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MASKVA SUNERIMO
Po 7 savaičių truku

sių procedūrų, Rusijos 
teismas paskelbė, Kad 
amerikietis verslininkas, 
technologijos agentas,tu
rintis savo 2 bendroves, 
iš Pennsylvanijos, . esąs 
šnipas, jam paskyrė di
džiausią bausmę - 20 me
tų kalėjimo.

Teisėja Nina Barkova 
perskaitė nuosprendį,ku
riame pasakyta, jog Ed
mond Pope, 54m. am
žiaus, išgavo labai slap
tus povandenines torpe
dos tecnnologijos ap
rašymus ir juos kopijavo 
Smulkiai, per 50 minu
čių, teisėja vardino jo 
prasižengimus. Nuteista
sis klausėsi ramiai, bet 
keletą kartų, nesutikda
mas dėl priekaištų, stip
riai purtė galvą.

Per keturis dešimtme
čius Edmond Pope yra 
pirmasis amerikietis, ap
kaltintas šnipinėjimu.

JAV Valstybės Sekre- 
torė Madeleine Albrignt 
pavadino šios bylos suda- 
rymą žiauriai įžeidžian
čia, o Valstybės baugu
mo Tarybos atstovas 
P.J.Crowley pareiškė,kad 
Baltieji Rūmai yra 
"labai nusivylę" dėl pa
skirtos oausmės ir pakar
totinai ragino Rusijos Vy
riausybę paleisti tuojau 
pat apkaltintąjį, nes jis 
serga retos rūšies kaulų 
vėžiu. Prez. B. Clintonas 
taip pat kreipėsi į Prez. 
V.Putiną. šis užsi
minė, gal dėl "humani
tarinių priežąsčių ir ga
lima butų atsižvelgti".

E.Pope Rusijoje yra 
lankęsis z7 kartus. Jis 
yra Duvęs Amerikos 
Legiono narys ir 6 me
tai kaip išėjęs į pensiją, 
1944m. pradėjo dirbti 
"Applied Research 
laboratory" Pennsylva
nijos Universitete.

Uždarame apklausinėji
me jis sakėsi, kad 
"Squall" torpedos povan-

MADONA Vyt. Ignas

-LAIMINGU NAUJUJU METU I
deninės raketos paleidi
mo technologija jau se
niai buvo viešai skelbia
ma, ei<sponuojama oei 
reklamuojama tarptauti
nėse ginklų parodose.Sa
kėsi, tikėjusi šia tech
niką pritaikyti komerci
niams, greito povandeni
nio transporto reikalams 
Vakaruose.

Jo advokatai tvirtino, 
kad E.Pope manęs, jog 
jo ieškomoji medžiaga ir 
toliau esanti vieša.

Teisėja sakė, .kad 
E.Pope jau gavęs pakan
kamai medžiagos savo 4 
paskutinių vizitų metu, 
o naujai ieškomoji esan
ti už leistinumo ribos.

Prez.B.Clintonas yra 
raginamas sulaikyti pa
ramą Rusijai kol suimta
sis nebus paleistas iš ka
lėjimo ir jam bus leista 

išvykti.
Popiežius Jonas Pau

lius II# taip pat kreipėsi 
dėl suimtojo į Prez. 
V.Putin^.

• Rusijos prez.Vladimir 
Putinas keičia metodus: 
priminė ir įspėjo kari
nius vadovus, kad "praėjo 
ilgi mėnesiai,© Čečėnijos 
žmones ten kenčia. Anti- 
teroristinis plano vykdy
mas turi būti užbaigtas" 

Tuojau po to jis 
paskyrė savo kabineto 
pareigūną Vladimir Je- 
laginą vykdyti Čečėnijo
je atstatymo ir social- 
ekonominio gyvenimo pa
galbos planą.

šimtai tūkstančių če
čėnų skursta pabėgėlių 
stovyklose ir subombar
duotų pastatų griuvė
siuose. Naujoms parei

goms paskirtasis V.Jela- 
ginas yra buvęs 
pareigūnas konstrukcijų 
reikalams.

© Buvęs Rusijos prez. 
Boris Jelcin'as žurnalis 
tams pasisakė, kad neprita 
ria prez.V.Putin’o naujau
siam siūlymui grąžinti so
vietiniu laikų himno melo
dija,pritaikius naują teks
tą. (Dabartinis himnas e- 
sas nepatruklus giedoti).

z Vl.Putin’as tikisi to
kiu būdu pakelti žmonių 
nuotaika, nes daug buvg 
atsiekta1- oer ana laikotar-

L
Pi-

Demonstruotojų minia 
nepritarianti pasiūlymui, 
skelbė, kad anuo laikotar- 
buvo aukštinami žiauriau - 
si Rusijos istorijos epizo
dai.

• Europos Žmogaus Tei
sių Teismo pirmininkas 
L.Vildhabe?is teigia, kad 
Lietuvoje paisoma pa
grindinių Žmogaus Teisių^ 
žodžio, minties, tikėji
mo laisvės principų. Tai 
jis patvirtino pietauda- 
nas su prez.V.Adamkumi 
Prisiminęs, kad į Euro
pos žmogaus Teisių teis
mą kreipiasi vis daugiau 
Lietuvos piliečių, V.Adam
kus teiravosi, ar tai 
nėra šalies teisinės sis
temos silpnumo požymis, 
L.Vidhaberis teigė, kad 
tokios išvados negalima 
daryti vadovaujantis tik 
bylų skaičiumi.

Lietuvoje viešintis pa
reigūnas taip pat susi
tiko su Seimo pirmininku 
A.Pauiausku, premjeru 
R.Paksu, Teisingumo mi- 
nisteriu G.Bartkumi.

• Dailiojo čiuožimo 
Grand Prix Serijos žai
dynėse iki dabar laimėtų 
taškų sistemoje garsioji 
Lietuvos čiuožėjų pora 
Margarita Drobiazko ir 
Povilas Vanagas yra pir
mojo dešimtuko 4-toje 
vietoje.

o Montrealyje vyko 
masinės demonstracijos 
-apie 75.000 minia -pa
sisakė prieš visų prie - 
miesČią sujungimą į vie
ną, Montrealio miestą.
Tai reikšmingas protes

tas pries miesto i merą, 
ir premjera^ Lucien Bou
chard, kurie Šį projektą 
labai intensyviai rėmė.

• VOKIETIJOJE vykusio- 
je"EXPU 2000"v Pasauli
nėje Parodoje š.m. spa
lio menesį Lietuvos pa
viljone duvo rodomas re- 
žisorių A.Stokio ir A.Ma
telio filmas "SKRYDIS 
PER LIETUVĄ". Ėji
mas pripažintas vie
nas is geriausių ir įver
tintas IV- ąja vieta po 
Liuksemburgo, Europos 
Sąjungos ir Meksikos.

• Minske oficialiai ati
daromas naujas Lietuvos 
Ambasados pastatas, ku
rį prejektavo architek
tas Leonardas Vaitys.
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Ispanijoje. Jie vartoja 
smurtą prieš vietos ūki
ninkus ir iš Lietuvos at
vykusius laikiniems dar
bams žmones, atimdami 
jų uždarbius. Nepėsti ir 
ir smulkiose bei stam
biose vagystėse.

• Grupė Lietuvos parla
mentarų dalyvaus Briuse
lyje rengiamame septin
tame Europos Sąjungos 
ir sietuvos Jungtinio 
Parlamentinio Komiteto 
posėdyje, jame numatyta 
aptarti Lietuvos pasiren
gimą narystei ES Euro
pos Komisijos pažangos 
ataskaitą, Europos Par
lamento rezoliuciją dėl 
Lietuvos, pažangą narys
tės derybose bei politinę 
ir ekonominę situaciją 
Lietuvoje.

mielus Kanados lietuvius Š v. Kalėdų proga 
ir DĖKOJU už Jūsų nuolatinį rūpesti ir 
teikiama^ paramą Lietuvai.

Haris Lapas, 
Garbės Generalinis Konsulas

ateinančiais 2001 - siais metais Jums 
geros sveikatos, dvasinės ramybės ir stiprybes.

Linkiu aplankyti TĖVYNĘ ir pasidžiaugti 
jos akivaizdžia pažanga.

Lietuvoj e
• Vilniuje,švenčių proga, 
Katedros ir Rotušės aikš
tėse, pastatytos avi puoš
nios kalėdines eglės.

• Klaipėdos meras Euge
nijus Gentvilas rengia Ka
lėdinę labdaros akciją 
"Pasidalinkime džiaugs
mu". Pernai labdaros 
akcijos metu buvo su
rinkta $2L),LRiU litų.

įdomu butu sužinoti , 
kiek paaukojo savieji nu- 
vorisai?

Ir jei audra ištikus, 
Verstų stulpą vieną, 
iš tų, kurie prilaiko 
mūsų namo sieną, - 
Namas negrius -
Iš baimės jūs neišlakstykit, 
Tik vietoj to stulpo, 
Tą pačią dieną, 
Tuoj kitą statykit!

(V. Kudirka)

sesėms TĖVYNĖJE

SVEIKINAME Kanados lietuvius ir 
dėkojame jiems už vieningą darbą 
bei pasiaukojimą, tautos gerovei.1

$ siunčiame nuoširdžiausius

$ LINKĖJIMUS broliams ir 
S ir IŠEIVIJOJE,

Kanados Lietuviu Bendruomenės Krašto Valdyk 
Algirdas Vaičiūnas, Rūta Žilinskienė, Marija 
Vasiliauskienė, Silvija Piečaitienė, Natalija 
LiaČienė, Arūnas Morkūnas, kun. Edis Putri
mas, Vita Stanevičienė, Irena Ross, Rimas 
Kuliavas, Matas Stanevičius, Jolanta Sta - 
siuleviČienė.

psl.

• Lietuvos Prezidentas 
Valdas Adamkus Vokie
tijos verslininkus užtik
rino, kad nors Seimas ir 
Vyriausybė pasikeitė,Lie
tuvos finansinė padėtis 
bus stabili. Sis pabrėžė, 
kad naujoji Vyriausybė; 
įsipareigojo kurti palan
kią verslo aplinką ir to
bulinti mokesčių siste
mą, kuri būtų patrauk
lesnė užsienio investuo
tojams.

Prie investicijų didė
jimo neprisideda krimino- 
loginis įvaizdis, kurį ple
čia tokie, kaip, pavyz
džiui, šiomis dienomis 
't>agarsėję" panevežiečiai

Lietuvos vyriausybės 
vardu posėdyje sveikini
mo žodį tars užsienio 
reikalų ministeris An
tanas Valionis.

• Lapkričio mėn.21d.vy- 
riausias derybininkas dėl 
Lietuvos narystės Euro
pos Sąjungoje (ES), Už
sienio Reikalų vicerni- 
nisteris Vygandas Ušac- 
kas ragina Lietuvos san
tykius su ES vertinti 
kaip "galimybių erdvę". 
Jis dalyvavo tarptauti
nės konferencijos "Eu
ropos Sąjungos plėtros 
proceso pilietiniai bei 
ekonominiai iššukiai:Pran- 
cūzijos ir Lietuvos požiū
riai" atidaryme.

Pagal V.Ušacką,pusė 
į užsienį išvežamų lie
tuviškų prekių ekspor
tuojama į ES šalis. Per
nai eksportas iš 
Lietuvos į ES buvo 6 
mlrd.21 rniln.litų.,o per 
devynis šių metų mėne
sius - 5 mlrd.445 mln.li
tų.

Šių metų liepos 1 duo
menimis, iš visų tiesio
ginių užsienio investicijų 
Lietuvoje 61% sudaro Eu
ropos Sąjungos šalių in
vesticijos. Ši dalis pri
lygsta 5 mlrd. 382 
mln.litų.

Konferencijoje V.Ušac- 
kas pažymėjo, kad ES 
nebėra 6-tojo ar 7-tojo- 
dešimtmečio Europos 
ekonominė bendrija, įkū
nijusi tik keturias lais
ves: laisvo prekių, pa
slaugų, kapitalo ir as
menų judėjimo.

ES dabar yra bendra 
15 valstybių ekonomine, 
aplinkosaugos , socialinė, 
vidaus reikalų, taip pat 
užsienio politika. Ją įgy
vendinant , Lietuva vis 
aktyviau dalyvauja.

• Visi ministerial, šalia 
gimtosios lietuvių kal
bos, kalba rusiškai bei 
angliškai. Pastarosios 
kalbos nemoka tik 
Žemes Ūkio ministeris 
K.Kristinaitis, tačiau jis 
kalba lenkiškai ir vokiš
kai.

benkų kalbą moka ir 
ilgametis Lietuvos am
basadorius Lenkijoje, da
bar URM vadovas a.Va
lionis bei Susisiekimo 
ministeris G.Striaukas.

Prancūzų kaioą moka 
Krašto Apsaugos ministe
ris L.Linkevičius bei 
Švietimo ir Mokslo m in. 
A. Monkevičius.

• Seimo ekonomikos K- 
to pirmininkas V.Uspas- 
kichas pirmajai savo ke
lionei į užsienį pasirinko 
Rusiją ir gavęs, pagal 
"Lietuvos Rytą", Seimo 
Valdybos pritarimą, iš
vyko į Komijos respubli
ką. Parlamentaras, esą, 
išvyko Komijos vyriausy
bės kvietimu ir lankysis 
jos administraciniame 
centre Syktyvkare.

• Lapkričio mėn.26d. 
Centro Sąjungos suva
žiavimas naujuoju parti
jos pirmininku išrinko 
K.Glavecką, kuris yra 
Seimo Biudžeto ir Finan
sų Komiteto pirminin
kas. Jis buvo vienintelis 
realus kandidatas į par
tijos pirmininko postą.

• Lietuvą ir Lenkiją su
jungs maždaug 14U kilo
metrų ilgio elektros ener
gijos tiltas, kuris bus nu. 
tiestas per metus, 
antradienį po susitikimo 
su Lenkijos Užsienio 
Reikalų ministeriu Wla- 
dyslavv Bartoszewski pa

reiškė Varšuvoje viešin
tis Lietuvos Diplomati
nės Žinybos vadovas An
tanas Valionis. Anot jo, 
linija bus aOO kilovatų 
įtampos. Lietuva pasi
rengusi finansuoti savo 
tilto dalies statybą. Ati
tinkamomis išlaidomis 
pasirengus ir Lennijai, 
prasidės elektros ener
gijos tilto statyba.

• Pasaulio Lotynų Ame
rikos sportinių šokių an
samblių čempionate lap
kričio mėn.26d. Velso 
mieste Austrijoje, Klai
pėdos "Žuvėdra" laimėjo 
sidabro medalius.

• Moderniausias ne tik 
Lietuvoje, bet ir Balti
jos šalyse, daugiau nei 
1G milijonų kainavęs ir 
neseniai atidarytas Kau
no medicinos Universi
teto Klinikose Spindu
linės Terapijos Centras. 
Tai ypatingai kokybiškas 
onkologinių ligų gydymo 
metodų komplektas.

© Pagal nuteistųjų as
menų perdavimo konven
cijos 1997 metų papil
domą protokolą, bus ga
lima perduoti iJetuvos 
piliečius. be jų sutikimo 
atlikti bausmę juos nu- 
teisusiose valstybėse.

Lietuvos piliečiai bus 
išouoaami tais atvejais, 
kai nuteistasis asmuo sla
pstosi Lietuvoje nuo 
bausmės atlikimo arba 
buvo deportuotas iš jį 
nuteisusios šalies.

Šį protokolą vienbal
siai patvirtino Seimas.

• Lapkričio mėnesį du 
broliai libaniečiai, stu
dentai iš Kauno medici
nos universiteto, neteko 
vizų už Lietuvos įstaty
mų pažeidimą.
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SILVIJA, ARŪNAS, ANTANAS ir DANIELIUS 
STAŠKEVIČIAI

PATEIKTA INFORMACIJA DEL SSSR OKUPACIJOS 
PADARYTOS ŽALOS LIETUVAI.

Ramios KALĖDŲ NAKTIES 

Varpų skambesys telydi visus 

geros valios lietuvių kelius.

LAIMINGŲ2001METŲ Į 
Kanados Lietuvių Fondas

Vyriausybės Spaudos Tarnyba pranešė, kad įgy
vendinant š.m. birželio rnėn. 13d. priimtą įstatymą 
dėl SSSR okupacijos žalos atlyginimo, Lietuvos 
Respublikos Vyriausybė 2000.07.28 nutarimu Nr.884 
patikslino dar 1995.04.05 tuometinio Ministerio R 
ko Adolfo Šleževičiaus ir Ekonomikos Ministerio 
z\leksandro Vasiliausko pasirašytą Vyriausybės nu
tarimą ’’Dėl žalos, padarytos Lietuvos Respublikai 
1940-1991 metais buvusios TSRS ir 1991-1993 me

• Šiauliuose atidaryta dr 
džiausią Lietuvoje deng
ta turgavietė "DVARAS" 
7.0U0 kv.metrų plote.Tai 
erdvi, moderni turga
vietė, įrengta pagal nau
jausius sanitarijos ir hi
gienos reikalavimais. Joje 
bus prekiaujama daržo
vėmis, mėsa, pienu, žu
vimi ir pramoninėmis 
prekėmis. Salėje iš viso 
yra 730 prekybos vietų, 
180 šaldymo vitrinų, 4 
šaldymo kameros. Turga
vietėje yra kavinė , kir
pykla ir vaistinė. 80% 
prekybos vietų jau už
imta nuo Naujųjų Metų. 
Likusios vieios ūkinin

kams siūlomos su 20% 
nuolaida.

Naujoji turgavietė Kai
navo 4.5mln.litų, dar 1.5 
mln.litų Kainavo įren
gimai. Tikimasi, kad tur
gavietė, kurią statė 64 
bendrovės, atsipirKS per 
4-5 metus. Ji pastatyta 
per 7 mėnesius ir reikia 
tikėtis, kad be "brokų".

• Vyriausybėje vyko Prem
jero skatinamas pasitari
mas, Kuriame dalyvavo 
Policijos Departamento 
generalinis komisaras 
V.Rackausi<as, tyrimų va
dovas V.Junokas, VR mi-

nisteris V. Markevičius
bei generalinis prokuro
ras K.Pėdnyčia. Pries šį 
susitikimą Premjeras Kal
bėjosi su Vidaus Sau
gumo Departamento di
rektoriumi m.Laurinkumi.

Pasitarime su teisė
tvarkos pareigūnais buvo 
pasiūlytas priemonių pla
nas, kaip reikėtų kovoti 
su nusikalstamumu Pane
vėžyje ir visoje Lietuvo
je.
• Vyriausios Policijos Ko
misariato vyriausias ko
misaras E.Kaliačius, su
sitikęs su Vilniaus meru 
A.Zuoku, sakė, kad šie
met, palyginti su pra

tais - Rusijos federacijos kariuomenės, 
apskaičiavimo" ir įpareigojo Vyriausybinę Komisiją 
iki spalio mėn. 1 dienos patikslinti ir užbaigti SSRS 
okupacijos padarytos žalos skaičiavimus.

Vyriausvbinė Komisija, vadovaujama Teisingumo 
vicemin.. R.Budbergytės pateikė Vyriausybės 
Kanceliarijai patikslintus skaičiavimus. Spalio mėn. 
6 dieną Vyriausybės Strateginio Planavimo Komiteto 
posėdyje išklausyta Komisijos ataskaita šiuo klausi
mu. Pagal pateiktą ataskaitą, SSRS okupacijos pa
daryta žala Lietuvai sudaro apie 20 milijardų USD. 
iš šio skaičiaus - žala dėl nužudytų ir žuvusių jos 
gyventojų sovietinės okupacijos rezultate sudaro 7.6 
milijardo USD. Dėl vykdyto Lietuvos gyventojų ge
nocido ir represijų - 1.8 milijardo USD. f šį skaičių 
įeina tremtinių suluosinimas ar pakenkimas svei
katai, dirbant priverstinius darbus, įkalintų asmenų 
suluošinimas ar pakenkimas sveikatai, išlikusių gyvų 
represuotų asmenų bei jų palikuonių repatrijavimo 
ir įkurdinimo tėvynėje išlaidos, mirusių ar nužudytų 
Lietuvos Respublikos piliečių palaikų paieškos, lai-

daryta paimtų į SSRS kariuomenę palikuonims ir iš
laikytiniams dėl jų maitintojų žuvimo, nužudymo, 
suluošinimo, asmenims, paimtiems į darbus plėši
niuose, pasiųstiems likviduoti Černobylio AE ava
rijos padarinius; žala miesto ir kaimo gyventojams, 
juridiniams asmenims - apie 500 milijonų USD. šis 
skaičius apima gyventojų turto nacionalizavimą, 
konfiskavimą, prievartinį ūkininkų suvarymą į ko-
lūkius, gyventojų ir juridinių asmenų vertybinių po-
pierių, santaupų bankuose nusavinimą, ne
grąžintus indėlius iš Vnešekonombanko ir kt.; žala 
Katalikų Bažnyčiai ir kitų konfesijų maldos na
mams - virš 200 milijonų USD; žala, kurią Lietuva 
patyrė dėl valstybės gyvybinių funkcijų nutraukimo- 
beveik 1.4 milijardo USD. Ši dalis apima Lietuvos 
karininkų sunaikinimą, valstybės gynybinės galios 
atkūrimo išlaidas, ambasadų pastatų neteisėtą 
pasisavinimą ir diplomatinės tarnybos atkūrimą, nu-

dojimo bei perlaidojimo, kapų sutvarkymo išlaidos.
Žala dėl rezistencijos persekiojimo - 171 milijo

nas USD. Dėl okupuoto krašto piliečių prievartinio 
ėmimo į sovietinę kariuomenę ir sukarintuosius 
dalinius 1940 ir 1944-1991 metais Lietuva patyrė 
2.3 milijardo USD žalą. į šį skaičių įeina žala, pa-

savintą ginkluotės ir karinio turto vertę. Kita žala 
(priverstinė emigracija, žala visuomeninėms organi
zacijoms ir kt.) apie 6 milijaraus USD.

Ataskaitoje pagal JT metodiką, taip pat apskai
čiuoti bendrieji Lietuvos ekonomikos nuostoliai dėl 
negauto nacionalinio produkto. Šie nuostoliai pagal 
JT metodiką sudaro apie 800 mlrd.USD.

ejusiais metais, Vilniuje 
17% sumažėjo sunkių, nu- 
siKaltimų ir pagerėjo jų 

— išaiškinamumas, sumažėjo 
vagysčių iš gyvenamų pa
talpų, transporto prie
monių.

Tačiau išaugo priva
čios nuosavybės vagysčių 
skaičius, ypač Senamies-
tyje, taip pat nusikalti-
mų, susijusių su narko
tikais. Vyriausiojo komi
saro turimais duomeni
mis, net 40% vagysčių 
padaro narkomanai.

Benarą Vilniaus miesto 
kriminologinę padėtį 
E.Kaliačius įvertino kaip 
patenkinamą.

Policijos vadovas pa
brėžė būtinybę Senamies
tyje įrengti vaizdo ka
meras, jam pritarė ir 
A.Zuokas, kad būtų nu
matytos lėšos kitų metų 
Vilniaus biudžete.
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Lietuvos ambasadorius Washington'© Stasys 
Sabaliauskas sveikina LF rudens pokylio 
dalyvius PL Centre lapkričio mėn.4d.

ČIKAGOS "LITUANICA" 
LAIMI

Š.m. spalio mėn.pasku
tinį sekmadienį "Litua- 
nica" futbolininkai iš ne
toli Wisconsin'© valstijos 
sienos, esančios "Ser
bian” Centro aikštės par
sivežė tris laimėjimo 
taškus, tuo pelnydami 1- 
ją vietą 2000-2001 
m. "Metro" lygos 1 divi
zijos rudens rato pirme
nybėse.

Lietuvių ekipa devin
tose pirmenybių rungty
nėse įveikė lenkų "Cent
rum Sport" vienuolikę 
(buvusią "Cracovia") 2-1 
ir rudens sezone nepaty
rė nė vieno pralaimėji
mo. Mūsiškiai šventė 
pergalę septyniuose su- 
sitiKimuose ir du kar
tu sužaidė lygiomis. Jų

laimikis-23 taškai.
Rungtynės prieš 

lenkus buvo vienos iš 
sunkiausiųjų šį sezoną 
(nors ir prieš Spartą ne
buvo lengva), ypatingai, 
kuomet mūsiškiams prisi
ėjo žaisti po Klubo 50- 
mečio pokylio šeštadie
nio vakare, užsitęsusio 
iki sekmadienio paryčių. 
Todėl kai kuriems žaidė
jams pritrūko ištvermės, 
nors jie stengėsi to ne
parodyt!...

Smagu, kad į tolimą 
aikštę atvyko 14 žaidėjų 
ir buvo galima daryti pa
keitimus. Pirmą įvartį 
įmušė lenkai, o Rytis 
Kavaliauskas, kiek vėliau 
pasekmę išlygino. Tačiau 
antrame kėlinyje lenkai 
sugalvojo žūt-būt laimė
ti ir pradėjo "Lituani

cos” vyrus intensyviai 
spausti. Mūsiškiams rei
kėjo iš visų jėgų gintis. 
Tai, palyginus mūsiš
kiams sekėsi, nors šiek 
tiek padėjo ir laimė.

Dabar "Lituanicos" vy
rų vienuolikės laukia 
maždaug dviejų mėnesių 
poilsis. Tad sausio mė
nesio pirmąjį sekmadienį 
jie pradės rungtyniauti 
"Indoor Soccer" (salės 
futbolo) pirmenybėse. Jo
se, kaip ir anKsčiau, lie
tuviai žais aukščiausioje 
("major") grupėje. Atro
do, kad ir pirmenybėse 
lauke, mūsiškiai taikosi 
į "major" lygos komandų 
tarpą. į aukščiausąją ly
gą patenka dvi geriau
sios pirmosios lygos ko
mandos.

Smagu pažymėti, kad 
į Lituanicos vyrų vienuo- 
lykės eiles vis įsijungia 
jauni, gana perspektyvūs 
žaidėjai, neseniai atvyku
sieji iš Lietuvos. Tik jų 
dėka yra galima 
sudaryti pilną komandą, 
kuri būtų pajėgi varžy
tis "major" divizijoje,nes 
ten žaidžiančios ekipos 
jau pasirodo stipriai.Rei
kia džiaugtis, jog į 
lietuvių komandos trene
rių tarpą atėjo profesio
nalas treneris iš Lietu
vos Gediminas Jermala- 
vičius, kuris mūsiškiams 
irgi labai reikalingas.

Čia reikia pridėti, jog 
spalio mėn.28d. P.L.Cen
tro didžiojoje salėje bu
vo iškilmingai paminėta 
"Lituanica" 50-metų gy
vavimo sukaktis. į poky
lį susirinko apie 400 
žmonių, kurių tarpe bu
vo žymių svečių,jų tarpe 
ir Illinois futbolo Drau
gijos atstovai. Raštu Klu
bo narius sveikino Lie-

Siu. metu Lietuvių^ Fondo stipendininkai,atsiėmę ju 
paramos"'Čekius per LF rudens pokyli lapkričio mėn.
4 d, Pasaulio Lietuviu Centre Lemonte, IL, prie
Čikagos. ’ Nuotr: Ed.ŠulaiČio

Holiday Greetings
' from the Mayor O

Man labai malonu nuošir
džiai palinkėti laimingo 
Švenčiu sezono.
AŠ viliuosi, kad vistį Mont- 
realio bendruomenių šven
tės bus paženklintos mei
lės ir dalinimosi dvasia,ir 
ateinantieji metai taika , 
laime ir gera sveikata.
Mano bendradarbiai ir aš 
kviečiu jus kartu su mu - 
mis įsijungti į Šventišką 
renginį Miesto Savivaldy - 
beje, gruodžio men.24 ir 
25 dienomis.

Laimingu 2001-jiį !

Pierre Bourque 
Mayor

Ville de Montreal
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ALTV atstovai. > 
Taip pat buvo galima

Richard įsigyti pašto ženklų,bei 
M.Daley ir kiti asmenys.? specialiai išlestų
įDOMI PAŠTO ŽENKLŲ i bei Filatelistų Drau-
PARODA BALZEKO ;
KULTŪROS MUZIEJUJE

Čikagoje, šalia gausių 
draugijų, klubų, organi
zacijų, bei kitokių lie
tuviškų vienetų, jau dair 
giau negu pusšimtį nietų 
(nuo 1946m. rudens) gy
vuoja Filatelistų Drau
gija "Lietuva". Ji kas du 
metai ruošia filatelijos 
parodas ir š.m. spalio 
mėn.20-22 d.d. BalzeKO 
Lietuvių kultūros Mu
ziejuje vyko jau 28-oji 
tokia paroda.

Šia proga, panašiai 
kaip ir 1998m., buvo iš
leisti trys vokai, trijų 
Lietuvos istorinių įvy
kių pažymėjimui: 10 me
tų nuo Lietuvos Nepri- - 
klausomybės atkūrimo,80 ; 
metų nuo Lietuvos Stei
giamojo Seimo įkūrimo 
ir M.K.Čiurlionio 125 gi
mimo metinės.

Parodos oficialus ati
darymas įvyko spalio m e 
nėšio 21d. Čia žodį ta
rė "Lietuvos" Draugijos 
pirm., o taip pat ir pa
rodos rengimo vadovas 
Jonas Variakojis.Parodos 
teisėjais buvo Paul Bar- 
batavičius 
dr. Algirdas 
skelbti ir

tuvos Prezidentas Valdas Filmavo 
Adamkus, Čikagos mies
to meras

iš Kanados ir 
Kudirka. Pe
šios parodos

Didžiausioji premija - 
"Grand Award" atiteko 
Romui Fabijonui iš Pa
los Park, Ill. už Klaipė
dos ženklų rinkinį. Auk
sine premija su teisėjų 
pagyrimu paskirta Keistu
čiu! P.Deveniui iš Walt- 
ham,MA. Ausinė premija 
pripažinta Zuzanne Yan- 
kowski iš Clearwater,Fl.

Taip pat už ženklų rin
kinius kitas premijas ga
vo: Juozas iviačėnas, dr. 
Audrius V.Plioplys, Vito 
Lukoševičius,Ronald Yan 
kowski, kazimierietė vie
nuolė Perpetua.

Buvo išstatyti ir nu
mizmatikos rinkiniai.Auk
so atžymėjimą gavo dr. 
Audrius Plioplys.

Parodos atidaryme da
lyvavo apie 50 žmonių.

vokų,

gijos leidinių.
Dvi dienas čia 

ir JAV pašto skyrius,ku
ris antspaudavo specia
liais antspaudais vokus.

Buvo surengtas šaunus 
pokylis.

Kalbantis su Draugijos 
ir parodos rengimo Komi
teto pirmininku J.Varia- 
koju (o jis yra vienas iš 
didžiausiųjų filatelijos 
entuziastų Čikagoje) pa
aiškėjo, kad susidomėji
mas filatelija mūsų tau
tiečių tarpe yra didžiu
lis. Parodose vis dar da
lyvauja daug žmonių su 
savo 
(tik dėl ligos šiemet iš 
New 
atvažiuoti Algirdas Ruz- 

" gas).v 
šiuo metu 

priklauso 226 
Yra leidžiamas 
žurnalas, kuris 
ryšius su visame pasauly
je išsimėčiusiais šios 
Draugijos nariais. Gyve
nantieji Čikagoje ir apy
linkėse dalyvauja narių 
susirinkimuose, šaukia
muose du kartus per 
metus.

šalia J.Variakojo, prie 
parodos rengimo prisidė
jo Liudas Volodka, Vito- 
Lukoševičius, Edmundas 
Jasiūnas, Jūratė Jasiū- 
nienė, Juozas Masilionis, 
Juozas Liubinskas,Kazys 
Rožanskas, Violeta Rut
kauskienė, Vai 
Algis Jurkūnas, 
Putrius, Edward 
Juozas Žadeikis, 
Mačenas ir kt.

ženklų

Yorko

psl.4.

veikė

rinkiniais

negalėjo

Draugijai 
žmonės, 
stambus 
palaiko,

Martis, 
Algirdas 
J. Lukas, 
Juozas

bios parodo proga bu
vo išleistas stambokas 
leidinys. Jame telpa 
"Lietuvos" Draugijos pirm, 
Jono Variakojo sveikini
mai lietuvių ir anglų 
kalbomis. Taip pat ir Il
linois valstijos guberna
toriaus George j 
Čikagos miesto mero Ri
chard M.Daley, su didelė
mis šių aukštų pareigūnų 
nuotraukomis. Yra įdėta 
ir nemažai prekybininkų 
sveikinimų.

H.Ryan,



KAINAS

AI augau tavo šešėly, niekeno nematomas, 
lyg krumokšms varganas, ir tamsa 
tirštėjo, tau vis dar per maža 
buvo saules - tada, 
pradėjau ir as jos ilgėtis ir - 
Abelį, tu sugundei mane.

Dabar motinos saugo ir lydi tave, 
seserų dainose tik tu esi- 
į tave panašiais svajoja būti 
broliai jauni.

V v . >/' .
As paženklintas tavo šviesoje, kiekvieno vengiamas, 
lyg nuodingas vijoklis, ir vienuma 
didėja, o tau dar per maža 
visų meilės, kaip a'Š ja 
nors akimirkai trokštu pajusti, - kaip? 
Abeli, kam tu gundai mane -

Ed.Šulaitis 
RUDENINIS LIETUVIŲ 
FONDO POKYLIS LE- 
MONTE-

Kaip ir kiekvieną ru
denį, turtingiausia ir dau 
giausia dolerių lietuviš
kai veiklai visame 
pasaulyje išdalijanti, o 
be to- gausiai lietuvišką 
jaunimą remianti orga
nizacija - Lietuvių Fon
das surengė savotišką 
derliaus šventę, ji įvyko 
lapkričio rnėn.4 dienos 
vakare PL Centre 
Lemonte ir sutraukė 
apie trejetą šimtų 
gražiai atrodančios publi
kos, susibūrusios rude
niškais motyvais išpuoš
toje patalpoje.

šis vakaras buvo skir
tas daugaiu pasilinksmi
nimui, tačiau jame ne
truko ir rimtesnių mo
mentų, kalDų, sveikinimų 
nors ir ilgai neužsitęsu
sių. Be to, vyko ir sti
pendijų čekių įteikimas 
LF paramą gavusiems 
studentams, gyvenan
tiems Čikagoje oei jos 
apylinkėse.

Pokylio programą pra
dėjusi Ramona Stepnens- 
Žemaitienė į susirinku
sius svečius pirmuoju pa 
kviete prabilti LS Val
dybos pirmininką Povilą 
Kilių. Šis pasidžiaugė 
sėkmingu šių metų va
jaus užbaigimu, pažy
mint, jog buvo įnešta 
apie 600 tukst.dolerių ir 
bendras kapitalas jau 
artėja prie 11 milijonų.O 
pridėjus nerealizuotą tur 
tą, jia jau siekia apie 
15 milijonų. Pažymėjo, 
kad jau turima daugiau 
negu 7,000 narių.
Kalbėtojas akcentavo,kad 

pirmą kartą LF 37 metų 
istorijoje įvairiems lie
tuviškiems projektams ar 
studentams buvo išdalin
ta milijonas dolerių. "Ka
da LF turtas sieks 20 
milijonų, • tuomet galė
sime kas metai skirti po 
2 milijonus" - aiškino 
P.Kilius.

Jis taip pat padėkojo 
jaunesniosioms LF dar
buotojoms: Ramonai Že
maitienei, Judy Sidrie- 
nei, Sigitai Balzekienei 
bei kitiems ilgamečiams 
Fondo veikėjams bei jų

2000.xn.12.

Liūne Sutema floridą

žmonoms, kurie daug dir. 
bo ir patraukliai išpuo
šė pokylio salę.

į pokylį atsilankė visa 
eilė garbingų svečių. Jų 
tarpe buvo Lietuvos res
publikos ambasadorius 
Washingtone Stasys Saka
lauskas, Lietuvos Seimo 
narys Petras Gražulis, 
Lietuvos garbes konsulas . 
Čikagoje Vaclovas Klei
za, Lietuvos garbes kon
sulas St.Petersburg Stan
ley Balzekas, Ja V Lietu
vių Bendruomenės Tary
bos pirmininkė Regina 
Narušienė ir kt.

Lietuvos ambasadorius 
S.Sakalauskas, kartu su 
savo žmona Jūrate, atvy
kęs iš Washingtinb, savo 
žodyje dėkojo už pakvie
timą dalyvauti šioje ru
dens šventėje. Jis teigė, 
kad' LF steigėjo dr. An
tano Razmos idėja buvo 
pasodinta į gerą dirvą, 
todėl duoda gražius 
vaisius. Kalbėtojas užsi
minė ir apie LF stipen- 
dininkus-jaunuosius stu
dentus, palinkedams 
jiems gerų studijų ir su
grįžimo į Lietuvą.

O tų stipendininkų bu
vo gana didelis burys- 
net 21. Jiems čia čekius 
įteikė ir rankas paspau
de LF steigėjas ir Pelno 
skirstymo komisijos pir
mininkas dr.A.Razma
bei LF Tarybos por ali
ninkas Algirdas Ostis.

iš eilės, alfabeto tvar
ka, iššaukti stipendijų 
čekius atsiėmė šie jauni 
žmonės, kurių dauguma 
buvo naujai atvykusieji 
iš Lietuvos studentai ir 
dalis iš jų čia gyvenan
tieji jau ilgesnį laiką. 
Tai: Aušra ĄŽuolaitytė, 
Jurgita Baltrušaitytė,Da
lia Cizikaitė, Laura Dai
nytė, Irena Danilkina, 
Rimas Gecevičius, Milda 
Grigaitytė, Simona Jaku
bauskaite, Arūnas Karą- 
lis, Jolita Klimavičiūte, 
Sigita Lukauskaitė,Džiu
gas Reneckis, Audronė 
Rozenbergienė, Laimo
nas Simutis, Silvija Skrip- 
kauskaitė,Asta Švedkau- 
skaitė, Rasa Tamulavi- 
chus, Adomas Tautkus, 
Neringa Tvardauskaitė, 
Deimantė žūkaite.

JAV LB KULTŪROS TA
RYBOS PREMIJŲ ŠVĖN
TE ST.PETERSBURGE.

Lapkričio mėn.18d.St. 
Petersburgo Lietuvių Klu
bo salėje ouvo surengta 
aštuonioliktoji JaV Lie
tuvių Bendruomenės Kul
tūros Tarybos premijų 
šventė. Ją St.Petersbur- 
ge Kultūros Tarybos 
pavedimu rengė LB Flo
ridos Apygardos Valdyba, 
kurios būstine yra St.Pe- 
tersourge ir Lietuvių 
klubas, kurio kultūrinis 
Būrelis daug prisidėjo 
prie renginio ruošos. Da
lyvavo ir Kultūros Tary
bos pirmininkė Marija 
Reinienė, laureatės: dai
lininkė Magdalena Stan- 
kūnienė ir Jūratė Dovi- 
lienė. Taip pat, Lietuvos _ 
Respublikos Garbės Kon
sulas vakarinei Floridai 
Algimantas Karnavičius, 
Valdybos pirm. Vytautas 
Kamantas su žmona ir 
naujai išrinktas JAV LB 
•Krašto valdybos pirm. 
Algimantas Gečys su 
žmona.

Rengėjų vardu šventę 
atidarė ir laureatus bei 
svečius pasveikino Lie
tuvių Kluoo pirmininkas 
Albinas Karnius ir Flori
dos Apygardos pirminin
kas Algirdas Dūda. Ange
lė Kamiene pravedė šio 
vakaro programą. Marija 
Reinienė trumpoje kalbo
je pasveikino laureatus 
ir priminė, kad mecena
tas yra Lietuvių Fondas 
ir tiktai jo dėka mes ga 
lime, nors ir kukliai, at
žymėti savo kiekvienų 
metų kultūrininkus.

Buvo įteiktos Tarybos 
plaketės, o Lietuvių Fon
do atstovė Genovaitė 
Treinienė įteikė pinigi
nes dovanas Čikagos Jau
nimo Centro Lituanisti
nės Mokyklos vedėjui.

Laureatės gavusios pre
mijas, savo kalbose taip 
pat išreiškė padėkas Lie
tuvių Fondui ir Kultūros 
Tarybai. Šventėje negalė 
jusiu dalyvauti laurea- 
tų-žurnalisto Karolio 
Milkovaičio ir radijo- 
Vytauto Volerto padėkos 
kalbas perskaitė Angelė 
Kamiene, o muzikos pre
miją gavusio Vytauto 
Strolios kalbą perskaitė 
ir premiją priėmė jo ar
tima kaimyne ir bičiulė 
Teresė Gečienė.

Garbės Konsulas Algi
mantas Karnavičius per
skaitė nuoširdų Lietuvos 
Ambasadoriaus btasio Sa
kalausko sveikinimą -ir 
kartu pasveikino laurea
tus savo vardu. Sveikino 
naujasis Krašto valdybos 
pirm. Algimantas Gečys 
ir Pasaulio Lietuvių Ben
druomenės Valdybos pirm. 
Vytautas Kamantas.

"Dainavos" Ansamblio 
Vyrų Oktetas iš Čika
gos, vadovaujamas Da
riaus Polikaičio, pui
kiai atliko 16 dainų. Pro-

Bronė Bociunienė su vyru Feliksu, augintiniu Rurnpiu, 
kojotu, kurį sužeistą, visai mažiuką priglaudė, su 
čiulpuko pagalba augino ir prisijaukino. Šalia -Pauliu
kas Spudulis, p.Bronės vaikaitis. Visi patenkinti Flo
ridoje.

gramos pabaigoje Vyrai 
susilaukė ilgų plojimų ir 
buvo apaovanoti gėlėmis.

Pasibaigus programai, 
vyko vakarienė, dalyvau
jant laureatams, okteto 
dainininkams, svečiams 
ir vietiniams, norėju
siems pasibūvoti kartu 
su svečiais.

Sekmadienį, lapkričio 
mėn.19d. Vyrų Oktetas 
giedojo šv. Vardo bažny
čioje, Gulfporte, lie
tuviškose pamaldose ir 
tuojau po to išskrido at
gal į Čikagą.

nauja valdyba

Lietuvių Klubas St.Pe- 
tersourge išsirinko naują 
valdybą 2001 — siems 
metams.Reikia pasakyti, 
kad mūsų rinkimai buvo 
sėkmingesni negu Ameri
kos prezidento, nes jau 
tą pačią dieną paaiškėjo 
naujosios valdybos su
kaktis: pirmininkė Lore
ta Kyniene, vicepirmi
ninkė Dalia Adomaitienė, 
sekretorė Kleofa Gai
žauskaitė, sąskaitybos ve
dėjas Dainius Vaidyla,iž
dininkė Aldona Česnaitė.

Direktoriais išrinkti: 
Antanas Adomaitis, Lai
mutė Alvarado, Gražina 
Cibienė, Juozas Gečas, 
Jonas Jonaitis, Vilius 
Juška ir Aldona Stasiu- 
kevičienė.

į Revizijos Komisiją 
išrinkti: Alvitą Kerbe- 
lienė, Aldona Ulienė ir 
Genovaitė Treinienė.

• Lapkričio mėn. 24d.se- 
noji ir naujai išrinktoji 
Klubo vakfyba susirinko 
į bendrą posėdį, kuria
me tarp kitų einamųjų 
reikalų, buvo nustatytos 
ir svarbesniųjų renginių 
datos.

Kūčių vakarienę ruošia 
kartu buvusioji ir naujo
ji valdyba, gruodžio men. 
17d.

"PAKLODŽIŲ VAJUS"
Perskaičius musų spau-. 

Joje apie trūkumus 
Lietuvos ligoninėse, kilo 
mintis, susitarus su Lie
tuvių Klubo vadovybe, 
paskelbti "Paklodžių va
jų" Klube, išsiųsta į psi
chiatrinę ligoninę direk
torius . dr.Radavičius — 4 
dėžės-183 sv. paklo
džių, anktklodžių ir rank
šluosčių.

į Daugų ligoninę, 4 de 
žės -110sv. antklodžių, 
rankšluosčių, drabužių, 8 
poros ramentų.

į Daugų Vidurinę Mo
kyklą kartu pasiųstas pil
nas komplektas Lietuvių 
Enciklopedijos-p.p. Gela
žių dovana.

į Šiaulių Tuberkulio
zinę Ligoninę - 6 dėžės 
254 sv.- paklodžių, rank- 
šluoščių ir drabužių.

į Kauno Vaikų ruber-; 
kuliozinę sanatoriją 5 dė
žės, 152 sv., paklodžių, 
antklodžių ir rankšluos
čių.Visi siunčiami dalykai 
labai gerame stovyje. 
Kai kurie daiktai buvo 
specialiai šiam vajui nu
pirkti.
© Pradėjęs repeticijas 
Klubo choras renkasi kiek- 
vieną šeštadienį 10:30 ry
te į mažąją salę.Šiuo me
tu jau baigiama pasi
ruošti Kūčių vakarienei 
Klube ir Kalėdų dieną 
giedoti šv.Vardo bažny
čioje per lietuviškas pa
maldas. Jei susidarys pa
kankamas skaičius cho
ristų, tai planuojama su
daryti moterų, vyrų ir 
mišrų chorus, su kuriais 
galima būtų pasirodyti 
įvairiomis progomis. Re
peticijos būtų daromos 
vieną kartą į savaitę tą 
pačią dieną, nereikėtų vy
rui ar žmonai atskirai 
važinėti jeigu abu daly
vauja chore.

Chorui gabiai yadovau- 
(ja dr.Bronius Kazėnas.

5 psl.



Anais metais per Tris Karalius visą Kauną sujaudino labai keis
tas įvykis. Visi apie jį kalbėjo, pilni laikraščiai buvo sensacingų 
spėliojimų ir nepgarįstų tvirtinimų, gi filosofijos fakulteto dekanas 
ir laikrodininkų draugijos pirmininkas skaitė eilę paskaitų apie 
laiko esmę, nesutikdami vienas su kitu ir patiekdami įvairiausių 
argumetų, o neretai net ir grynai asmeninių užmetimų. Daugelis 
pamaldžių piligrimų ilgai dar po tų įvykių vaikščiojo apsnigtuose 
Kauno slėniuose, veltui ieškodami neatrandamosios Betliejaus pra- 
kartėlės.

Mat, buvo gavęsis įspūdis, tarsi tą dieną mūsų laikai būtų susi
maišę su bibliniais senovės amžiais.

Daug šviesos į tą neaiškų dalyką įneša slaptosios miesto kro
nikos. Jose randame dvi pasakas, liečiančias tą patį, paslaptyje 
pasinėrusį įvykį,dėl to jas abi vieną po kitos nurašome ir patiekiame 
nekantriems mūsų skaitytojams.

TRYS KARALIAI KAUNE
Buvo Trijų Karalių šventės vakaras.

Už lango, švelniai šnarėdamos, krito minkštos ir sunkios snai
gės, gi kambaryje tyliai spraksėjo raudona ugnis. Kęstutis su Vik
toru sėdėjo ant kilimo, i 
tikybos vadovėlį. Mat, šį vakarą baigėsi puikiosios 1 
atostogos, baigėsi ir linksmas važinėjimas rogutėmis nuo Vytauto 
kalno. Tad šį nesmagųjį vakarą reikėjo, galų gale, pradėti ruošti ves alėją. Tarnai papūtė storas savo lūpas, nustebimo pilni, ir 
pamokas.

Jis skaitė apie Betliejų ir apie tris karalius.
-Tai nuostabūs buvo laikai! - pagaliau pratarė ilgai tylėjęs 

Kęstutis užsisvajojusiu balsu. - Tada tai dėjosi stebuklai ne taip, 
kaip dabar!.. O norėčiau ir aš nors minutę tenai pabuvoti!..

Viktoras apsivertė ant nugaros ir, pasikišęs rankas po 
žiūrėjo į laikrodį.

-Taip, - tarė jis, - ir aš kartais apie tai 
patekti į senuosius laikus tai ne tas pats, 
nuvažiuoti!

Taip jiems besišnekučiuojant, laikrodis ėmė 
valandą. Adu gimnazistai nutilo ir klausė jo 
staiga, nežinia po kelinto dūžio, laikrodžio švytuoklė sustojo, ir 
laikroois nutilo.

Nustebę berniukai, apimti neaiškaus nujautimo, tuojau pat pa
šoko nuo kilimo ir išbėgo į valgomąjį kambarį. Pro aptemusį langą 
jie pažvelgė į karpytą Karo Muziejaus bokštą. Tarp krintančių 
snaigių gerai matėsi švytintis laikrodis, bet jo rodyklės buvo susto
ję, o varpelių skambesys užgesęs, nebaigus mušti valandos. Ilgą 
laiką vaikai stebėjo laikrodį, bet jo rodyklės nejudėjo, tartum su
stoję malūno ratai, nebesukami išsekusios vandens srovės.

Netrukus jų žvilgsnius patraukė naujas įstabus reiškinys: virš 
Vytauto kalno žėrėjo milžiniška, auksu tvyskanti kometa. Ji skriejo 
link senojo miesto, o nuo liepsnojančios uodegos nutrūkę kibirkštys 
krito žemėn, lyg ugniniai lašai.

Vaikinai pažvelgė vienas į kitą, netardami ne žodžio, ir toliau 
stebėjo slėpiningosios žvaigždes skridimą. Tačiau vos tik kometa 
pasiekė jų namą ir įspindo pro langus vidun, salone degusi šviesa 
užgeso. Ten pasigirdo tylios kalbos, triukšmas, nesuprantamas šū
kavimas ir nežinomų gyvulių bliovimas.

Berniukai prislinko artyn.
iš tikybos vadovėlio į saloną plūdo keista minia. Pradžioje iš 

spalvoto, paveikslo išlipo karūnuotas karalius, apsisiautęs raudonu 
žvaidždėtu apsiaustu ir oriai nuėjo per knygos raides, mosuodamas 
skeptru. Jis buvo nedidesnių už švininį kareivėlį, bet, nušokęs nuo 
kilimo, jis ėmė augt, tarsi iš butelio paleista dvasia. Paskui jį iš
kilmingai išžingsniavo kiti du kilnūs ir nemažiau garbingi karaliai: 
vienas buvo ant plačių savo pečių užsimetęs žalią skepetą, taip 
akinančiai spindinčią, jog net visas kambarys nušvito žalia šviesa, 
paskutinysis gi karalius - jei neskaityti jo juodo, kaip kaminkrėčio, 
veido - nieku ypatingu nepasižymėjo. Tačiau visa tai niekis, paly
ginus su tuo didingu reginiu, kuris pasimatė, kai į kambarį ėmė 
rinktis kilimais dengti kupranugariai su gausiais tarnais bei palydo
vais.. Triukšmas vis didėjo, nes kupranugariai netilpo kambaryj, 
skabė. gėles iš molinių vazonų ir bliovė, o tamsiaodžiai vadovai 
kaukšėjo po kambarį savo riestais raudonais batais, laipiojo po 
sofą, ragindami gyvulius, ir ieškojo durų į laiptus.

Pagaliau jas atrado, ir keistoji eisena, nebetilpdama salone, pa
sipylė, lyg spalvingas krioklys, laiptais žemyn. Pasakiški jos silue
tai, pries dingdami, sumirgėjo išplėstose vaikinų akyse.

Berniukai greit apsivilko ir, išskubėję ant laiptų, sušoko ant 
paskutinio jauno kupranugario mugaros.

Keistoji vilkstinė išgarmėjo į gatvę.

isis jojo rūmų astrologas, užsimovęs ant galvos smailią burtininko 
kepurę, akylai stebėdamas auskinę žvaigždę pro žiūroną. Jam iš 

nušviesti neramių židinio liepsnų, ir skaitė paskos, didingai siūbuodami, jojo turtingieji karaliai, o kiek ato- 
šį vakarą baigėsi puikiosios Kalėdų kiau - visa begalybė garbiniuotų tarnų.

> Netrukus vilkstinė pasiekė tūkstančius lempų šviečiančią Lais

galva,

galvoju. Bet 
kas į kitą

matai, 
miestą

lėtai mušti aštuntą 
skambėjimo. Tačiau

snaigės, tarsi jėgų netekę baltos plaštakės.
Prieš namo duris gi krypavo keli raudonbarzdžiai rabinai, rodė 

pirštais į skriejančią dangumi kometą ir karštai ginčyjosi, kažką 
gargaliuodami nesuprantama savo kalba. Jie taip smarkiai skery
čiojosi rankomis, kad net šaligatviu praeiti nebuvo galima. Bar
dam lesi tarp savęs, jie visai nepastebėjo, kaip didieji kupranuga
riai užsirioglino tiesiog ant jų, ir būtų buvę dar, ko gero, sutrypti į 
miltus, išsigandę rabinai tik riktelėjo ir pabiro į visas puses, plas- 

i nodami juodais savo skvernais. Sustoję kitoje gatvės pusėje po ži- 
■ buriu, jie ėmė glostyti sniegu apdribusias bei iš baimės pasišiau

šusias barzdas, tirdami akimis nematytąją eiseną. Trumpai pasi
tarę, jie nuskubėjo pas vyriausiąjį rabiną sužinoti, koks čia ne
paprastas stebuklas vyksta Kaune.

Rytietiškasis karavanas gi išplūdo į gatvės vidurį. Pats pirina-

smalsiai žvalgėsi į prabangiai papuoštas vitrinas, kuriose žaliavo 
žvakutėm nusagstytos eglaitės, sėdėjo raudoni kalėdų seniai su 
dovanų maišais, mirgėjo saldainiai ir žaislai, didžiuliai riešutų 
tortai ir nusirpusios vynuogės.

Gausus praeiviai, iki šiol nerūpestingai knibždėję snięguotuose 
šalygatviuose, bematant susidomėjo tolimaisiais svečiais ir, 
sustoję gatvės pakraštyje, lydėjo juos netikinčioms akim, 
šnekėdamiesi tarp savęs ir rodydami į kupranugarius. Kurie 
gerai neprimatė, tai net ir akinius užsidėjo.

Nelengva čia buvo gyvuliams žygiuoti, nes gatve dindėjo 
apkabinėtos rogės, ir ūžė greiti automobiliai.

Vienas nerangusis kupranugaris užkliudė geltoną laikraščių 
kioską ir pargriovė jį skersai šaligatvio, iš būdelės pabiro saldai
niai, papirosų dėžutės ir palaidi laikraščių lapai, kuriuos vėjas 
ėmė nešiot gatve, - gi iš pakampių subėgę valkatos ėmė rinkt 
papirosus ir skubiai grūsti į kiauras savo kišenes.

Šį tvarkos ardymą budria savo akim tuoj pastebėjo storas 
policininkas, stovėjęs šviesioje kryžkelėje. Jis prišoko prie nusi
kalusiojo kupranugario ir, skubiai išsitraukęs is kišenės užrašų 
knygutę, jau ruošėsi .sustatyti jam protokolą. Laimė, tuo metu 
pro šalį ėjo pats miesto policijos vadas.

-Ką gi darai, neišmanėli! - griežtai subarė jis policininką. - 
Argi nematai, Kas čia joja? Tuoj padaryk karavanui kelią!

Tai taręs, policijos vadas atidavė karaliams pagarbą, užsi
rūkė cigarą ir, smarkiai pūsdamas dūmus, iš lėto nugirgždejo to
lyn.

Kiek pakeliavęs karavanas perėjo Laisvės alėją ir įžengė į 
senąjį miestą. Kreivos ir sniegu apdribusios gatvės pamažu ap
temo. Čia nebesigirdėjo nei triukšmingo praeivių klegesio, nei 
gausių žiburių čia nesimatė, tik kartais nuošalioje palepeje 
suspinksėdavo koks vienišas mažas langiukas, lyg užgesusio deg
tuko blėstanti galvutė. Danguje užsimerkė
paskutinės žvaigždės, tik neklystanti kometa pamažu skrido savo 
keliu.

Ilgą laiką jie jojo visiškoj nežinioj.
Pamažu ėmė darytis šilta.
Padvelkė šiltas vejas, danguje sušvito nematytos žvaigždes, ir 

abu mūsų berniukai išvydo svetimą kraštą.
Sniego čia nebebuvo. Aplink, kiek tik akys užmatė, tęsėsi 

geltonas dykumų smėlis, tik kur ne kur, švelniai šiurendamos,šla
mėjo palinkusios palmos. Kupranugarių kojos, paraudę nuo 
neįprastos kelionės per sniegą, ėmė sparčiau kopti drungnom 
kalvų smiltim. Nustebę vaikinai atsisuko atgal, akimis ieškodami 
Karo Muziejaus bokšto - tačiau jie matė tik tyrus, keistus 
augalus ir naktį.

Kai jie prijojo pavėsingą oazę, padvelkė drėgme, susipynusių 
medžių lapai nubudo ir ėmė tyliai šabždėti, o nematyti 
paukščiai ėmė baukščiai šūkauti nustebusiais balsais. Netrukus -jie 
pasiekę baltą miestelį. Jo mažyčiai namukai, juos pasitikdami, 
patiesė melsvus savo šešėlius, lyg permatomus šydus, po * 
karavano kojom. Pro siaurus, pinučiais apipintus langus kai kur 
skverbėsi šviesa. Čia mūsų jaunuoliai pasistiebdavo ir smalsiom 

Čia buvo šilta. Apie šviečiančius žiburius sukosi krintančios ?kim s.tebeaavo keistai padengtus stalus, papuoštus septynsakem 
’ “ zvakydem, aplink kuriuos lingavo barzdoti žydai,

žymiai oresni už anuos su maišais po Kauną besibastančius bon- 
ku pirklius,- Kramtė treškančius macus ir murmėjo po nosim 
nesuprantamus maldų žodžius.

Tačiau netrukus miestelio namai pasibaigė, ir tik tiesus jų 
kelias, nušvitęs nuo žvaigždės atspindžių, blizgėjo, tarsi sidabrinė 
juosta.

Pagaliau ant drėgnos ir šešėlių priplūdusios kalvos, tarp 
tamsiai žalių eglaičių pasirodė sukrypusi prakartėlė. Pro atviras 
jos duris ir pro samanotų rąstų plyšius skverbėsi nuostabiai rami 
sviesa, ir tylus melancholiškas dainavimas aidėjo mėlynoje 
naKtyje. Tuomet padvelkė lengvas vėjas, ir danguje sumirgėjo 
tyras debesėlis; taip panašus į skriejantį angelą! o auKsine žvaig
ždutė atsimušė iškelton jo rankon ir, švelniai skambėdama, sudužo 
smulkiom kibirkštim. Ant prakartėlės pasipylė šviesus ir



stebŪKlingas lietus. AuKsinės žvaigždutės paxibo sakuotuose 
eglaičių spygliuose ir siūbavo virpėdamos, lyg pasakiški papuo
šalai, ir spindinčios gijos sroveno per nuskurusias jų šakas, tarsi 
šnerantys sidaoro karoliai.

Taip buvo išpuoštos pirmosios kalėdines eglaitės.
Rūmų astrologas nuleioo pastabų žiūroną nuo tamsios savo 

akies ir, prijojęs prie valdovų, pranešė, jog čia baigiasi kelionė. 
Karalius gi apėmė šventas išgąstis, ir jie rimtai lingavo 
sunkiomis savo karūnomis, išmintingom akim žvelgdami į švie
čiančius medelius.

Ir tuomet karavanas pamažu įvingiavo į kalną.
Valdovai nerangiai, bet Kiek galėdami oriau nusileido nuo auk

štųjų kupranugarių, ir nerimstantys tarnai pabiro į skaidrų kaip 
stiklas smėlį, ir abu vaikinai nedelsdami stryktelėjo žemėn.

Karaliai stipriau susisiautę puošniais savo apsiaustais ir, 
palydovų spiečiaus apsupti, įžengė prakartėle’n, gi vaikai 
nedrąsiai įkiutino jiems iš paskos.

įėję tvarteliu, jie pirmiausiai pastebėjo malonų žilabarzdį se
nį paraudusia nosim, apsisiautusį tamsiai rudu rūbu. Jis krapštė 
žiburį, atsargiai derindamas jo liepsną; šiurkšti virvė, juosusi ilgą 
ir apdėvėtą jo apsiaustą, ramiai ir taikliai lingavo ore.

Tuomet jauna ir nuostabiai graži moteris atitraukė virpan
čiais pirštais šilkinę skepetą, užkritusią ant baltos kaktos, ir pa
žvelgė į svečius tyromos akimis. Po to palenka švelniai 
besišypsantį veidą virš skurdžių ėdžių, kuriose miegojo mažutis, 
ką tik gimęs Kūdikėlis.

Kilnieji karaliai, pagarbiu žingsniu prikrypavo prie vargingojo 
Vaikučio, priklaupė prieš Jį ir sudėjo ant purvinų šiaudų 
brangias savo dovanas - žėrintį auksą, kvapniausius rytų 
smilkalus ir retąją myrą.

Abu mūsų jaunuoliai ėmė neramiai šnabžaėtis tarp savęs. Jie 
ėmė uoliai raustis savo kišenėse ir, laimei, užčiuopė ten 
šokoladinių saldanių dėžutę.

Nedrąsiai slapstydamiesi vienas už kito, jie padėjo ją ties 
turtingom Karalių dovanom.

Po to pasitraukė atgal ir vėl; pasislėpė minioje. Piemenukai 
dirstelėjo į juos juodom akim, tyliai tęsdami svajingą savo dainą 
jjilną neramaus ilgesio, gi jaunieji Karalių tarnai, viską užmiršę, 
ėmė pritart, švilpaudami melsvom, švelniai verkiančiom dudelem. 
Mūsų vaikina^ eme šnekėtis su jais, bematant susibičiuliavo ir 
draugiškumo ženklan išmainė gimnazistiškas mėlyno aksomo ke
pures į geltonus turbanus, susuktus iš sunKaus šilko, priekyje su
segtus raudonais rubinais.

Netrukus karaliai pasiKČlė kelionėn. Jie oar syk nusilenke 
prieš Kūdikį - taip, kao juodojo karaliaus karūna tik tik žemėn 
nežlegterėjo - ir pirštų galais išsėlino pro duris. Abu berniukai 
išsekė paskui juos kartu su klegančiu palydovų būriu. Visi vėl 
susėdo ant linguojančių Kupranugarių. Karavanas atsargiai 
nuklampojo nuo kalvos, pasuko į senąja Kelią ir iš lėto tolinosi 
nuo įstabiosios prakartėlės. Sidabrinis eglučių žilgesys pamažu 
geso tamsoje, tilo ir liūdna piemenukų daina tolumoj.

Tyras ir tamsiai mėlynas dangus gaubė, tarsi milžiniškas 
aksomo kilimas, keistąjį senovės Kraštą.

Staiga šventą nakties tylą pertraukė šūkavimas, kalavijų 
žvangesys jp tolimas arklių purkštimas. Nustebęs Karavanas 
sustojo krykžkelėje. Mūsų vaiKinai įsmeigė susidomėjusias aKis į 
tamsą, ir įsiklausė. Netrukus iš slėnio išgarmėjo baugūs raiteliai, 
iškėlę degančius degėlus, apsisiautę juodais rūbais, su 
grėsmingais kalavijais prie raudonų diržų.

-Kas tai? - baukšeiai suraukė kaktą mažiau prityręs Kęstutis- 
Plešikai?

-O ne! Tai greičiausiai bus Erodo pasiuntiniai? — 
kukliai pastebėjo Viktoras, nes jie, kaip skaitytojai; tur būt, dar 
nežino, prieš Kalėdas buvo gavęs penkis iš tikybos.

Berniukų širdys ėmė plakti stipriau, bet kartu per jų krūtinę, 
nuplaukė ir lengvas išdidumas, kad tik jie vieni visam karavane 
permato slaptuosius raitelių kėslus.

Jie prijojo prie karalių ir ėmė jiems skubiai aiškinti, o visa 
žinantis astrologas pridėjo ranką prie ausies ir pritariančiai lin
gavo galvą, kartas nuo karto smalsiai žvilgterdamas burtų 
knygom

Tuo tarpu niūrieji raiteliai prišuoliavo artyn.
-Ačiū Dievui, kad mums dar pavyko juos^ sutikti, apsidžiaugė 

raitelių vadas, apgaulingai šypsodamasis iškreipta šypsena, - 
iš tiesų, sakau, laimė, nes ir mes norime aplankyti gimusį 
vadovą ir pagarbinti jį.

Ir jis įtartinai uždėjo ranKą ant aksominės kalavijo 
rankenos.

Visi, trys karaliai pažvelgė klausiančiom akim į jaunuolius ir 
pasikasė smakrus, o rūmų astrologas gudriai nusišypsojo ir pamojo 
jiems pirštu, ragindamas Kalbėti.

Ir Viktoras nurodė jojikams:
-Tuomet, žinote, jūsų kelias veda čia, į Kairę pusę, ~ ir jis 

parodė ranka klaidingą kryptį.
Tada rastieji raiteliai keistai nusišypsojo, paspaudė juodus 

savo arklius pentiniais ir, nė nepadėkoję, nužvangėjo tolyn į 
tamsą, nusinešdami Kruvinai raudoną degėlų šviesą.

Visi lydėjo juos neramiomis akimis, kol jie pradingo 
pūpsančiose kalvose, po to tik atsikvėpė ir vėl pasijudino 
kelionei.

-Bet palauk, nevidone! - staiga sušuko Viktoras— Ar nereikė
tų mums grįžti? Juk reiKia įspėti ir šventą Juozapą!..

Vaidoto pirma pažintis su Kalėdų Seneliu, Lietuvoje.

Jie nedelsdami apsuko kupranugarį, pamojo Karavanui ranka, 
atsisveikindami su tamsiaveidžiais savo bičiuliais, ir net 
dulkėdami nušuoliavo atgal.

Tačiau kai tolumoje vėl pasigirdo tvli piemenėlių daina, 
Kęstutis pokštelėjo sau delnu į kaktą.

-Bet sakyk, kaip mes vieni grįšim į namus? - suabejojo jis, 
pagautas staigios baimes - O jei mes jau niekad daugiau nebe
matysi m klasės 'draugų?

Jie delsė, kramtydami nagus, kokią minutę, ir atsisuKę su 
viltim^ žvelgė į tolumoj dingstantį karavaną, mirguliuojantį 
pateKejusio menulio šviesoj.

-A, vistiek! - pagaliau tarė Viktoras keistai suvirpėjusiu balsu. 
-Reikia gi kuo nors ir čia pasižymėti!..

Ir jie, prisiminę didvyriškas kautynes sniego pily, nudunksėjo 
prakartėlės link.

Ir tik tuomet, kai dėkingas Juozapas iškeliavo su Marija ir 
Šventuoju Kūdikiu į šiltą naktį, jie sugulė Kartu su piemenukais 
ant šieno, nuvargę ir visiškai išsisėmę, nes skubėti jie, tiesą sa
kant, jau nebeturėjo kur. Jie buvo paklydę tolimųjų amžių 
gūdumoj.

Berniukai užmigo, ir tik pasakiŠKi eglių karoliai spindėjo ant 
besišypsančių jų veidų.

Nežinia kiek laiko jie buvo miegoję, kai naktyje pasigirdo dus
lūs mušančio laikrodžio garsai. Vaikinai sunkiai praplėšė miego ap
trauktas akis ir netikėdami ėmė žvilgčiotis nustebusiais žvilgsniais 
aplink.

Jie gulėjo ant marmurinių Jėzuitų bažnyčios laiptelių ties pa
čiu altoriumi. Ties jajs snaudė mažytė Kalėdų prakartėlė ir jaunos 
eglaitės, papuoštos žvaigždutėm bei spalvotom lempelėm. Trys 
moliniai karaliai pagarbiai dėjo savo dovanas prieš ėdžias, ir iš 
medžio išdrožti piemenukai nedrąsiai stoviniavo tvartelio pasienyje 
o tarp jų jie išskyrė net ir savo pačių statulėles su jėzuitiškom 
kepurėm ir saldainių dėžele rankose. Gi tamsusis laikrodis, budėjęs 
bažnyčios sienoje, baigė mušti aštuntą valandą.

Berniukai pakilo nuo laiptelių ir nuslinko per užmigusią bažny
čią, gi baukštus jų žingsniai paslaptingai aidėjo tarp aptemusių 
kolonų, ąžuolinių suolų ir tarp senų klausyklų. Pravėrę sunkias 
medžio duris, jie pralinksmėjusiom akim apmėtė vėl atrastą ir taip 
mielą Rotušės akištę. Menulio šviesoje spindėjo baltas Rotušės 
bokštas, danguj skrajojo kandus žiemos vėjas, ramiom šviesom 
liepsnojo pažįstamų namų langai, o nuošaliausiam kampe, ties ka
tedra, tai matėsi net ir aptrupėjęs totoriaus kioskas, kuriame jie 
visuomet pirkdavosi ledus.

Vaikinai pamažu užsidėjo šilkinius turbanus ant galvos. Jie per
ėjo per gatvę ir susisvajoję žengė po šlamančiais klevais, giliai 
įKvepdami šaltą žiemos orą.

Parėję namo, jie atvertė tikybos knygą ir ėmė smalsiai sklai
dyti spalvotus jos paveikslus, vildamiesi dar sykį žvilgterėti į ka
ravaną, į karalius ir į bičiuliškus jų tarnus.

Tačiau nenuostabu, karavano knygoje jau nebebuvo. Tas pus
lapis buvo visiškai baltas.

N. Me tų naktis - ~ nepaprasta naktis, dargi esą galima 
pamatyti, kaip raganos šoka. Tuo tikslu reikią nueiti už klojimo 
ir atsistoti uz eKėčių; prieš pat dvyliktą pasirodysiančios raganos, 
Kurios pirmiausia įvairiais būdais mėginsiančios gąsdinti, bet 
reiKia nekreipti dėmesio - lygiai dvyliktą jos pradedančios šok
ti (Ramygala).

Ir mirusieji prisiKelia N.Metų sutikti. Pasakojama, kad 
Švenčionyse esąs Napoleono namas, kur jis pietus valdęs. Ir 
dabar seni žmonės N.Metuose apie dvylikę matą kaip šmėklą 
Napoleoną, Kuris švaistąsis rankomis ir komanduojąs savo 
kariuomenę.

( Is "Daktaras Kripštukas Pragare". Fantastinės apysakos.Julius 
Kaupas. 1948 m. Freiburgas . Povilo Abelkio Lietuviškų Knygų 
Leidykla. Iliustravo Adolffas Vaičaitis.)



• Tradicinį kalėdinį Kon
certą "Laudate Domi- 
nuin" jau 15 metai ren- 
rengia Lietuvių Namų sa
lėje gruodžio mėn. 16d., 
3 vai.p.p.

Koncertą atliko VO- 
clioras, 

"BRASS
LUNGĖ, Vaikų 
ANGELIUKAI ir 
QUINTET".

Malonių Kalėdų švenčių 
ir laimingų naujų 2001 metų 

linki 
giminėms, draugams ir 

pažįstamiems
visiems

• XI Lietuvių tautinių 
šokių vaizdajuostė (115 
min.) 
sėlis papuoštas 
nienės grafika, 
terių nuotraukomis, 
na $15 Kan. 
$1U US doleriais. 
siuntimas $5.

Užsisakyti KLB rašti-i 
nėję tel: 416’ 533-3292, 
faksu:'416 533-2282.

jau išleista. Vir- 
G. Valiu
li.D. Pu- 

Kai- 
doleriais 

Per-

ŽINIOSLIETUVIŲ NAMŲ

• Lapkričio 
svetainėje "LOKYS" 
jo jaunimo roko 
"Black Lotus".

Pirmasis šios 
pasirodymas praėjo labai 
sėkmingai. Gausiai 
ripkę roko muzikos 
bėjai galėjo išgirsti įvai
rių kartų roko muzikos 
klasikos kūrinių.

•y Stasys, Marija ir Dana JOKŪBAIČIAI, 
S Toronto

men.24d.
gro-

grupėSi SVKARDŲ IR NAUJU
i Hil nrnnnproga

• LN sekmadienio pupie-įj 
tėję, lapkričio mėn.26d.
pietavo ir svečiavosi 262 $į

LAIMĖS ir
SĖKMĖS
nuoširdžiai

žmones. Pranešimą pada
rė ir su svečiais supa
žindino LN Moterų Bū
relio narė A.Augėnienė.

Svečių knygoje pasira
šė po 1 iš Ottawos,Mont- 
realio, 2 iš Hamiltono ir 
2 iš Toronto.

mieliems

• Gruodžio
Lietuvių
kun. J .Sasnauskas, 
skaitė paskaitą "Lietuva 
šiandien ir rytoj".

Paskaitininkas yra žy
mus Lietuvos pamoksli
ninkas, radijo valandėlės 
vedėjas, knygų autorius, 
buvęs laisvės kovotojas- 
disidentas.

Paskaitoje bus paliesta 
šiuolaikinė lietuvio mąs
tysena ir galimi ateities 
planai. Bus atsakoma į 
klausimus.

• Lietuvių Namų priežiū
rai reikia tarnautojų, 
kreiptis tel. 416 - 532- 
3311.

men. 17d.
Namuose

OF M.1

nariams ir visiems

Sveikiname visus 
lietuvius

ir \

proga ir linkime 
Dievo palaimos 
ateityje -

LIETUVIŲ KREDITO 
KOOPERATYVAS 

"PARAMA"
1573 Bloor St. West, Toronto

■■■LiTelefonas 416 532-1149
..

• Aušros Vartų Parapi
jos Choras turi dabar sa
vo puslapį INTERNETE, 
kur galima klausytis 
KANTATOS ir KONCER
TŲ, pamatyti nuotraukų: 
HTTP: 132.205.4Z.U5
(Aušros) IN DEX.HTML.

kooperatyvo
jį tautiečiams

^Prisikėlimo Parapijos
|Kredito Kooperatyvas
te 999 College St., Toronto, Ont. o Telefonai; 532-3400
S M6H 1A8 • 532-34)4

LIETUVIŲ 
KREDITO 
KOOPERATYVAS PARAMA

AKTYVAI per 118 milijonų dolerių

• Popiežius Jonas Pau
lius
Kariuomenes Urdinariatą 
o ordinaru paskyrė 51 
metų Šiaulių vyskupą 
E.Bartulį.

Lietuvos kariuomenes 
Ordinariatas įsteigtas va
dovaujantis Šventojo Sos
to ir Lietuvos sutartimi 
dėl kariuomenėje tarnau
jančių katalikų sielova
dos. Vysk.E.Bartulis yra 
Lietuvos Vyskupų Konfe
rencijos nuolatinės ta
rybos narys.

Lietuvos

MOKA:
3.65% už 30-89 dienų term, indėlius 
4.20% už 90-179 dienų term, indėlius 
4.70% už 180-364 dienų term, indėlius 
4.85% už 1 m. term. Indėlius 
5.10% už 2 m. term, indėlius 
5.15% už 3 m. term, indėlius 
5.20% už 4 m. term, indėlius 
5.30% už 5 m. term, indėlius 
4.60% už 1 m. GIC mėn. palūk.
5.10% už 1 m. GIC invest, pažym. 
5.35%.už 2 m. GIC invest, pažym. 
5.40% už 3 m. GIC invest, pažym. 
5.65% už 4 m. GIC invest, pažym. 
5.60% už 5 m. GIC invest, pažym. 
3.80% už RRSP ir RRIF ind.

(variable rate)
5.10% už RRSP ir RRIF 1 m. term. Ind. 
5.35% už RRSP Ir RRIF 2 m. term. Ind. 
5.40% už RRSP Ir RRIF 3 m. term. ind. 
5.65% už RRSP Ir RRIF 4 m. term. Ind. 
5.60% už RRSP ir RRIF 5 m. term. Ind. 
3.00% už OHOSP (variable rate) 
2.00% kasd. pal. čekių sąsk.
5.50% už JAV dol.1 m. GIC
2.50% už JAV dol. kasd.pal. sąsk

(US dol. Sav. Acc.).

IMA: 
už asmenines 
paskolas nuo........8.50%
už nekilnojamo 
turto paskolas 
(mortgages): 
su nekeičiamu 
nuošimčiu (fixed rate)
1 metų................... 7.70%
2 metų...................7.75%
3 metų...................7.85%
4 metų...................7.95%
5 metų...................8.00%

su keičiamu 
nuošimčiu............ 6.75%

Duodame:
- asmenines paskolas 

Iki $250,000;
- mortglčlus Iki 95% 

Įkainoto turto;
- riboto kredito paskolas 

(Line of Credit) ir
- komercinius mortglčlus

Nuošimčiai gali pasikeisti savaitės eigoje

MasterCard Cirrus

Lietuvos banko proginių monetų pardavimas.
Nemokamas čekių, sąskaitų, piniginių perlaidų ir kelionės čekių 
(traveler's cheques) patarnavimas.
Gaunama kelionių drauda nariams ir svečiams iš kitų kraštų. 
Nekilnojamo turto paskolų (mortgage) drauda (Credit Union 
Insurance Services). Persiunčiame pinigus (Wire transfer) į Lietuvą 
ir kitus kraštus.

KASOS VALANDOS
• Pirmad., antrad. ir trečiad. nuo 9 v.r. - 3.30 v. p p.
• Ketvirtadieniais ir penktadieniais nuo 9 v.r. - 8 v.v.
• Šeštadieniais nuo 9 v.r. -1 v.p.p.

SKYRIAI:
Lietuvių Namuose - 1573 Bloor St W., Toronto ON M6P 1A6 | 

Telefonas: 416 532-1149
Etobicoke - 2975 Bloor St. W., Toronto ON M8X 1C8 

Telefonas: 416 207-9239
Elektroninis paštas: parama@total.net Tlnklalapls: www.parama.net i
-------- . - - ................ -
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1
AUŠROS VARTŲ PARAPIJOS 
CHORAS, kartu su vargoni
ninku muz. Lavrenti DJINT- 
CHARADZE, Choro vadovu 
A.J. MICKUMI, linki parapi - 
jieČiams, "NL" skaitytojams 
ir visiems kitiems tautiečiams, 
kur jie bebūtų , - 
KRISTAUS GIMIMO ŠVENTES 
DŽIAUGSMO IR SVEIKIAUSIŲ 

2001 -jų METU!

;i Nuotraukoje:
j Aušros Vantų P-jos Cho
ras , atlikęs komp.Aleksand- 

' ro StankeviČiaus( paskutinė
je eilėje vidury) Kantatų 
’’Kryžių ir Rūpintojėlių Lie- 

i tuva”, Parapijos 50-mečio mi
nėjime.

Priekyje- mons. Claude 
Blanchard, vysk. Paulius Bal
takis, solistės -Gina (5apkaus- 
kienė ir Slava Ziemelytė: to
liau solistai-antras iŠ dešinės 
Antanas Keblys,už jo- Jonas 
Vaškus.

r 
fe F Le-F 

jg. WjiMi
t v

LIETUVIŠKOS 
RADIJO 
PROGRAMOS 
VEDĖJAS

Džiugių $VKAI^WIR
LAIMINGŲ

linki visiems lietuviams 
giminėms, draugams ir pažįsta m ienas

L. STANKEVIČIUS Ir SEIMĄ

Muz.komp. Aleksandras S tankeviČius

PROGA, LINKI SVEIKATOS 

! IR DIEVO PALAIMOS 

\ ATEINANČIAIS METAI S

K.L.K. MOTERŲ D-Jos MONTREALIO SKYRIUS

SVEIKINA NARES 

ir VISUS TAUTIEČIUS

i. KAILIŲ SIUVĖJAS

Tel: (514) 288-9646 Fax: (514) 844-3865

švenčių \
KLIENTAMS IR VISIEMS 
MONTREALIO LIETUVIAMS -

9 psl.

LAIMĖJO IR TALENTAS, 
IR IŠTVERMĖ

Gruodžio men.pradžio
je Montrealio dienraštis 
"The Gazette" paskyrė 
beveik visą puslapį apra
šymui ir didelei muz.A- 
leksandro Stankevičiaus 
nuotraukai su jo "Po
cketaudio Production 
Company" leidiniu "Le 
Petit Prince" anglų kai- 

Kalėdų švenčių

2000.XU.12.

boję.
Prancūzijos leidykla 

"Gallim&rd" turi sios 
visais laikais nepapras
tai populiarios knygos 
leidybos teises. 20 mėn. 
trukusiose derybose , at
sisakė 17 kartų duoti 
leidimą ši kūrini išvers
ti į • anglų kalba. Anot 
A.Stankevičiaus,vien per 
paskutiniuosius metus,E- 
dition Gallimard nedavė 

leidimo bent 3000 prašy 
tojų naudotis teksto 
ištraukomis ar iliustra
cijomis. Negavo leidimo 
nei Disney filmų 
bendrove sukurti filmo 
apie Mažaji Princą,nei 
išgarsėjęs rež. Stėven 
Spielberg^s.

Žurnalistei paklausius, 
kaip jam galų gale pavy
ko laimėti, atsakė, kad 
jis labai norėjo Šio 
projekto ir buvo neat
laidus. Galbūt, kadangi 
gyvenas Kanadoje ir 
kalba prancūziškai,
kad jis truputi, geriau 
supranta Gallimard lei
dėjų mastymo, negu 
amerikiečiai.

išgavęs leidimą,muz.A- 
leksandras pasirinko ge
riausius aktorius teks-.’ 
to įkalbėjimui- Marina 
Orsini, Richard Gere ir 
Joel Osment.įrašai buvo 
atlikti Šių metų vasarų 
Los Angeles.

Šiais metais sueina 100 
m. nuo lakūno ir knygos 
Le Petit Prince auto — 
riaus gimimo.

Si knyga yra pasaulyje 
viena iš daugiausiai išper
kamų.

Aleksandras Stankevi ra
čius pasakojo, kad pirmą 
kartą išgirdo apie Mažę 

Princą, būdamas 6 m. 
amžiaus. "Jutau, lyg tas 
berniukas būtų mano dra- 
draugas",-

Lakūnas Antoine de 
Saint Exupery žuvo, ski itr 
damas virš Viduržemio jū
ros, atlikdamas žvalgybų 
Alijantams. Jis buvo 44 
metu amžiaus.

Ši Čocketaudio kompak
tinė disketė jau parduo

dama Montrealyje knygy
nuose bei muzikos par
duotuvėse.

Sveikiname muz.Alek
sandrų ir džiaugiamės jo 
kūrybine sėkme!

Taip pat, kad jis pasi
rodo ir musu tarpe,o kar
tais dar padiriguoja!

B.N.
• Naujieji V-bos nariai, 
išrinkti visuotiniame ĄV 
P-jos susirinkime, gruo
džio mėn. 10 d.: Albinas 
Urbonas, Janina Blauz - 
džiūnienč, Romas Staške
vičius.

Baigus Romui Verbylai 
kadencija, kandidatu ad - 
ministratoriaus parei
goms, išrinktas Antanas 
J. Mickus.



valstybe

Tegul nuperka butą, 
žemė (su labai reto- 

išimtimis) telieka 
kur ir gamta ir ist<> 
ir teisėta

karsta. Todėl jis, 
ir jo draugai, no- 
įsigyti butą Palan- 
Naujieji rusai per-

Nuotr: Antano J.Mickaus

SV KALĖDŲ

L.K. MIND AUGO- Nt RINGOS ŠAULIU KUOPA

Jonas BITNER1S

GASPARAS ALINAUSKAS

MONTREAL") AUKSINIO AMŽIAUS KLUBAS

SVEIKINA VISUS TAUTIEČIUS SU

Sv. Kalėdomis

IR SVEIKATOS

2001 Metais!

IR LINKI DAUG LAIMES

laimingų bei sėkmingų

Augustas M y 1 e, 
Vievis

NUOŠIRDŽIAI SVEIKINU

Atvyra ir Zigmas 
BURKŠAIČIAI

NAUJŲ METŲ
Šviesoje,-už Lietuvos laisvu žuvusiųjų 
brolių Tėvynės meilės ugnis tebūna 
švyturiu visiems pasaulyje esantiems 

sesėms ir broliams šauliams -

Naujų metų 
linkime savo giminėms, 
draugams ir 
pažįstamiems -

Silvija ir Vincas 

PIEČAlClAI

šv. Kalėdų ir 
Naujų Metų 

proga
VEIKINAME 

gimines, draugus

šv. Kalėdų ir 
Naujų Metų 

proga
sveikinu ir geriausius linkėjimus 
siunėiu “NLU leidėjams, redakcijai 
ir darbuotojams, draugams ir 
pažįstamiems -

NUOŠIRDŽIAI SVEIKINU
visus gimines, artimuosius, draugus bei 
pažįstamus KALĖDŲ ŠVENČIŲ proga

linkiu laimingų NAUJŲJŲ 2001-jų METŲ

2001
* proga

' savo gimines,
Šeimos draugus ir
pažįstamus

proga s

ę R Giminėms, draugams ir pažįstamiems linki r 
/R ?. Jonas Šulmistras J

į ^Malonių Kalėdų švenčių
5 ir laimingų naujų metų

2 VISUS SAVO GIMINES,, DRAUGUS IR g
* PAŽĮSTAMUS sveikina £

Genovaitė ir Leonas BALAIŠIAI *

10 psl. NEPRIKLAUSOMA LIETUVA Nr.25

montrea

Lietuvos Kariuomenės Šventės minėjime Š.m.lapkričio mėn.26 d., 
iškilmingose Mišiose vainiką nešė Elena ir Aleksandras Forster. 
Už jų - Lietuvos kariškiai, bebaigiantys stažą Kanados bazėje, St.Jean 
sur Richelieu, Que.

• BRONIUS STAŠKEVI- į 
ČIUS, mūsų telkinio ii- * 
ganietis veikėjas 80-tojo Įj 
gimtadienio proga buvo į 
pasveikintas Pensininkų * 
Klubo "RŪTA" dabarti
nio pirmininKo Juozo Stan- £ 
kaičio ir 20- ties narių * 
susirinkusių tradicinio irę- į 
čiadienio popietėje. c

Sugiedojus ’’Ilgiausių * 
Metų”, visi maloniai pa
bendravo ir pasistiprino J 
ir pasistiprino Klubo na- .. 
rių paruoštomis vaišėmis. J 
Sveikiname! § 

• Palangoje nekilnoja
mąjį turtą pradeda pirk
ti vadinamieji "naujieji 
rusai". Jie perka būstus 
Palangoje poilsiui. Pasak 
vienos Rusijos bendrovės 
prezidento, jis turi na
mą Ispanijoje,be t ten jam 
per 
kaip 
retų 
goję.
ka daugiausia naujus bu
tus, nes įsigyti žemę už-1 
sieniečiams trukdo neprw 
imta Lietuvos Konstitu
cijos pataisa.

Ar ne gerai, kad Lie
tuvos Konstitucija ap
saugo nuo kolonizavimo 
valiutos (bet kokios) bū
dų? 
bet 
mis 
ten, 
rija

įtvirtino.



montreal
DARBO J 
. VALANDOS

Penktadienį- GRUODŽIO 
mėn. 2jjf d?- 9 - 2 val.p.p 
Pirmadieni - GRUODŽIO 
men. 2ffi d. - uždaryta 
Antradienį - GRUODŽIO 
men. 28 d. - uždaryta
Penfedfenį - GRUODŽIO .....
mėn. 31 d. - 9 - 2 val.p.p. ** 

Danute ir Bronius STASKEVIČIAIPirmadienį ir Antradieni 
SAUSIO men.3 ir 4 d.d. 
u j d a r y t a.

•'’LITO“ nariai gali pasi
imti sieninius 2000-jų 
metu kalendorius 'LITO'1 
skyriuose!

w KALĖDINĖ lietuviška 
radijo programa bus gir- 
diųia Kalėdų dien^gruo- 
džio mėn. 25 d., per CF 
MB stotį,banga 1280 AM, 
pieti£ metu 12-1:30 vai.

• Montrealio Jungtinis 
Skautu Tuntas "Gele -

G.Kudž- 
papasakojo 

Toronte vykusįti
čard, Michael ir 
provaikaitis Kyle 
pat sesuo Joana 
džiūnienė. Brolis
ras Lietuvoje ir daug gi
minaičių.

Palaidota iš Šv.Kazi
miero P-jos bažnyčios 
Notre Dame dės Neiges 
kapinėse.

Užuojauta artimiesiems.

AUŠ ROS SALEJE

Pavieniams

Kalėdinių švenčių

SĖKMĖS!!

Naujųjų 2001 ~ųjų metų

* * * * *
A VISUS

M I S T R O. 
$10,- moksleiviams iki 18

• M U Z I 
Įėjimas: $25,-porai; $15

proga 
GIMINĖMS, ARTIMIESIEMS, DRAUGAMS IR PAŽĮSTAMIEMS

LINKIME SVEIKATOS 1
3. Sibitienė su šeima, A.N. Gudai, J.N. Vasiliauskai
A.Z. Urbonai, V.M.Murauskai, V.Skaisgirys.

2662r_Fax: 514- 481 -6598. K

čias gruodžio mėn. 15žinis Vilkas - Neringa" 
rengia tradicines KiT -

2000.XII.12.

PADĖKA
Netekus brangiausio, mylimo Vyro ir Tėvo 

A t A
ANTANO SLAPSINSKO,

Nuoširdžiai dėkojame Reginai ir Petrui 
BRIKIAMS, M . ir Petrui KAZLAUSKAMS, 
M.ir Broniui RINKEVlČlAMS, Rasai ir Do
vydui ROCHE, padėjusiems sunkios li
gos ir mirties valandoje.

Liucija Slapsinskienė 
ir duktė Liuda Vingilienė

MIRUSIEJI:
Anelė GKIGĖLIENE,90 

m.amžiaus mirė ligoni
nėje.

Liko sūnus Jonas,mar- 
Carol, vaikaičiai Ri- 

Peter, 
Taip 

Blauz- 
Vikto-

• Kun. RIČARDAS BIRBI
LAS, 4y m. amžiaus, 
gavo oficialų pasKyrimą 
į Aušros Vartų parapiją. 
Jis paskutinius 5 metus 
yra stuoijavęs Romoje ir 
šiomis dienomis yra lau
kiamas Montrealyje.

• Su pasisekimu praėjo 
KLK Moterų Draugijos 
montrealio sk.metinis su
sirinkimas Seselių Na
muose. šv. Mišias A V baž
nyčioje už gyvas ir miru
sias Draugijos narės atna-

Sveikiname
_y gimines, draugus

Šv. Kalėda ir 
Naujųjų 2 001 
METŲ proga

ristaus Gimimo 
šventės ir

Nijole BAGDZIUNIENE

Romas R. OTTO JAI proga

SVEIKINAMI

Ona ir Jonas SEIDZIAI

Milana JONELIENE jy

m f Sofija ir Juozas SKUČAI nūs JUOZAS ft

4P Augustinas KALVAITIS 11 H

parapijiečius ir visus 
tautiečius, kur jie 
bebūtų.

Tesaugo ir globoja 
Viešpats ir toliau 
mus visus ir mūsų 
Tėvynę Lietuvą -

AUŠROS VARTŲ PARAPIJOS TARYBA 
KUNIGAS IR SESELĖS

savo kunigas K.Ambra- J 
sas SJ. |

Susirinkimui sekreto- J 
riavo Hilda Lapiniene,o 
pirmininkavo 
miene. Ji 
apie

Katalikių Moterų suvažiar- 
vimą. ir ta proga pasvei
kino į Garbės nares pa
keltas^ moteris. Taip pat 
pranešė, kad išrinkta 
nauja KLKM D-jos Cent
ro Valdyba iš sekančių 
narių: pirmininkė 13.Bi- 
retiene, vicepirmininke 
ir ” V ai ko Tėviškės Na
mų" bei "Tremtinių grį- 

-žimo” Foncių tvarkytoja 
A.Sungailienė, sekretorė 
T.Pargauskienė, iždininkė 
I.Vibrienė, "Caritas" at
stovė dr.O.Gustainienė, 
valdybos narės: A. Auga i- 
tienė, R.Chomanskyte, 
M.Povilaitienė ir L.Sen- 
kevičiene.

Susirinkimą paįvairino 
ses.Palmyra su kruopš
čiai paruošta paskaita.

buvo paruoštos iškil
mingos vaišes. Susirin
kusieji maloniai praleido 
laiką ' bendraudami ir 
vaišindamiesi. luf-



"VAIKO TĖVIŠKĖS NAMAMS" AUKOJO;

montreaOR

MOIWR^LIO LIETUVEI
KREDITO CmiJA
LITAS

Valdyba ir Tarnautojai .!
sveikina

visus “Lito ” narius ir nares

švenčių proga ir linki

laimingų bei
džia ugsmingų

2000-jų metų.

• A.a. Andes Grigeliends atmini m u i: $ 10 ū
V.Manirotich: do $50 Joana Blauzdžiūnienė ,B.P.Kalpo
kai, A.Blaise; $30 ivi.Turcotte; $23 Mr.Mrs. J.O'Neil; po 
$20 E.Dalmotienė, J.P. Adamoniai, G.M.Zenaitis, 
D.S.Seha, vV.N.Tabet, B.Bechard & D.Donnelly, 
Ivi.Malcius, V.Lietuvninkas, P.R.Pungitore, E.Kudž- 
mienė, L.Gurcky, W.Kardin, K.Madigan, Šv.Onos 
Draugija (Šv.Kazimieto parapija), A.Dasys, Iz.ita
liška, S.J.Skučai, O.čečkauskienė, A.Keblys,
G.Kudžmienė. Po $15 A.Rašvtinienė, V.R.Bulotai. 
Po $10 J.J.Beniai, J.Norkeliūnaitė, E.Tušienė.
• $27 G.Balaišis, $21 A.Burkšaitienė. Po $50 
Anonymas ir A.Dasys.

Visiems nuoširdžiai dėkoja 
KLK Moterų D-jos Montrealio sk.

• KLB-nes Montrealio Ap
kės pirmininkas Arūnas 
Staškevičius su žmona 
Silvija dalyvavo Latvijos 
Nepriklausomybės minėji
me lapkričio mėn.19d. 
Latvių Namuose, Lachi- 
ne,QC. Dalyvavo ir 4 
Latvijos karininkai, at
liekantys stažą St.Jean 
kariuomenės bazeje, kaip 
ir Lietuvos kariškiai.

Mjr

Šv. Kalėdų 
ir

Naujų Metų 
proga

al-

visus savo klientus, draugus ir pažįstamus 
nuoširdžiai sveikina —

f *****

Dr.PHILIP STULGINSKIS, dantistas ft
8606 Rue Centrale, Suite 209, LaSalle,Que. ft

Tel.: 364-4658 J

DR. ALENAS, (ALĄIN) PAVILANIS
Šeimos gydytojas W

Universiteto šeimos 
Medicinos klinika* S?
734-2631 g

St. Mary’s Hospital ft 
3830 Lacombe Ave., ]ft 
Montreal, QC., H3T 1M5 ft 

<V (Metro Place St.Henri)(Metro Cote des Neigęs)

fwwtiwwtwwwtititwwtititwmw s

* Privatus kabinetas
L932-8441
* 3767 Notre Dame W.
* Montreal, QC., 
. H4O 1P8

Notarė
RŪTA POCAUSKAS-RUDINSKAS 

L.L.L. D.D.N.

$

1610 Ste.Catharine St.West, Suite 405 *
Montreal, Quebec H3H 2S2 ’

Tel: 931-7174 ’

SUtiKO 
ter-

tin-

me- 
pir-

šv.Kazimiero p-joje:
Gruoozio men.3d.po 11 

vai. pamaldų, parapijos 
svetainėje įvyKO parapi
jiečių susirinkimas, Ku
riame dalyvavo 37 "bal
suotojai”. TiKriausia,kiti 
pabijojo šaltesnio oro.

į naują k—tą išrinktas 
J.Žitkauskas, o
išrinktas J.ZitKUS, o Al
bertas Dasys 
pasiliKti antrajam 
minui. Savo terminą bai
gė T.Younišas.

Susirinkime parapijie
čiai visuomet stengiasi 
išrinkti į Komitetą 
kalniausius žmones.

Maždaug prieš 25 
tus, buvęs Komiteto
mininkas, baigęs kadenci
ją, buvo pasakęs:"Mano 
žmonai ir man, šie 
paskutinieji trys metai, 
kuriuos mudu praleisda
vome oesidarbuodami 
parapijos gerovei, mums 
buvo patys trys gražiau
si metai".

Parapijos mokestį už
simokėjo ir aukojo: A.O. 
Kreiviai $35U, O.Glavec- 
kienė $3UU.

Juo mes skaičiumi rna- 
žėjaine, tuo stipriau ir 
nuoširdžiau remiame sa
vo parapijos gyvenimą.

Po parapijiečių susi
rinkimo vyko jaukios vai
šės. Vaišinomės kumpiu, 
balandėliais, kepta jau
tiena, dešromis, grybais, 
saldumynais, kava, baltu 
ir raudonu vynu.
• Grybų Pietūs parapi
jai davė $2.023 pajamų.

K.Ambrasas

WAMONIS IN SURANCE AGENCY INC
J907 A ROSEMONT Blvd.,MONTREAL,QC.,H1X IL' 
JįfeTel: 514-722-3545 Fax: 514 722-3546W?

Sąžiningai patarnauja nejudomo turto 
PIRKIMO IR PARDAVIMO AGENTAS

5344 Verdun Ave., VERDUN, QC., Canada . 
Tel: 7514/ 766-3586-darbo, 7514/ 365-7060,- namų.

IV1IROIX! IfMC

LESTOITURES

'COUVREUR - ROOFER - STOGADENGYS'
Patrick Sweezey 3272 Boul. LASALLE 
Mark Richard VERDUN (Quebec)H4G 1Y9

Tel: 767 - 9941 Fax: 766 - 9985

1 o s

FUNERAL HOME 
J.F. Wilson & Sons Ine. 

123 Mcple Blvd 5784 Verdun Av 
Chcteouguy, Que. Verdun, Que., 
Tel: 691-4763 Tel: 767-9956

K o p 1 y
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