Po to buvo rodoma
A.Veselkienės ir dail.Ta
mošaičių pagaminta vaizda
juostė, iliustruojanti įvai
rias juostas, su įkalbėtu
paaiškinamuoju dail.A.Ta
mošaičio tekstu.

Neaudžiantiems, būtų 
buvę įdomu pamatyti ir pa
tį audimo procesų .

Birutė Nagienė supažin

I HAMILTONO LIETUVIŲ KREDITO
S KOOPERATYVAS

«TALKA>>

ŠVENČIU ir

8 VALDYBA M
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dino dalyvius su knyga, 
perduodama joje patiektų 
juostų svarbų kasdieniniame 
lietuvio sodiečio gyvenime, 
simboliškumų, aptarė kny
gos autorių pasiskirstymų 
dalimis, rašant šiai knygai 
tekstų ir ragino neapleisti 
kūrybiškų juostų audimo 
tradicijų ir toliau jas do
vanoti įvairiomis progomis, 
išmokti jas austi. Jai bai
gus, lyg patvirtinant šituos 
žodžius, dail. Anastazija 
Tamošaitienė jai padovano
jo gražių savo darbo juostą.

Antruoju išėjimu Monre
alio Mergaičių Choras PA
VASARIS padainavo gražiai 
komp.G.Gudauskienės dainą 
pynę ir bisui- "Šarkų". 
Šis choras, diriguojamas 
Ingrid Tark, akomponuo- 
jant J.Fisher, administruoja
mas J.Baltuonienės, savo 
disciplinuotu dainavimu 
ir įdomiai paruoštom dai
nom labai tinkamai papildė 
šio popiečio programų.

Pabaigoje I.Lukoševičie
nė visiems padėkojo, o 
dail.A.Tamošaitis papasako
jo porų epizodų, kaip jis 
išviliodavo senųjų juostų 
iš mūsų kaimo audėjų.

Visi buvo pavaišinti 
kava ir pyragais.

Nors šios knygos supa
žindinimas nepasižymėjo
dalyvių skaitlingumu, bet 
programos kitoniškumu
ir įdomumu buvo neeilinis 
įvykis Montrealio lietuvių 
kultūriniame gyvenime. 
Daug kas įsigijo aptartų 
knygų su dail. Tamošaičių 
parašais ir išėjo su gra
žiais šios popietės prisimi
nimais. P.

proga sveikina
visus savo

mielus narius
ir linki

sėkmės bei
Dievo palaimos

ateityje -

8

&
ŠVENČIŲ

ir
proga

sveikinu gimines, draugus bei 
pažįstamus ir linkiu visiems 

šias šventes 
geroje nuotaikoje 
ir laimingai 
praleisti.

Tegul Praamžius stiprina ir skiepija 
apgadinto jaunimo širdyse tai, kas yra 
tauriausia, mieliausia ir geriausia pavergtos 
Lietuvos žemelei ir kad visi bendromis 
jėgomis siektų pilnos laisvės Lietuvai.
Vienybėje - stiprybė!

JUOZAS SARAPNICKAS

jt

S St. Catharines, Ont.

TAUTOS FONDO 
ATSTOVYBĖ 

HAMILTONE

SVEIKINA SAVO NARIUS IR VISUS 
LIETUVIUS, LINKĖDAMA MALONIŲ

LINKSMŲ KALĖDŲ IR NAUJŲ METŲ?

&
&
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1 ŽIEMOS švenčių ir

Naujų Metų proga
Sį sveikiname visus gimines, draugus 

ir bičiulius Kanadoj Amerikoje ir 
Tarybų Lietuvoje.

M Linkime stiprios sveikatos, 
energijos, geriausios laimės 
ateinančiais 1989 metais, lai 

‘•d būna taika ir draugyste 
•j** visame pasaulyje.
M ALBERTAS ir MARY SIMIJONAI

LaSalle, Quebec, Canada.

Šv. Kalėdų ir 
Naujų Metų proga

sveikiname visus gimines, draugus 
ir pažįstamus

Julija ir Petras ŽUKAUSKAI

% šv. Kalėdų
J ir laimingų
5 naujų metų

linkime savo draugams
ir pažįstamiems —

MATILDA ir VINCAS MARKAUSKAI §

RISTAUS gimimo $ 

ir NAUJŲ METŲ proga g 

sveikiname gimines, draugus 

pažįstamus linkėdami daug 

džiaugsmo ir laimės —

Ona JUODELYTĖ - REIN0TIENĖ ft 
ir Petras JUODELIS &

ir

Šv. Kalėdų ir
* Naujų Metų proga 
••••»

visus giminaičius 

ir pažįstamus 

sveikina
ALEKSAS ir BRIGITA AUGAIČIAI

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

į



nrontrea
• J.ŽUKAUSKIENE, užsimo 
kėdama "NL" prenumeratų 
1989-iesiems metams, at
siuntė švenčių sveikinimų 
ir rašo, kad:" Esame dėkin
gi už malonų patarnavimų. 
Taip gi džiaugiamės laik
raščio apipavidalinimu, 
įdomiomis žiniomis, straip
sniais, komentarais. Linki
me Jums ištvermės."
e JONAS ŠULMISTRAS, 
sveikindamas artimuosius 
ir pažįstamus Kalėdų ir 
Naujų Metų proga, vietoje 
atvirukų, aukoja $20,- sa
vaitraščiui "Nepriklausoma 
Lietuva".
Nuoširdžiai dėkojame. "NL"
• E.SMILGIS iš Richmond, 
B.C. rašo:"Geriausi linkėji-

m ai Naujy 
ir nuoširdūs 
Šv.Kalėdoms, 
ir sveikatos 
"NL"

.*w

Mėty proga 
sveikinimai 

ištvermės 
jūsų darbe, 

veiklai siunčiu $50,-
aukų." Nuoširdus Ačiū. "NL” 
• Visuomenininkams Irenai 
ir dr.Petrui LUKOŠEVI
ČIAMS giminės ir artimieji 
draugai , susirinkę inž.Al
gio Kličiaus namuose, su
rengė jiems gražias pagerb- 
tuves,besiruošiant išvykti 
apsigyventi Toronto mies
te.

Puikių vaišių metu Al
gis Kličius pasakė trumpy 
žodį ir visy vardu įteikė 
dovanų- eskimų skulptūrų 
su. mūsų poetų posmų įra
šais atvirutėje, l.ir P.Lu- 
koševičiai tarė po padėkos 
žodį.Visi praleido labai 
nuoširdų ir malonų vakarų.

ITj/ristaus
Gimimo 
šventės ir 

įlauju

Šiose 
N1 laukuosiuose

etuose

^4

proga

«•

Š.m. gruodžio 11 d. išskrenda me j 
ilgesniam laikui į Floridą. Savo l 
giminėms ir pažįstamiems linkime ;

£inksmii kalėdų ir J 
£aminyu fflauių ČktetuJ. j

PETRAS ir MARYTĖ LATVAIČIAI |

SVEIKINAME TAUTIEČIUS, ryžtingai kovojan

čius už tikėjimo laisvę, bendrąsias žmogaus 

teises, sąžinės laisvę pavergtoje Lietuvoje, juos 

remiančią išeiviją ir linkime visiems bendra 

ištverme bei ryžtu laimėti trokštama* Lietuvos 

laisvę, o kartu su ja ir tikėjimo laisvę —

AUŠROS V ARTU PARAPIJOS KOMITETAS, 
KLEBONAS kup. J. ARANAUSKAS, S.J. 
KLEBONAS EMERITUS kun. dr. J. KUBILIUS, S.J. 
Kun. |. SADAUSKAS ir SESELĖS

Kristaus 
Šviesa 
tešviečia 
Lietuvai, 
iš<eiivijai, 
Šv. Kazimiero 
parapijai 
ir visų 
taurių 
lietuvių 
širdžiai!

Klebonas 

kun.
S. ŠILEIKA

JS3
^OįOlOiOiOiOiOiOiOiOiVUHihUiViOiOiOiOiOiOiOm^

šventų Kalėdų ir ;
Naujų metų j

proga gimines, draugus ir j 
pažįstamus — į

EMILIJA ir JUOZAS j
PAUNKSNIAI

Sv. Kalėdų ir 
Naujųjų Metų 

proga 
sveikiname visus 

artimuosius, brolius ir. seses 
šaulius, -les, bei pažystamus, 
esančius išeivijoje ir Tėvynėje

JUOZAS IR MONIKA ŠIAUČIULIAI

Nuoširdūs sveikinimai
bei linkėjimai nariams, 
bičiuliams ir pažįstamiems

Šv. Kalėdų ir 
Naujų Metų 
proga-

Žvejotojo Medžiotoju Klubas "NIDA

Šventiniai sveikinimai 
visiems lietuviams

Kalėdų ir 
Naujų Metų 
proga

dimsihRĮ
LASALLE 

AUTOMOBILE INC
'vfcNTt SfOV'Cf j

366-7818 1050 Lapierre
coin La Vėrendrya

1988. XII.15

Jaukių

ŠV KMJDV i

LAIMINGŲ
1989 METŲ $

linkime giminėms, draugams bei 
pažįstamiems- v

M/LANA, ALBERTAS ir JUOZAS JONELIAI

švenčių ir 
NAUJŲ 
METŲ 
proga

SVEIKINAME
gimines, draugus, pažįstamus 

ir visus montrealiečius:

g IŠGANAIČIAI JUOZAS ir ALBINA
3 URBONAI ALBINAS ir
§ VASILIAUSKAI JONAS

g MURAUSKAI VYTAS irg CELTORIAI HEROLDAS ir ELVYRA g
§ GUDAI ALFONSAS ir NORA §

g KAČERGIUS VINCAS g
3 SKAISGIRYS VINCAS S
§ MORKŪNIENĖ MARIJA §

g KEBLYS ANTANAS gg RUSINAS ALBERTAS g

ZINA 
ir NATALIJA 
MILDA

Šventiniai sveikinimai . c
bičiuliams, klientams ir $
visiems lietuviams a

Kalėdų ir
Naujų Metų w/T
proga — *

RESTORANAS

KO5CH5
6201 Bannantyne, Verdun, Tel: 768-2707 ir 768-. 9189

IJUdUJU  ̂//'tetų proga
visus savo draugus, gimines ir pazistamus sveikina:

v v
ONA ir JONAS SEIDZIAI •£

s «i«f e?»f et •teteiet etetmetetetef etetet et g 
£ MARIJA ir JONAS ADOMAIČIAI J

5 GENĖ ir PRANAS MONTVILAI S

£ DANUTE ir BRONIUS STASKEVIČIAI S

J- MARIJA ir JONAS ADOMAIČIAI

J KOSTAS TOLIUŠIS

DAINA, ČESIUS, ANDRIUS ir KRISTOFORAS VASILIAUSKAI

J* PRANAS JUODKOJIS ’

Kalėdų Švenčių ir
Naujų Metų proga 

sveikinu savo klientus ir 
visus Montrealio lietuvius —

GUY RICHARD - THE ROOFER 
7725 George St. LaSalle, P.Q.

Tel.: 364-1470

GUY 
RICHARD 
ROOFER----- COIIVREUR

7725 George LaSalle
Geriausias patarėjas ir darbo atlikėjas stogadengys 
GUY RICHARD, kuris jau seniai lietuviams patarnauja. 
Darba atlieka sąžiningai ir prieinarr.omi s kainom! s. 
Stogo’ dengimui’ar taisymui skambinkite : 364-1470 p*

3^ FUNERAL HOME 
■F J.F. Wilson & Sons Inc.

H23 Maple Bl vd. 5784 Verdun Av 
Chateaugay, Que. Verdun, Que.,
Tel: 691-4763 Tel: 767-9956



montreal
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• ŽMOGAUS TEISIŲ DIE
NOS automobilių žygis 
buvo atšauktas SĄRYŠYJE 
SU KATASTROFIŠKU ŽE
MĖS DREBĖJIMU, ĮVYKU
SIU ARMĖNIJOJE.

o KALĖDINĖ RADIJO 
PROGRAMA, vad. Liudo 
Stankevičiaus, bus girdima 
GRUODŽIO 25 d., nuo
60 7 vai. v. per CFMB sto
ti, banga 1410.

« KALĖDŲ EGLUTĘ gruo
džio mėn. 18 d., po 11 vai. 
pamaldų AV Parapijos sa
lėje rengia mūsų LITUANIS
TINĖ MOKYKLA. Visi ma
loniai kviečiami atvykti!

MONTREAL") AUKSINIO AMŽIAUS KLUBAS X

life

e Ateinančių metų VASA
RIO 16-tajai prelegentu 
sutiko būti prof.Romas 
VaŠtokas,gerai susipažinęs 
su padėtimi Lietuvoje.

GRUODŽIO 31 d.
8 vai. vakaro

KVIEČIAME Į

Naujų Metų 
Sutikimą

AUŠROS VARTŲ 
PARAPIJOS SALĖJE

PROGRAMOJE:
• Šilta, šalta vakarienė

< Baras

• JONO ŠULMISTRO muzika

ĮĖJIMAS : $20.4- asmeniui. Bilietus įsigyti iš anksto.

KVIEČIA: L.K. MINDAUGO SAULIŲ KUOPA

' g
MOIYTRgALIO LIETUVIŲ |

KREDITO UŲĮJA |

LITAS |
Valdyba ir Tarnautojai |

sveikina 1
visus “Lito ” narius ir nares

švenčių proga ir linki

laimingų bei
džia ugsmingų

1989-jų metų

IR LINKI DAUG LAIMĖS S

proga sveikina

IR SVEIKATOS JE

1989 Metais! jg

SVEIKINA VISUS TAUTIEČIUS SU

Šv. Kalėdomis S

Savo mieluosius klientus ir draugus Ji

Mjlaųju Jlfletu

ELEKTROS ŠILDYMO 
SPECIALISTAS

MAURICE ANTONIUK,

LITAS MONTREAUO LIETUVIŲ
KREDITO UNIJA

>47S DE SCVC ST. MONTREAL QUE H4E 2A8 Tai: 7*4-3927; 7M-S8S* 

Skyrius: 3907 A Rosemont Blvd.

VISI BANKINIAI PATARNAVIMAI
AKTYVAI VIRŠ $25,000,000 REZERVAS VIRŠ $ 1,000,000

ir laimingu

ADAMONIS INSURANCE
AGENCY INC. Tel.: 722-3545

MOKA UŽ:

CERTIFIKATUS ... 10%%
TERM. INDĖLIUS:

1 metų...........
180 d.- 364 d..
120 d. -179 d.
60d. - 119 d.
30 d. - 59 d.

TAUPYMO - specialios 5^% 
TAUPYMO- su gyv. dr. 5%% 
TAUPYMO-.kasdieninės.. 5 % 
EINAMOS...............k.... 4h*
RRSP ir RRIF term 10%% 
RRSP ir RRIF taup  6H%

UŽ:

9%% 
M% 
8%% 
8 % 
7’4% 

IMA
NEKILN. TURTO nuo 1 Vi% ASMENINĖS nuo 12%%

VĖLYVIAUSIŲ PROCENTŲ INFORMACIJA “LITE

KASOS VALANDOS

nr Mielus savo klientus, yį

SVEIKINA

y TONY LAURINAITIS ■ i
montrlal. pq H3W 1X5 Tel.: 481-6608 ir

draugus bei V 
pažįstamus

_ Kalėdų ir R 
Naujų Metų proga

$
$

Šv. Kalėdų

Naujų Metų 
proga

1475 De Sava

Pirm. Antr. Trač. 9:00-3.00 
Ketvirtadieniais 12:00-8:00 
Penktadieniais 10:00-6:00

3907 Rosemont

4:00- 8:00 
2:00-6:00

5220 Queen Mary Rd. Suite 8

$v: ir

INC.

proga sveikinu klientus, 
draugus ir pažįstamus

PORTRAITS 
PASSEPORT* COMMERCIAL 
M ARIAGE • WEDDINGS

proga visus savo klientus draugus ir 
pažjstamus nuoširdžiai sveikina —

ONA ir ALBERTAS NORKELIŪNAI
MONTREAL ENTERPRISES REG’D

& 7% &

2? Dr. MALISKA ir dr. HUYNH dantistai, 
5£ 1440 St. Catherine St. W. Suite 600 Q
St Tel: 866-8235 ir 866-9297
M <wef$faf0f<i!<iffofiiffef0fo:0fof^foiet^fofo.f^<f
Ž Dr. Philip STULGINSKĮ, dantistas
2 8606 Rue Centrale Suite 209. La Salle 

Tel.: 364-4658

Dr. Goetan BERARD, dantistas,
466a Boulvd. des Laurentides, Pont Viau, Laval

Ž Tel.: 662-1177

Vi,

ir laimingų, džiugių

VISUS LIETUVIUS IR KLIENTUS SVEIKINA 
VANDENTIEKIO (PLUMBING) SPECIALISTAS 

COSTAS, Tel.: 733-9878

IR proga

LINKSMŲ KALĖDŲ IR LAIMINGŲ 
NAUJŲJŲ METŲ

SAVO KLIENTAMS IR VISIEMS
LIETUVIAMS LINKI

LENKŲ CUKRAINĖ WAWEL
yp 2524. Oatarlo E.. Mtl

Tel.: 524-3348

IMMEUBLES - CLASSIC

D. N. BALTRUKONIS Tel.: 273-9198

visus savo klientus, draugus ir pažįstamus 
nuoširdžiai sveikina —

giminėms, draugams ir
bičiukams linki —

JONAS ir CČTĖ REALTIES
Tel.: (514)-767-4690

SILVIJA ir VINCAS PIEČAlČlAI

į,4

Kalėdų Švenčiu ir i O'
Nauju Metu proga s

sveikinu savo klientus ir Jį,
visus Montrealio lietuvius— Jį

Sav. E. yORONINKAITIENĖ

•’ADAMS” RESTORANAS i
45fr

7633 La Salle Blvd. , LA SALLE , Tel.: 365-8666 «►

••••o

2 Dr. A. S. POPIĖRAITIS
"21* 1538 Sherbrooke St. W.,. .Suite 215, Montreal, P. Q.
2 Tel.: 931-4024

S FARMACIST M. CUSSON - VAISTINĖ •2 7635 Central St. Ville La Sajie, P’.Q. H8P 1L2
Tel.: 366-9745 ir 365-0505 Jį,

2 of o? *
2 J- BERNOTAS ir Rūta POCAUSKAS , notarai J 

Suite 1143, -Sun Life Build., -1155 rue Metcalfe , 'Mtl. Jį 
Tel.: 1 (514) 871-1430 |

10 psl.

Šv. Kalėdų 
ir

Naujų Metų 
proga

4»

$............... B .

jjj visus savo klientus, draugus ir pažįstamus
iį» nuoširdžiai sveikina —
g PETER SODO ir ŠEIMA
—• 4999 St. Catherine St. West, Suite 4S0, Westmount
S H3Z 1T3 Tel.: 481-0311 TRANS

LINKSMŲ KALĖDŲ ir

LAIMINGŲ NAUJŲJŲ METŲ 
visiems savo bičiuliams 

ir klientams
LINKI

John OSKOWICZ

3351 Belair St., Montreal, Que., 
Telefonas : 721-9496

OUĖBEC SIDINGS LTD.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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