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Istorija - staklės, kuriomis 
audžia Dievas

ANTANAS RUBŠYS, 
Manhattan College

Dievo žodis Šv. Rašte prasi
deda ir baigiasi užuomina 
apie laiką. “Pradžioje Dievas 
sukūrė dangų ir žemę” (Pr 1,1) 
ir “Taip, aš veikiai ateinu!” 
(Apr 22,20).

Mes susiduriame su dvejopu 
laiku: patiriame kosminį lai
ką, valdantį gamtos ciklą, ir 
išgyvename istorinį laiką — 
įvykių reikšmę pervartų ir lū
žių žaizdre. Dievas, kurdamas 
Visatą, yra kosminio laiko Kū
rėjas ir, įgyvendindamas savo 
užmojį žmogaus gyvenime bei 
žmonijos istorijoje, yra is
torijos Viešpats. Kūrimas 
ženklina mūsų laiko pradžią 
ir parodo Dievą, kurio įsijun
gimas į istoriją daro įvykius 
pervartų ir lūžių žaizdre šven
tąja išganymo istorija.

Kūrėjo šlovė “pranoksta 
žvaigždėtąjį skliautą, ją skel
bia lūpos vaikučių, mažutė
laičių” (Ps 8,2-3), o žmogaus 
išaukštinimas stebina: “Kai 
pasižiūrim į tavo dangų, tavo 
rankų sukurtą, į mėnulį, 
žvaigždes, tvariai padarytas, 
tariam: ‘Kas gi žmogus, kad 
tu jį atmintum, kas tas Adomo 
vaikas, kad jį belankytum?!” 
(Ps 8,2-5).

Nenuostabu, kad visos seno
sios religijos atpažino Visa
toje gamtos ciklo reikšmę ir 
įžvelgė jame dieviškos galy
bės apreiškimą. Sekdamos me
tų laikų ir mėnesių ritmą, jos 
sudarė sau iškilmių kalendo
rius jų reikšmei švęsti.

Dievo tauta — žydai šventė 
metų laikų ir mėnesių ritmą, 
praturtindama jį Dievo įsijun
gimo — atėjimo į istoriją įvy
kių minėjimu. Krikščionys 
perėmė šį kraitį ir praturti
no jį istoriniu Dievo įsijungi
mu — atėjimu į žmogaus gyve
nimą ir žmonijos istoriją per 
Kalėdų kūdikį — Jėzų, Betlie
juje Žmogumi gimusį, Dievo 
Sūnų. Tokiu būdu metų laikų 
ir mėnesių ciklas tapo litur
giniais metais, — Dievo šlovės 
ir žmogaus išaukštinimo laike 
metinių šventimu. Šventimas 
atskleidžia Dievo išmintį, su
judina širdį, pažadina ilgesį, 
pakviečia kelionėn su Atėju
siuoju . . . Liturginiai metai 
— metinis kelionės su Atėju
siuoju ciklas — baigiasi Kris
taus Karaliaus sekmadieniu ir 
prasideda Adventu — Atėjimo 
šventimu.

KRIKŠČIONYS LAUKIA 
ATĖJIMO

Krikščionybė nuo pat savo 
istorijos pradžios švenčia 
Dievo atėjimą į žmogaus gy
venimą ir įsijungimą į istori
ją laukimo nuotaikoje. Krikš
čionys buvo išgyvenę “laiko 
pilnatvę”, bet jie, švęsdami 
Atėjusįjį, primindavo sau, kad 
“šio laiko kentėjimai negali 
lygintis su busimąja garbe, 
kuri mumyse bus apreikšta. 
“Kūrinija su ilgesiu laukia, 
kada bus apreikšti Dievo vai
kai. Mat kūrinija buvo pa
jungta tuštybei ... su vilti
mi... ji bus išvaduota... ir 
įgis Dievo vaikų garbės laisvę. 
Juk mes žinome, kad visa kūri
nija iki šiol tebedūsauja ir 
tebesikankina. Ir ne tik ji, bet 
ir mes patys, kurie turime dva
sios pradmenis, — ir mes de
juojame . . . Tuo tarpu mes 
esame išgelbėti viltimi” (Rom 
8,18-25).

Tikėjimas, kad Atėjusysis, 
“kūnu kilusis iš Dovydo gimi
nės,” buvo “šventumo dvasia 
per prisikėlimą iš numirusių 
pristatytas galingu Dievo Sū
numi” (Rom 1,3-4), davė krikš
čionių vilčiai sparnus.

Pats Atėjusysis savo viešojo 
gyvenimo pradžioje skelbė 
laiko pilnatvę: “Atėjo Dievo 
karalystė!” (Mk 1,15). Ir kū
rinija, ir žmogus yra tempiami 
ant laiko kurpalio. Laikas tu
ri pradžią, laikas turi ir pa
baigą. Tarp laiko pradžios ir 
laiko pabaigos yra tarpsnis. 
Tarp atėjimo į Betliejų ir Atė
jimo laiko baigmėje yra nudel- 
simo tarpsnis.

Kalėdos yra laiko pilnatvės 
pradžios šventimas, — iškil
mingai įsimename į krikščio
nišką laiko sampratą. Pasi- 
švenčiame laukti su viltimi, 
nes tikime, kad Atėjusysis 
yra “Immanuel — Dievas su 
mumis”, Dievo išmintis ir Die
vo galybė. “Šiandien Dovydo 
mieste jums gimė Išganytojas. 
Jis yra Viešpats ir Mesijas” 
(Lk2,ll).

Kalėdos yra metas, kai tam
sa pasiduoda šviesai. “Tauta, 
gyvenusi tamsumoje, išvydo 
didžią šviesą, gyvenusiems 
nevilties šalyje, užtekėjo 
šviesybė” (Iz 9,1). Kalėdos 
yra metas, kai “Šviesa spindi 
tamsoje, — tamsoje, kuri jos 
neužgožė ... Tikroji šviesa, 
kuri apšviečia kiekvieną žmo
gų, atėjo į šį pasaulį” (Jn 1,3.9).

Kalėdos yra metas, kai susi
mąstome — norime kitiems 
džiaugsmo nunešti, kitus lai
mingais padaryti. Būdinga, 
kad tik kitiems džiaugsmą neš
dami ir kitus laimingais da
rydami, patys esame laimingi. 
“Marija dėmėjosi visus šiuos 
dalykus ir svarstė juos savo 
širdyje” (Lk 2,19). Kalėdos 
yra metas, kai visi krikščionys- 
dėmėsis ir mąstys savo širdyje, 
kad “Žodis (Dievo Sūnus) tapo 
žmogumi ir gyveno tarp mūsų; 
mes matėme jo šlovę” (Jn 1,14). 
Kalėdos yra metas mums pa
svarstyti apie savo gyvenimo 
pilnatvės akimirkas drauge su 
visu krikščioniškuoju pasau
liu.

BETLIEJAUS KŪDIKIS
Kasmet Kalėdų naktį Berne

lių Mišiose girdime evange
listo Luko pasakojimą apie 
Jėzaus gimimą (Lk 2, 1-14). 
Daugelis esame gerai įsimi
nę cezarį Augustą, davusį 
įsakymą surašyti visus Romos 
imperijos gyventojus, ir Juo
zapą, einantį su Marija iš Na
zareto į Betliejų, savo gimi
nės miestą, užsirašyti. Žino
me, kad jiems tenai esant pri
siartino metas gimdyti, ir Ma
rija pagimdė savo pirmgimį 
sūnų, suvystė jį vystyklais ir 
paguldė ėdžiose, nes jiems 
nebuvo vietos užeigoje. Žino
me, kad budintys piemenys, 
Viešpaties angelui pasiro
džius, buvo nutvieksti Vieš
paties šlovės šviesa, kad juos 
apėmė išgąstis, ir angelas juos 
užtikrino: “Nebijokite! Štai 
skelbiu jums didį džiaugs
mą . . ., jums gimė Išganyto
jas . . . rasite kūdikį!”

Pasakojimas atrodo perdėm 
paprastas ir patraukia tikin
čiojo — vaiko ir suaugusio — 
širdį ir vaizduotę. Bet jame 
slypi Dievas — pervartų ir lū
žių Viešpats, kuris ateina — 
įsijungia į žmonijos istoriją, 
duodamas jai nelauktą ateitį. 
Pasakojama apie neturtą ir pa
prastumą, nerimą ir staigme
ną, liūdesį ir džiaugsmą, apie 
okupaciją ir priespaudą, apie 
šviesą tamsoje.

Bet tas pasakojimas turi 
mintyje likiminį įvykį: Jė
zaus — Išganytojo (tokia yra 
vardo Ješua’ prasmė) gimimas 
paliečia visą šešėlių pilną 
pasaulio istoriją.

Evangelistas Lukas prašne
kina mus tikėjimo įžvalga, 
duodamas vilčiai sparnus, kad 
kiekviena galybė, nežiūrint 
kaip nuožmi ir galinga ji be
būtų, yra pavaldi Dievo užmo
jui. “Jei Dievas už jus, tai kas

DAIL. TELESFORAS VALIUS
“Nebijokite! Štai aš skelbiu jums didį džiaugsmą, kuris bus visai tautai. Šiandien Dovydo 
mieste jums gimė Išganytojas. Jis yra Viešpats Mesijas ” (Lk 2,10-11)

gi prieš mus?!. . . kas gi mus 
atskirs nuo Kristaus meilės? 
Ar vargas? ar priespauda? ar 
persekiojimas? ar badas? ar 
nuogumas? ar pavojus? ar ka
lavijas? . . . esu tikras, kad 
nei mirtis, nei gyvenimas, nei 
angelai, nei galybės, nei da
bartis, nei ateitis ..., nei 
aukštumos, nei gelmės, nei 
jokie kiti kūriniai negalės 
mūsų atskirti nuo Dievo mei
lės, kuri yra mūsų Viešpatyje 
Kristuje Jėzuje” (Rom 8,31-35, 
38-39).

Evangelisto Luko Jėzaus gi
mimo pasakojimas kviečia ne 
tik krikščionis, bet ir visą 
pasaulį nuoširdžiai švęsti 
Dievo Sūnaus tapimą Žmogu
mi, ieškoti šviesos tamsoje. 
Pasakojimo šerdį sudaro ryš
kus, nusivylimą keliantis pa
radoksas: Dovydo dinastijos 
įpėdinis ateina paveldėti sa
vo protėvio sosto kaip kūdi
kis — bejėgis, suvyniotas į vys
tyklus, prakartėlės ėdžiose 
(Lk 2,12). Bet pasakojimo šer
dyje slypi ir džiugus, išgany
mą nešantis paradoksas: šia

me bejėgiame Kūdikyje reiš
kiasi Dievo galybė ir išmin
tis. Tapdamas vienu iš mūsų, 
Jėzus prisiima mūsų dužlią 
prigimtį ir duoda mūsų duž- 
lumui orumą. Jis ateina —- įsi
jungia į mūsų žemės kelionę 
ne gelbėti mūsų iš dužlios 
prigimties, bet vaduoti iš tų 
tamsos galybių, kurios užgo
žia mūsų dužlume atvirybę 
Dievui ir artimui.

PERVARTOS, LŪŽIAI 
IR KALĖDOS

Lietuvių tauta — Tėvynėje 
ir įstrigusi tremties aplinky
bėse bei išeivijos sąlygose 
— šių metų Kalėdas švęs šių
metinių pervartų ir lūžių fo
ne. Kruvinasis sausis ir ne
tektis Vilniuje, baisusis rug
pjūtis ir Lietuvos nepriklau
somybės atgavimas apreiškė 
mūsų tautai, kad istorija nė
ra upė, kurioje vyksta nuož
mi klasių kova, bet staklės, 
kuriomis audžia Dievas. Pen
kiasdešimt metų trukusi prie
spaudos naktis Dievo staklėse 
baigėsi laisvės aušra.

Lietuva švenčia laisvę iškil
mėmis Tėvynėje. Šalis laisva 
ir palengva nusiima priespau
dos pančius. Kaip švenčia Lie
tuvos laisvę Lietuvos žmogus? 
Ar laisvėja lietuvis ir lietu
vė? Penkiasdešimt metų truku
si priespaudos naktis nuskur
dino mus ir Tėvynėje, ir Sibi
re, ir išeivijoje.

1991-ųjų metų Kalėdų šventi
mas kviečia atsiverti Dievui — 
istorijos staklių Viešpačiui 
ir praturtėti. Gruodis šauri- 
nio Žemės pusrutulio šiaurėje 
atima nuo lapuočių paskuti
nius lapus ir padaro permato
mas net miškų tankmes! Gruo
dyje net miške gali matyti to
limus akiračius.

Švęsdami Dievo atėjimo — 
įsijungimo į istoriją pilnat
vės pradžią apnuogintos gam
tos fone, šiais pervartų ir 
lūžių metais labiau negu bet 
kada patiriame, jog “Dievas 
gi nesiuntė savo Sūnaus į pa
saulį, kad jis pasaulį pasmerk
tų, bet kad pasaulis per jį bū
tų išgelbėtas” (Jn 3,17).

Nėra nieko gražesnio, 
nieko kilnesnio...

Rašytojas Dostojevskis apie Kristaus gimimą 
ir jo reikšmę mūsų laikų žmogui

Dostojevskis savo romane 
“Broliai Karamazovai” yra la
bai įtaigiai rašęs apie Kristų, 
Jo atėjimą mūsų pasaulin ir Jo 
reikšmę dabarties žmogui. Dos
tojevskio idėjos, išreikštos ta
me romane, yra tokios artimos 
mūsų epochos žmogui, ypač da
barties lietuviui, kad traukte 
traukia su jomis arčiau susi
pažinti ir vietomis galbūt at
pažinti.

Tėvas Pajisius, be jokios 
įžangos sako: “Atsimink, jau
nas žmogau, kad šio pasaulio 
mokslas įgijo didelę galią; kad, 
ypač pastarajame šimtmetyje, 
jis sunaikino visa, kas parašy
ta šventosiose knygose; kad at
likęs šaltą analizę, pagal šio 
pasaulio žiniją, nepaliko nie
ko iš šventumo praeities, abso
liučiai nieko.

Tačiau skaldydami dalis, tie 
tyrinėtojai prarado dvasią, ir 
tai iki tokio apakimo, kuris 
mus stebina. O vis dėlto toji 
dvasia stovi prieš jų akis, nesi
keičianti kaip ir anksčiau, ir 
pragaro vartai jos neįveiks. Ar
gi ji neištvėrė jau devyniolika 
šimtmečių, argi ji ir dabar ne
gyvena žmonių sielose ir tau
tų žingsniuose? Ji yra nesikei
čianti, gyvena netgi sielose 
ateistų, kurie nori viską su
griauti, tačiau ji, kaip ir anks
čiau, lieka nepajudinama. Net 
tie, kurie paneigė krikščiony
bę ir jai priešinasi, pačioje 
esmėje yra Kristaus įvaizdis: 
iki šiol nei jų mokslas, nei jų 
uolumas neįstengė sukurti kil
nesnio, tauresnio žmogaus 
įvaizdžio kaip Kristaus veidas. 
Jų svajonės išnyko kaip kokia 
chimera. Visuomet tai atsimin
ki, jaunas žmogau, nes tai pa
saulis, kurin tave siunčia ta
vo mirštantis starecas (Rytų 
krikščionybėje dvasinis vie
nuolių auklėtojas, ne kunigas, 
vert.).

Ne tik mūsų rašytojai, bet ir 
Europos, kurie stengėsi vaiz
duoti absoliutinį grožį, nepa
jėgė to padaryti, nes tai per 
sunkus uždavinys. Grožis yra 
idealas, kuriam tiek pas mus, 
tiek civilizuotoje Europoje, 
buvo mėginta duoti formą. Pa
saulyje betgi nėra kitos abso
liučiai gražios figūros kaip 
Kristus. Ir šios nepalyginamos, 
be galo gražios figūros apraiš
ka yra tikras, unikalus stebuk
las. Apie tai kalba visa šv. Jo
no Evangelija. Jam tai yra ste
buklas: Įsikūnijimas kaip gro
žio apraiška.

Jūs, kurie neigiate Dievą ir 
Kristų, net nepagalvojote, kad 
be Kristaus viskas pasaulyje 
būtų sutepta ir iškreipta. Jūs 
teisiate Kristų ir paneigiate 
Dievą, bet kokį pavyzdį duoda
te jūs patys? Argi nesate men- 
kadvasiai, iškrypėliai, pilni 
godumo ir pretenzijų? Paneig
dami Kristų, paneigiate žmoni
jos grožio bei gėrio idealą, da
rote jį neprieinamą. O Kristus 
kaip tiktai dėl to ir atėjo: kad 
žmonija žinotų ir pamatytų, 

RISTAUS atneštoji Gyvenimo šviesa 
teapšviečia visų mūsų kelius, teišsklaido 
slogios praeities tamsumas, teatgaivina

mūsų širdis krikščioniškos meilės spinduliais ir 
tenuskaidrina visos mūsų tautos buitį. To trokšta 
ir linki visiems tautiečiams Tėvynėje ir plačiajame 
pasaulyje - “Tėviškės žiburiai ”

jog tikra žmogaus dvasia gali 
pasirodyti dangišku spindesiu, 
ir tai kūne, ne vien svajonėse 
arba ideale, ir jog tai natūra
lu, įmanoma.

Kristaus mokiniai tą spin
dintį kūną laikė dievišku. Jie 
tai liudijo pakeldami didžiau
sias kančias, ryžosi nešioti tą 
kūną savyje, sekti šios figūros 
tobulumu ir tikėti Kristų kūne. 
Ir tik jų dėka žemė yra ištei
sinta.

Žmonės matė kokią laimę tei
kia šis kūnas (kai tik žmogus 
pradeda bendrauti su juo ir pa
junta jo grožio dvelkimą). Jie 
buvo sužavėti, jautėsi sukrės
ti, pagaliau troško dalyvauti 
jo kančiose ir net džiaugėsi tuo.

Tai fakto klausimas, būtent, 
kad Žodis tikrai “tapo kūnu”. 
Jame glūdi visas žmonijos ti
kėjimas ir visa atrama. Žmoni
ja jos niekad neatsisakys. O 
jūs kaip tik norite tai iš jos at
imti! Bet jūs nepajėgsite to pa
daryti, nebent parodysite jai 
kažką geresnio už Kristų. Tad 
parodykite!

Apie save galiu jums pasa
kyti, kad esu šio šimtmečio vai
kas, netikėjimo ir abejonių 
vaikas, bent iki šiol ir (tai aš 
žinau) iki mirties. O kiek daug 
kančių man kainavo ir tebekai
nuoja šis troškulys tikėti, juo 
labiau, kad mano sieloje yra 
daugiau priešingų argumen
tų! Kartais Dievas atsiunčia 
man tikros šviesos momentų: 
tuomet aš myliu bei jaučiu, 
kad esu mylimas ir kitų.

Tokiuose momentuose aš su
formavau savąjį Credo, kuria
me man yra viskas aišku ir 
šventa. Tasai Credo labai pa
prastas: aš tikiu, kad nėra nie
ko gražesnio, gilesnio, patrauk
lesnio, išmintingesnio, vyriš- 
kesnio, tobulesnio kaip Kris
tus. Eikime toliau: aš sakau 
sau su pavydžia meile, kad nie
ko negali būti tobulesnio. Dar 
daugiau: net jei kas įrodytų, 
kad Kristus yra už tiesos ribų, 
kad tikrai tiesa yra ne Kristu
je, — aš geriau pasirinkčiau 
būti su Kristumi negu su tiesa.

Žemėje mes žygiuojame kaip 
į nežinią, ir jei nebūtų matyti 
brangaus Kristaus paveikslo, 
jaustumės pražuvę, visai pasi
metę, kaip tai buvo prieš tva
ną. Daug dalykų žemėje nuo 
mūsų yra paslėpta, tačiau mes 
turime slėpiningumo jausmą: 
savo gelmėje jaučiame gyvybi
nį ryšį, jungiantį mus su kitu 
pasauliu, gelmės ir aukštybių 
pasauliu. Taip, mūsų minčių ir 
jausmų šaknys yra ne čia, jos 
glūdi kituose pasauliuose. 
Štai dėl ko filosofai sako, kad 
žemėje neįmanoma suprasti 
daiktų esmės. Ir kai tavyje su
silpnėja šis jausmas, miršta 
keliamoji jėga: Tampame abe
jingi gyvenimui ir netgi pra
dedame jo nekęsti”.

(Versta iš prancūzų kalbos, 
“Ecclesia” 1970, Decembre; 
“Broliai Karamazovai”, I, 1).

Pr.G.
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gimimo 
šventė,

pažadinanti visą krikščioniškąjį pasaulį džiugiomis 
akimis pažvelgti į Gerąją naujieną, skelbiančią 
žmonijos atgimimą, nejučiomis kreipia mūsų žvilgsnį 
į lietuvių tautos ir Lietuvos atgimimą, prasiveržiantį 
gaiviu džiaugsmu po ilgo ir skausmingo tautos advento.

Kristaus gimimo šventės proga sveikiname visus 
tautiečius Lietuvoje ir išeivijoje, dalyvaujančius 
bendrame tautos atgimime ir nuoširdžiai linkime, kad 
tasai atgimimas būtų lydimas Betliejaus žvaigždės, 
vedančios Gerosios naujienos — Evangelijos keliais, 
ir stiprintų visus tautiečius Dievo bei savitarpio 
meilės dvasia.

Naujieji metai tebūnie nauji žingsniai į prasmingą 
ateitį iškovotoje laisvėje!

Kanados lietuvių katalikų centras

. nstaus 
gimimo 
švenčių 
proga

siunčiame nuoširdžius sveikinimus 
broliam kunigam, seselėm, visiem 
tautiečiam išeivijoje ir Lietuvoje. 
Betliejaus žvaigždė tenušviečia 
visų mūsų ateities kelius ir testip
rina mūsų tikėjimą bei viltį!

Kanados lietuvių katalikų 
kunigų vienybės valdyba

švenčių ir 
NAUJŲ 
METŲ 
proga 
SVEIKINAME

&

aukotojus, ®
organizacijas bei visus lietuvius išeivijoje.

Siunčiame nuoširdžius švenčių linkėjimus 
mūsų broliams ir sesėms. Tyliąją Kūčių naktį 
nepalikime jų vienų, tieskime jiems meilės bei 
pagalbos ranką.

Linkime visiems geros sveikatos ir Dievo 
palaimos bei sėkmės —

m Tautos fondo atstovybė Kanadoje,
310 Rathburn Rd., Etobicoke, Ont. M9B 2L8

Krinta snaigės pamažu, 
viskas dangiškai gražu . . .
Tartum nuotaka balta 
stovi eglė apsnigta . . .

Ramuma mieste, tylu, 
spindi snaigės kristalu . . . 
Ant baltų žiemos kelių 
pribarstyta spindulių . . .

Žydi gėlės ant langų 
pasipuošusios sniegu . 
Snaigių antklode balta 
visa žemė apdengta . . .

Eilėraštis Romualdo Kisieliaus, iliustracija-atvirutė gauta iš Lietuvos

Kapitalizmas, socializmas, krikščionybė

Dviejų popiežių žodis pasauliui
VINCAS KOLYČIUS

1991 m. gegužės mėn. suėjo 
100 metų nuo popiežiaus Leono 
XII enciklikos “Rerum Nova- 
rum” paskelbimo. Pažodžiui 
verčiant pavadinimas būtų: 
“Apie naujus dalykus”. Enci
klikos turinys buvo skirtas iš
kelti katalikybės nusistatymų 
darbininkų klausimu, pabrė
žiant socialines ir ekonomines 
problemas, kilusias po pramo
ninės revoliucijos Vakarų pa
saulyje.

Enciklikos tikslas buvo pa
brėžti, kad, nežiūrint kintan
čių žmogaus gyvenimo sąlygų, 
Šv. Rašto principai, darant 
sprendimus apie žmogaus indi
vidualų gyvenimą, nėra pasi
keitę.

Leonas XII, remdamasis Šv. 
Raštu, iškėlė 6 svarbiausius 
dalykus, į kuriuos ragino at
kreipti dėmesį.
1. Žmogaus gyvenimas ir jo kil
numas

Asmens svarba visuomenėje 
nepriklauso nuo jo žmogiškų 
ypatybių, pasiektų laimėjimų, 
paveldėjimo, ekonominės pa
kopos. Žmogus yra svarbus 
ypač dėl to, kad yra sutvertas 
į Dievo panašumą. Jokie mate
rialiniai turtai, ar daiktai ne
gali būti svarbesni už žmogų. 
Todėl prieš įvedant bet kokią 
sistemą, ar įstatymą, reikia 
klausti: “Ar tai nepažeidžia ir 
negrasina atskiro individo gy
venimui, jo žmogiškai kilny
bei?”
2. Individo teisės ir atsako
mybė

Kiekvienas žmogus turi pa
grindines teises: sąžinės lais
vę, religijos laisvę, teisę kur
ti ir auginti šeimą, užsidirbti 
šeimai išlaikymą, laisvę nuo 
neteisingos diskriminacijos. 
Prie žmogaus teisių priklau
so sveikatos priežiūra, mais
tas, apsirengimas, butas, švie
timas ir apsauga. Kiekvienas 
individas turi taip pat ir pa
reigas, atsakomybę vienas ki
tam, šeimai ir visuomenei. Pri
valo būti respektuojamos ki
tų teisės. Todėl kiekviena sis
tema ar asmuo, kurie pažei
džia Dievo duotas teises ir pa
reigas, nusikalsta žmonijai.
3. Socialinės teisės ir pareigos

“Rerum Novarum” pabrėžia, 
kad asmeninis individo kilnu
mas pasireiškia jo santykyje 
su Dievu ir santykiuose su ki
tais individais. Pagrindinė vi
suomenės ląstelė yra šeima, 
kurioje kiekvienas įgauna ir 
pasisavina žmogiškąsias ver
tybes. Tos vertybės vėliau pasi
reiškia platesnėje visuomenė
je, įskaitant darbovietę ir ry
šius su kitais žmonėmis. Apie 
kiekvieną politinę ar ekono
minę sistemą reikia spręsti 
pagal tai, ką ji duoda žmonėms 
ir kaip žmonės gali toje siste
moje dalyvauti, turėti savo 
balsą.
4. Darbo kilnumas, darbininkų 
teisės

Kiekvieno individo atsako
mybė ir pareiga yra darbas. 
Darbas ne tik tam, kad užsi
dirbtų pragyvenimą, bet ir tam, 
kad prisidėtų prie Dievo su
kurto pasaulio puoselėjimo, jo 
išlaikymo.

Kiekvienas turi teisę į dar
bą, į priklausantį už darbą at
lyginimą ir galimybę įsigyti 
asmeninę nuosavybę. Turi bū
ti suteikta teisė į abipusį su
sitarimą su darbdaviu. Todėl 
katalikų socialiniame mokyme 
ekonomija turi tarnauti žmo
gui, bet ne priešingai.
5. Silpnųjų apsauga

Kiekvienos bendruomenės 
moralinis teisingumas gali bū
ti patikrintas pagal tai, kaip 
ji traktuoja silpniausius, var
gingiausius savo bendruome
nės narius. “Rerum Novarum” 
ypatingai pabrėžia reikalą 
saugoti visus bendruomenės 
narius. Tai pagrindinė žmo
gaus teisė.
6. Broliškumas

Žmogui niekada nebuvo leng
va apglėbti rąnkomis kitus, 
apkabinti taip, kaip brolius, 
nežiūrint kas jie bebūtų ir kur 
begyventų. Žmonės yra linkę 
rūpintis žmoniškumu tik tų, 
kurie yra panašūs į juos, tos 
pačios rasės, tautybės, tų pa
čių ideologinių įsitikinimų ir 
atmesti kitus. Leonas XII bet
gi iškelia solidarumą, kuris 
turi apimti visą žmoniją. Tai 
reiškia, kad karai, neapykan
ta, žmogiškų teisių paneigi
mas kitiems paliečia kiekvie
ną iš mūsų kaip vienos šeimos 
narius.

Negalima būtų tvirtinti, kad 
“Rerum Novarum” buvo sutik
ta su entuziazmu prieš 100 me
tų. Teisybę pasakius, pirmus 
40 metų ne tik pasaulinė bend
ruomenė, bet ir Katalikų Bend
rija ignoravo šią encikliką. 
Daug kam nepatiko, kad popie
žius kišasi į socialinius rei
kalus, atakuoja neteisingus 
darbdavius ir kapitalistus.

Tačiau nuo 1931 m. buvo krei
piamas didesnis dėmesys į šią 
encikliką ir jos praktišką pri
taikymą ekonominiam ir so
cialiniame gyvenime. Nors ta 
enciklika ir nėra šiandien pla
čiai minima, tačiau jos turi
nys padėjo suformuoti socia
linius pagrindus, iškėlė indi
vido vertę ir moralinę atsako
mybę socialinio teisingumo 
įgyvendinime.

“Rerum Novarum” šimtme
čiui paminėti popiežius Jonas- 
Paulius II 1991 m. išleido nau
ją socialinę encikliką “Cen- 
tesimus Annus” (Šimtieji me
tai). Tai dokumentas apie žmo
gišką prigimtį, pasiremiant 
Šv. Raštu. Čia paliečiamas Ry
tų Europos komunizmo sugriu
vimas ir to sugriuvimo prie
žastys. Popiežius pabrėžia, 
kad pagrindinės komunizmo ir

socializmo sugriuvimo prie
žastys buvo paneigimas žmo
gaus kaipo individo, paneigi
mas jo laisvės ir teisių, kurios 
yra laiduotos Dievo žodyje - 
Šv. Rašte. Nors popiežius šio
je enciklikoje iškelia ir teigia
mas kapitalizmo ypatybes, sa
kydamas, kad “laisva rinka yra 
instrumentas patenkinti žmo
gaus reikalavimus”, tačiau 
taip pat pabrėžia, kad šiandien 
daug žmogiškų poreikių neran
da vietos laisvoje ekonomi
joje.

Jonas-Paulius II perspėja, 
kad ekonominiai sprendimai 
negali būti “moraliai neutra
lūs”. Nors pelnas yra kiekvie
nos firmos, bendrovės tikslas, 
tačiau jis negali tapti vienin
teliu masteliu. Didžiausias 
kiekvieno verslo turtas privalo 
būti “žmogiškasis kapitalas” — 
darbo jėga, kuri negali būti 
išnaudojama vardan pagrindi
nio pelno.

Šiuo metu, kai ekonominis 
pasaulis daugiau dėmesio krei
pia į techninį ir profesinį žmo
gaus išsilavinimą bei pasiruo
šimą, negu į medžiagą, žaliavą 
ir gamtos turtus, yra ypatingai 
svarbu, kad darbdaviai nepa
mirštų pagrindinių žmogaus 
vertybių. Popiežius taip pat 
atkreipia dėmesį ir į darbinin
kus ir siūlo, kad tarp darbda
vio ir darbininko būtų abipu
sis sutarimas bendrai žmonių 
gerovei. Enciklikos tikslas yra 
“duoti kapitalizmui žmogišką 
veidą”.

Jonas-Paulius II taip pat pa
brėžia, kaip ekonominė padė
tis pagerėtų, jeigu Rytai ir Va
karai sumažintų savo karinius 
biudžetus, eitų prie nusigink
lavimo ir tą kapitalą skirtų 
žmonių gerovei. “Centesimus 
Annus” pasirodė 1991 m. gegu
žės mėn., tačiau šiandien jau 
matome, kad pasaulis iš lėto 
eina prie ginkluotės mažinimo.

Šiandien daug girdime apie 
“naują pasaulio santvarką”. 
Skamba gražiai, bet ar prakti
koje žmogui bus geriau gyven
ti? Ar pranyks karai, išnaudo
jimas, ar sumažės alkanų skai
čius?

Šios abi enciklikos yra pa
remtos paties Dievo apreiški
mu, Kristaus mokymu, randa
mu Šv. Rašte. Bet kas į tai krei
pia dėmesį? Žmogus vadovau
jasi savo protu, kuris yra toks 
ribotas. Mes - lyg tie Senojo 
Testamento Babelio bokšto 
statytojai: išradome raketas, 
pasiekėme mėnulį, tačiau že
mėje vienas su kitu nesusikal
bame.

* >proga * _ gj

savo gimines, draugus ir pažįstamus, 
linkėdami linksmų švenčių ir laimingų 

1992-jų metų —

Juozas, Rita, Aurelija, Gintaras 
ir mama Karasiejai

Ministeris pirmininkas s
-A

l^dšžffilLA IR MŪSŲ VAIKAI jungiasi prie mano nuošir- Yrt 

UI džiausiu linkėjimų šių džiaugsmingų švenčių sulaukus. 
W Švęsdami šeimoje ir draugų tarpe, mes, kaip kana- 
nr diečiai, pasinaudojame galimybe pasidalinti atspindinčia yį 
Jį palaima ir pasidžiaugti geros valios ir pažadų laikotarpiu. 
W Šiuo ypatingu metų laiku norėčiau tikėtis, kad kana- I?

diečiai nepraleis progos tinkamai žvelgti į visa, ką mes yj 
jį ligi šiolei jau esame drauge atsiekę, kas ir toliau turėtų ftl 
M pasilikti siekiant kurti stipresnį šviesesnės ateities kraštą, iv 
H Jums visiems mūsų geriausi linkėjimai džiugių švenčių 
jį sulaukus ir sėkmingų ateinančių metų.
S5 Ottawa 
Ž? 1991

, MŪSŲ DIDŽIAUSIAM
TROŠKIMUI IŠSIPILDŽIUS

didvyriškai LIETUVAI 
išsikovojus nepriklausomybę, 

šv. Kalėdų ir
Naujųjų 1992 metų 
proga sveikinu mielus 
Kanados lietuvius ir dėkoju 
už paramą prisikėlusiai 
tėvynei —

Haris Lapas, 
Lietuvos konsulas Kanadai

DIDŽIAUSIA DOVANA LIETUVAI- 
tai sąmoninga išeivija! Kanados lietuviams nuo
širdi padėka už ilgametį darbą ir aukas Lietuvos 
nepriklausomybės atstatymo eigoje. Kanados 
lietuvių bendruomenės krašto valdyba Jus sveikina 
Kalėdų proga ir kviečia: visi tapkime DOVANA 
LIETUVAI — būkime sąmoningi ir aktyvūs 
lietuviai išeivijoje. Junkimės į tautos darbus 
kuriant naują ir laisvą Lietuvą!

Kanados lietuvių bendruomenės krašto valdyba
Gabija Petrauskienė,

pirmininkė
Vytautas Bireta, 

vykdomasis vicepirm. 
ir finansai

Judita Melnykaitė,
vykdomoji sekretorė

Julija Adamonytė,
iždininkė

Česlovas Senkevičius,
vicepirm. informacijai

Juozas Krištolaitis, 
buvęs KLB pirmininkas 
Algimantas Eimantas, 

vicepirm. visuomeniniams 
reikalams

Giedra Paulionienė, 
vicepirm. švietimui

Antanas Rygelis,
vicepirm. ekon. talkai

Ina Sungailienė,
vicepirm. talkai Lietuvai

Dalia Viskontienė,
vicepirm. kultūrai

Linas Garbaliauskas, 
KL jaunimo s-gos 
pirmininkas

Darija Deksnytė,
raštinės vedėja

Vytas Čuplinskas,
Otavos raštinės vedėjas

švenčių ir viltingų

1992 metų
KLB Toronto apylinkės valdyba

KLB Toronto 
apylinkės valdyba 
nuoširdžiai sveikina 
Lietuvių Bendruomenės 
narius ir nares, 
linkėdama giedrių



Varpai bažnyčių vėlei gaudžia, 
Kristaus gimimų skelbdami. 
Liepsnoja žemė pasipuošus, 
žvaigždžių ir žvakių ugnimi...

Ir mes Kristaus gimimo šventėj, 
linkini Jums iš širdies visos: 
Daug džiaugsmo per šventas Kalėdas, 
daug laimės per Naujus metus!

Vilnietis - naujas šventasis 
Vilniuje gimęs JUOZAPAS-RAPOLAS KALINAUSKAS paskelbtas šventuoju 
Neinaišytinas su kitu Kalinausku Konstantinu, vienu iš 1863 metu sukilimo vadu 

Šv. Tėvo sveikinimas Lietuvai

į Sibirą 
kitais 

padėti 
slaugė

Kalinauskas 
tremtiniais, 
pinigais ir 
susirgusius, 
jis vertino

Eilėraštis ir nuotrauka Romualdo Kisieliaus

Su viltimi - i ateiti
d-

Lietuviu išeivijos vyskupo Pauliaus Baltakio žodis.
pasitinkant Kristaus

MIELI BROLIAI, SESĖS 
KRISTUJE!

Po ilgų vergijos metų atgavę 
religinę laisvę ir valstybinę 
nepriklausomybę, dėkingomis 
širdimis, viltingai žvelgdami 
į ateitį švenčiame šių metų Ka
lėdas — Kristaus gimtadienį.

Gražia ir giliai prasminga 
lietuviškai krikščioniška tra
dicija jas pradedame švęsti 
šeimoje, prie Kūčių stalo da
lindamiesi meilę, taikų ir vie
nybę simbolizuojančia plot- 
kele.

Kalėdos — Dievo su žmonija 
ir žmonių tarpusavio susitai
kinimo šventė negalėjo turėti 
prasmingesnių išvakarių, kaip 
lietuviškos Kūčios: “Jei neši 
dovaną prie altoriaus ir ten 
prisimeni, jog tavo brolis turi 
šį tą prieš tave, palik savo at- 
našą tenai prie altoriaus, eik 
pirmiau susitaikink su broliu 
ir tik tada sugrįžęs aukok savo 
dovaną” (Mt.5:23).

Vykdydami šį Kristaus įsa
kymą, prieš eidami į Bernelių 
Mišias pagarbinti mūsų Išga
nytoju ir Broliu tapusio Dievo 
Sūnaus, mes pirmiausia apglė
biame vienas kitą, atsiprašo
me ir atleidžiame metų eigoje 
patirtas skriaudas bei nesusi
pratimus, pamirštame skirtin
gas ideologines ir politines 
pažiūras, priimame vienas ki
tą tokius, kokie esame. Tik ta
da, susitaikę tarpusavyje, mes 
skubame į šventoves, nešame 
Dievui pagarbinimo, padėkos 
ir geros valios atnašą — nuo
širdų pasiryžimą vieningai 
darbuotis šviesesnei savo pa
čių, tautos bei visos žmonijos 
ateičiai. Prie Kūčių stalo sė
dame ne vien kaip paskiros 
šeimos, susitaikinimo vaka
rienėje dalyvaujame visa tau
ta — gyveną tėvynėje ir po vi
są pasaulį išsisklaidę jos vai
kai. Ilgi vergijos, melo, smur
to metai šeimos ir tautos gyve
nime yra palikę daug dar ne- 
užgydytų žaizdų, reikalingų iš
ganingos Kalėdų malonės, ne
šančios: meilę, kur viešpatau
ja neapykanta, atleidimą — kur 
įžeidimas, šviesią viltį — kur 
neviltis.

Daug laimingų, džiugių ir 
kartais skaudžių momentų iš
gyvenome paskutiniais metais: 
Vingio parko stebuklą, Balti
jos kelią, Kovo 11-tąją, Sausio 
13-tosios naktį bei Rugpjūčio 
18-21-os dienas, Lietuvos tri
spalvės iškėlimą Jungtinių 
Tautų vėliavų parke rugsėjo 
17-tąją. Už šias ir kitas akimir
kas dėkosime Tautų Tėvui ir į 
mūsų žmonių gyvenimą įsijun
gusiam, mūsų likimu besidali
jančiam Jo Sūnui Jėzui Kris
tui, kuris prieš 2000 metų savo 
pirmuoju atėjimu išsklaidė pa
saulį slėgusią nežinios tamsy
bę, suteikė amžino gyvenimo 
viltį.

itadieni ir Naujus metus

Dabar mūsų dienose savo 
nuolatine malonės veikla Jis 
plečia savo taikos ir meilės 
karalystę, savo paslaptinga 
Apvaizdos ranka paversdamas 
niekais piktojo sumanymus. 
Šią Kalėdų dieną ypatinga mū
sų padėka Taikos Karaliui bus 
už naująjį Dovydą — Landsber
gį, už jam suteiktą nesvyruo
jantį tikėjimą į tiesos pergalę 
ir už tuos aštuonis “Sąjungos 
gelbėtojus”, Dievo Apvaizdos 
panaudotus galutiniam blogio 
imperijos sutriuškinimui.

Dievo Apvaizdos paslaptin
gu veikimu atgavome laisvę ir 
valstybinę nepriklausomybę. 
Sužavėjome pasaulį tautiniu 
susiklausymu ir tikėjimu, kad 
tiesa bei teisingumas yra ga
lingesni už tankus ir viešpatau
jantį melą. Su nepaprastu dė
mesiu klausėsi Jungtinių Tau
tų visumos posėdis Lietuvos 
aukščiausiosios tarybos pir
mininko Vytauto Landsbergio 
žodžių: “... nors matėm, kaip 
išsigimstama ir nusikalstama, 
kaip šimtams tūkstančių gali 
būti atimama gyvybė arba tė
vynė, — mūsų žmonių širdyse 
neužgesinamai ruseno tikėji
mas galutiniu teisingumu”. 
Į jo kvietimą dora ir teisingu
mu pagrįsti tautų santykius — 

“jeigu žmogus nori gyventi do
rai, tad kodėl negali būti do
ros politikos?” — tautų šeimos 
atstovai atsakė entuziastingu, 
ilgu plojimu.

Doros ir teisingumo žmonija 
tikisi bei laukia ne vien iš pa
saulio vadovų, bet ir iš kiekvie
no mūsų. Vakarų pasaulis ken
čia ir ilgisi išsivadavimo iš ko
rupcijos, iškrypusio pragma
tizmo, hedonizmo ir seksuali
nio palaidumo. Mūsų tauta, 
nors ir išsivadavo iš sovietinės 
vergijos, bet yra varginama su
luošintos darbo etikos, kaip 
grybų pridygusių seksualinių 
video salonų ir per spaudą 
skleidžiamos pornografijos, 
vedybinės neištikimybės, ne
gimusių kūdikių žudymo ir sa
vižudybių.

Vašingtone 1991 m. spalio 
13 d. Amerikos katalikų šven
tovėje minint Šiluvos Marijos 
koplyčios 25 metų dedikacijos 
sukaktį, vysk. Sigitas Tamke- 
vičius kvietė tikinčiuosius dė
koti už tris stebuklus: per 50 
metų išlaikytą ištikimybę Die
vui ir tėvynei, už tautos prisi
kėlimą ir valstybinės nepri
klausomybės atgavimą. Jis pra
šė, kad melstume dar vieno ste
buklo — prisikėlimo iš ekono
minės ir dvasinės bedugnės.

Malda, visuomeninė veikla ir 
materialine parama gelbėjo- 
me tautai jos vergijos metuose, 
prisidėjome prie išmeldimo tų 
trijų stebuklų. Malda, profesine 
ir technine pagalba bei krikš
čioniško gyvenimo pavyzdžiu 
padėkime tautai susilaukti ir

akademi- 
gavo toj 
mokykloj

1991 m. lapkričio 17 d. Šv. 
Petro bazilikoje Romoje į alto
rių garbę iškilmingai pakel
tas karmelitas kun. Juozapas- 
Rapolas Kalinauskas. Jis gi
mė 1835 m. Vilniuje, bajorų 
Kalinauskų (Kalinowski) šei
moje ir buvo pakrikštytas Juo
zapo vardu. Jo religiniam auk
lėjimui daug įtakos turėjo So
fija Putkameraitė, giliai tikinti 
ir jautri moteris, garsėjusi 
to meto Lietuvos visuomenėje 
savo labdaros darbais ir pa
maldumu.

J. Kalinauskas jaunystėje 
mažai kuo skyrėsi nuo savo 
bendraamžių — jo ankstyvoji 
biografija tipiška 19 š. pirmos 
pusės Lietuvos bajorui. Baigė 
Vilniaus bajorų institutą ir 
nuo 1853 m. mokėsi Petrapi
lio Karo inžinierių 
joje, kurią baigęs 
pačioj aukštojoj 
dėstytojo vietą.

Tarnavo caro armijos inži
neriniame dalinyje, Studijų 
ir tarnybos metais pergyveno 
gilią pasaulėžiūrinę krizę, 
kurios metu jaunas ir geras 
karjeros perspektyvas turin
tis karininkas, kiek galima 
spręsti iš jo užrašų ir dieno
raščio, iš pagrindų permąstę 
bei išgyveno Dievo ir žmogaus 
santykį. Ši krizė paskatino J. 
Kalinauską keisti savo gyve
nimo būdą ir bandyti gyventi 
pagal Evangeliją. “Viešpatie, 
jeigu man suteikei gyvenimą, 
padaryk, kad gyvenčiau tik 
Tau, kad kiekvienas mano po
elgis būtų Tavo meilės įkvėp
tas” — rašė jis tais metais.

Tarnaudamas carinėje armi
joje, J. Kalinauskas rūpinosi 
neturtingais, lankė ir šelpė 
kalinius bei ligonius, bandė 
padėti jiems ne tik materia
liai, bet ir dvasiškai. Karinė 
tarnyba jį vargino, nes jaunuo
lis vis dažniau galvojo apie 
kunigo ir vienuolio kelią.

Tuo metu patriotiškai nusi
teikę tautiečiai pabandė J. 
Kalinauską įtraukti į konspi
racinę veiklą. Iš pradžių jis 
atsisakė, bet vėliau, po ilgų 
svarstymų apie žmogiškas ir 
pilietines pareigas, sutiko pri
sidėti prie pogrindinės veik
los. Dalyvavo paskutiniuose 
1863 m. sukilimo parengimo 
darbuose ir buvo paskirtas 
Lietuvos karo skyriaus virši
ninku. Sutikdamas dalyvauti 
sukilime J. Kalinauskas išsi
rūpino, kad spręs grynai kari
nius reikalus ir nesikiš į su
kilimo propagandą bei mirties 
bausmės skyrimą. Jo laiškai, 
rašyti sukilimo metu, liudija, 
kad turėjo sunkių moralinių 
problemų, labai pergyveno 
dėl sukilimo aukų ir rūpino-

šio ketvirtojo stebuklo. “Lietu
va laukia iš išeivijos, — kalbė
jo vysk. J. Žemaitis Čikagoje, — 
patyrusių jaunimo organizaci
jų vadovų ruošti ideologinio 
auklėjimo stovyklas, laukia re
liginių — ideologinių knygų, 
laukia praktinių patarimų, 
kaip atstatyti suluošintą tautos 
moralę”.

Džiugaus Kristaus gimtadie
nio ir viltingų, Dievo laimina
mų, Naujųjų metų linkiu vi
siems — gyvenantiems laisvę 
bei valstybinę nepriklausomy
bę atgavusioje tėvynėje ir iš
eivijoje.

si, kad kuo mažiau žmonių nu
kentėtų.

Sukilimui pralaimėjus, 1864 
m. J. Kalinauskas buvo suim
tas ir tardymo metu, stengda
masis gelbėti kitus savo bend
ražygius, prisiimė sau visą 
kaltę. Buvo nuteistas mirti, 
bet giminės išrūpino jam baus
mės sušvelninimą — sušaudy
mas buvo pakeistas 10 metų 
katorgos darbų.

Kelyje 
rūpinosi 
stengėsi 
maistu,
Savo įkalinimą 
kaip ilgas rekolekcijas, kaip 
pasirengimą kunigo ir vienuo
lio gyvenimui. Skaitė teolo
gijos knygas, mokėsi prancū
zų ir anglų kalbų. Jo dvasinis 
gyvenimas darėsi vis gilesnis. 
“Pasaulis gali atimti iš manęs 
viską” — rašė jis katorgoje, — 
bet niekada nepajėgs atimti iš 
manęs maldos”.

1866 m. J. Kalinauskui buvo 
sušvelninta bausmė, ir kator
ga jam buvo pakeista nutrėmi- 
mu. Jis apsigyveno Irkutske, 
parapijos mokykloje mokė ne
turtingų tremtinių vaikus. 
1874 m. jis buvo amnestuotas, 
grįžo į Vilnių, aplankė namiš
kius, o paskui per Varšuvą iš
vyko į Paryžių, kur jį pakvie
tė kunigaikštis Čartoryskis. 
Trejus metus J. Kalinauskas 
buvo Augusto Čartoryskio auk
lėtoju.

Tuo metu galutinai subren
do jo pasiryžimas stoti į vie
nuolyną. 1877 m. jis buvo pri
imtas 
Grace, 
tuves 
vardą.
gavo 1882 m. Černos vienuo
lyne, netoli Krokuvos, ir tais 
pačiais metais buvo išrinktas 
vienuolyno vyresniuoju.

Kun. J. R. Kalinauskas uo
liai ėjo visas jam pavestas 
pareigas, rūpinosi savo bend
ruomenės dvasiniu gyvenimu. 
Jo bendraamžiai gerbė ir ver
tino jį kaip giliai- dvasingą 
ir labai reiklų sau, bet atlai
dų kitiems ganytoją. Dar gy
vam esant Krokuvos apylinkių 
žmonės laikė jį šventu.

Mirė kun. J. R. Kalinauskas 
1907 m. lapkričio 15 d. Jo bea
tifikacijos byla buvo pradė
ta 1934 m. 1980 m. dekretu bu
vo patvirtintas jo dorybių he- 
roiškumas. 1983 m. K. Bendrija 
pripažino stebuklingą pagiji
mą kun. Vladislovo Misiaus, 
sirgusio kaulų džiova ir pra
šiusio kun. Juozapo-Rapolo 
užtarimo. Tais pačiais metais, 
antrosios savo ganytojiškos 
kelionės į Lenkiją metu, bir
želio 22 d. Krokuvoje Šv. Tė
vas Jonas-Paulius II kun. vie
nuolį Juozapą-Rapolą Kali
nauską paskelbė palaimintuo
ju, 1991 m. lapkričio 17 d. — 
šventuoju.

Tokiu būdu K. Bendrija pri
stato tikintiesiems kun. Juo
zapą-Rapolą Kalinauską kaip 
Kristaus mokinį, nuoseklų 
Jėzaus sekėją — inžinierių, 
patriotą, tremtinį, mokytoją, 
kunigą ir vienuolį, visą savo 
gyvenimą ėjusį Dievop. Savo 
kančias jis sugebėjo perkeisti 
į Dievo ir artimo meilę, kurią 
paliudijo tarnavimu bei atsi
davimu. Jo gyvenimo kelias 
vedė jį per visą Eurazijos 
kontinentą — nuo Vilniaus iki 
Sibiro tyrų, nuo Irkutsko iki 
Paryžiaus ir Krokuvos. Šio

į karmelitų noviciatą 
Austrijoje. Per įvilk- 
gavo Juozapo-Rapolo 
Kunigystės šventimus

VYSK. PAULIUS A. BALTAKIS, OFM
1991 metų Kalėdos

Kun. Juozapo-Rapolo Kalinausko kanonizacijos iškilmėje Romoje dalyvavo 
Lietuvos aukščiausiosios tarybos pirmininkas VYTAUTAS LANDS
BERGIS (priekyje palenkęs galvą) ir Lenkijos prezidentas LECH WALEN- 
SA. Si nuotrauka buvo įdėta laikraštyje L’Osservatore romano”

į..
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šventojo asmuo — mūsų lai
kams liudija žmogiškąjį soli
darumą, kurio pagrindas glū
di tikėjime į Jėzų Kristų. Šiuo 
metu, kai pergyvename tokį 
svarbų ir sunkų laikotarpį, 
kai ištisos tautos ir milijonai 
žmonių ieško savojo kelio ir 
savosios paskirties istorijo
je, kun. J. R. Kalinausko as
muo gali būti vienu iš orien
tyrų ir pavyzdžių XX š. pabai
gos krikščionims. 

* * *
Parašius šį straipsnį, gau

tas “L’Osservatore romano” 
savaitraštis anglų kalba 1991 
m. 47 nr. Jame išspausdintas 
pilnas Šv. Tėvo Jono-Pauliaus 
II pamokslas J. R. Kalinausko 
kanonizacijos iškilmėje. Jame 
yra pažymėtinas Šv. Tėvo svei
kinimas Lenkijos ir Lietuvos 
delegacijoms:

“Su meile sveikinu Lenki
jos delegaciją, vadovaujamą 
respublikos prezidento Lech 
Walensos, Lietuvos delegaci
ją, vadovaujamą Vytauto 
Landsbergio, Lietuvos res
publikos aukščiausios tary
bos pirmininko. Brangūs bro
liai ir seserys, atvykę iš da
bar laisvos Lietuvos, pasitin
ku jus su nuoširdžiausiu svei
kinimu ir su meile laiminu jū- Žiema Vilninie __ * • x. . ,cn tauta” V R Vilniuje-sveikinimo atvirute gauta iš Lietuvos
sųiauią . v.k. Nuotrauka-Romualdo Kisieliaus

' '

Stumdomės ežio dyglius atstatę... 
Buvusios disidentės-kovotojos žodis tautiečiams Lietuvoje ir išeivijoje 

brangakmenis, aušrine pate
kės ir savo stebuklinga šviesa 
žėrės visam pasauliui.

Iš jūsų, mūsų išeivijos bro
liai ir sesės, mes išmoksime 
vėl sąžiningai dirbti, laikytis 
žodžio. O dabar, jūsų prilaiko
mi, stiprinami, vergijos dešimt
mečius perbridę žaizdotom ko
jom ir toliau negailėdami “lai
ko, sveikatos ir gyvybės” (Bro
lijos įstatai) saugosime Lais
vę, Meilės ir Tiesos kalaviju 
skindami jai kelią į kiekvieno 
Lietuvos vaiko širdį.

BRANGIAUSIEJI LIETUVOS 
VAIKAI,

Visos žmonijos ydos krista
lizavosi komunistų veikloje, 
pagrįstoje kraupiausia švent
vagyste. Meilės vardan šauk
dami “laisvė, lygybė, brolybė”, 
kančiose paskandino tautas. 
Į šį kruviną, nesibaigiantį ver
petą pateko ir mūsų Tėvynė.

Ir kas išmatuos, kiek mums 
tai kainavo?!.. Manome, kad 
iš savo mažumo daugiausia au
kų būsime sudėję. Kančiose 
gimė nenumaldomas laisvės 
troškulys, ir juo tautos liko gy
vos. Keliamės laisvę apgynę 
ryžto už ją žūti galia.

Aukojimo valandom kokie 
mes buvom pakili, nuostabūs, 
šventi, broliai! Kas nematė di
džiojo aukojimo Sausio 13-to
sios naktį, — mūsų šventosios 
esmės nematė. Ir jam sunku 
patikėti, kad mes, vėl sugrįžę 
į sovietizacijos sujauktą bui
tį, kur mūsų ir geriausiųjų do
rybės ydomis tapo, stumdome 
vieni kitus ežių spyglius atsta
tę. Sunku patikėti, kad mes ne 
tie — buitiniai. Todėl privalo
me išsinerti iš to primesto 
mums drabužio ir tapti bro
liais šventąja prasme. Supra
sime tada, kad teismai nepri
kels gyvenimui mūsų brolių — 
pikto tarnų. Meile ir atgaila 
teišvaduosime juos. Jie liau
sis griovę ir vogę — ims dirbti, 
kurti, liausis skaldyti — ims 
siekti taikos.

Tai Sausio 13-osios brolijos 
kelias bei jos tikslas — keltis 
ir kelti, sunkus ir didingas, be
ribiai įpareigojantis. Mūsų žu
vusiųjų didvyrių artimųjų liū
desys padės mums susikaupti. 
Tebeliepsnojančios žaizdos 
sužeistųjų kūnuose mus šau
kia tarnauti, globoti, gydyti, o 
per juos ir visus varge esan
čius. Nukentėjusiųjų apleistu
mas, vargas ir skriaudos, pati
riamos iš mūsų abejingumo, 
laisvės priešų priešiškumo, 
verčia mus muštis krūtinėn ir 
kviečia vienytis Brolijoje, kad 
tarnautume Tėvynės gynėjams 
su pagarbos virpuliu širdyse, 
jausdami kokie esame never
ti. Jie — mūsų didvyriai, savo 
už Tėvynę mirtį troškulio ty- 
ruoliais, Dievo išrinktieji. Tar
naudami jiems, jų dvasios švie
soje tapsime grynesniais, ir 
išsisklaidys dusinantys sava
naudiškumo, išdavysčių išta
kų rūkai, taps tyras Tėvynės 
dangus per mūsų širdis. Netei
sėtai įgyti turtai bus išdalinti 
neturtingiems.

Viskas taip lengva ir papras
ta, kai pradedame nuo savęs. 
Kankinių troškimas mirtimi 
apginti laisvę išlaisvins mus 
iš visų nedorybių: Taika ir Bro
lybė sugrįš į Nemuno šalį, į gin
tarą prie Baltijos, į numylėtą 
Lietuvą. Toji taika bus šventa, 
kančių žaizdre išdegintas

Ir mes kartu su Jumis, Jūsų 
Bendruomenėse susikūrusių 
Brolijos grupių remiami, bro
liškame apsikabinime apglėb
sime žemę ir jausime Lietuvą 
kaip gyvą mažytę jos širdį, ir 
pavojai taps nebebaisūs, gąs
dinimo galios netekę ...

Tikėjimo ir maldos vienybė
je, Mylimiausieji!

Su giliausia pagarba ir meile. 
Visada Jūsų -

Jadvyga Bieliauskienė, 
l.e. Lietuvos Nepriklausomybės 
gynimo sausio 13-osios brolijos 

pirmininkės p.
1991 m. spalio 31 d.

A URELIJA M. BALAŠAITIENĖ
Padėkos malda
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O Viešpatie, prieš daugel šimtmečių mus atvedei į šalį 
prie jūros ošiančios ir gintarais turtingos.
Ten sraunios upės, ežerai, upeliai, 
žali ten kloniai ir laukai derlingi.

Tu įkvėpei lietuvio jautrią sielą 
aidais dainų linksmų, karžygiškų, graudžių, 
kad, derlių rinkdamas, kad sėdamas pasėlį, 
mylėtų savo žemę ir prabočių brangintų namus.

Išmokei Tu motulę margą drobę austi, 
sesulę verpti, broliui karžygiui Tu įkvėpei drąsos, 
bet daugel metų širdimis suspaustom 
ilgėjomės mes laisvės Lietuvos.

Mes savo kiemus puošėme gėlynais ir sodybas sodais, 
o pakelės Rūpintojėliams pynėm vainikus 
ir maldoje ieškojome paguodos 
per priespaudas, nelaimes ir karus.

O Tavo Žodį, Viešpatie, mes širdyse nešiojam, 
išnešę iš bažnytkaimių į užmario šalis.
Kentėjom, meldėmės, tikėjom ir svajojom, 
kad laisvės rytas Lietuvai nušvis.

Gyvenom viltimi mūsų ilgoj kelionėj, 
nes Tavo rankosna sudėjome ir viltį, ir svajas . . . 
Juk nepasotina vien kasdieninė duona . . .
Norėjom laisvės džiaugsmą švęst su Lietuva.

Jau Vilniaus katedroj gyva Šventoji Duona, 
per visą šalį laisvės nuskamba varpai. . .
Jau Lietuva laisva! Nuaidi himnas per jos klonius . . . 
Laimingi, Viešpatie, Tavo ištikimi vaikai!

&
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V Kalėdų ir Naujųjų metų proga sveikiname su 
įvykusiu stebuklu: tėvynės Lietuvos grįžimu į lais

vų, nepriklausomų tautų šeimą.

Lietuva dabar, kaip tas Kalėdų Kūdikėlis, yra įžen
gusi į naują savo gyvenimo pradžią. Linkime jai augti, 
tvirtėti bei ugdyti savo moralines ir ekonomines verty
bes. Lietuva yra mums, išsisklaidžiusiems po visą pasau
lį, tarsi ta Išminčių Žvaigždė, kuri tėvynėje ir išeivijoje 
rodo kelią bei mus vienija.

Tebūnie 1992 metai tikrai sėkmingi Lietuvos atkū
rimo metai! Tetampa šis mūsų laisvės stebuklas nesi
baigiančia tikrove!

Pasaulio lietuvių bendruomenės valdyba
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SVEČIAS IŠ AFRIKOS

1991 m. lapkričio 5 d. Vilniun 
buvo atskridęs Pietų Afrikos 
respublikos užsienio reikalų 
ministeris R. F. Botha. Vyriau
sybės svečių namuose jį sutiko 
Lietuvos užsienio reikalų mi
nisteris A. Saudargas, tos pa
čios dienos vakarų priėmė Aukš
čiausiosios tarybos pirm. V. 
Landsbergis, o po valandos — 
ir ministeris pirm. G. Vagno
rius. Buvo sutarta pasikeisti 
diplomatiniais atstovais. Lie
tuvoje Pietų Afrikos respubli
kai, atrodo, atstovaus jos pa
siuntinys Švedijoje. Taipgi kal
bėta apie Pietų Afrikos preky
bos ir pramonės atstovų bei jos 
verslininkų apsilankymą Lietu
voje.

GIMNAZIJA IR ŠVENTOVĖ
Jau veikia pirmaisiais sovie

tinės okupacijos metais uždary
ta Kauno jėzuitų berniukų gim
nazija. Ji, suvalstybinta, tapusi 
mišria, pradžioje buvo pavadin
ta IX-ja gimnazija, vėliau — IX- 
ja vidurine mokykla ir pagaliau 
— Adomo Mickevičiaus vidurine 
mokykla. Dabar ji grąžinta jė
zuitams ir pavadinta Jėzuitų 
pradine ir vidurine mokykla, 
bet tebėra mišri — mokosi ir ber
niukai, ir mergaitės. Tik pirmo
sios trys klasės suformuotos 
atskiros berniukams ir mergai
tėms. Vyresnės klasės paliktos 
mišrios. Mokyklos direktorius 
yra Tėvas Baniulis, SJ. Su juo 
dirba ir du kiti jėzuitų kunigai. 
Tikyba dėstoma kiekvienoje kla
sėje. Bendros pamaldos moki
niams sekmadieniais laikomos 
Kauno arkikatedroje baziliko
je. Mat Jėzuitų šventovė, pasta
tyta XVIII š., o dabar grąžinta 
tikintiesiems, tebėra remontuo
jama. Antireliginiame siautuly
je buvo sunaikinti modernūs 
vargonai, nepriklausomybės 
metais naudoti Kauno radijo 
transliuotiems vargonų muzikos 
koncertams. Išliko kairės pusės 
šoninis Marijos sodalicijos al
torius. Atrodo, jį bus galima at
naujinti ir vėl papuošti išsau
gota Švč. M. Marijos statula. 
Šventovės remontą norima baig
ti ir ją atšventinti 1992 m. Ve
lykoms.

LITO KOMITETAS
Lietuvos aukščiausiosios ta

rybos pirm. Vytautas Landsber
gis pasirašė jos 1991 m. lapkri
čio 5 d. priimtą Lietuvos res
publikos pinigų išleidimo įsta
tymą. Pagal tą įstatymą Lietu
vos piniginis vienetas yra litas 
ir jo viena šimtoji — centas. Iš
leisti litai ir centai taps vienin
tele teisėta atsiskaitymo ir mo
kėjimo priemone Lietuvoje. Joje 
veikiančios įmonės, organizaci
jos bei įstaigos apskaitą ves ir 
atskaitomybę sudarys litais. Ki
tų pinigų naudojimas reguliuo
jamas specialiu įstatymu. Lito 
komitetą sudaro Lietuvos aukš
čiausiosios tarybos pirminin
kas, Lietuvos ministeris pirmi
ninkas ir Lietuvos banko valdy
bos pirmininkas. Lito komitetas 
nustatys jo išleidimo apyvarton 
datą, rublių iš jos išėmimo ter
miną, jų keitimo į litus santy
kį bei kitas sąlygas. Lito komi
teto narių šiais klausimais vie>- 
ningai priimti nutarimai yra pri
valomi visiems teisiniams ir fi
ziniams Lietuvos asmenims. Li
to komiteto nutarimus nedels

dami turi savo sprendimais įgy
vendinti Lietuvos ministeris pir
mininkas ir Lietuvos banko val
dybos pirmininkas. Jų sprendi
mams suteikiama Lietuvos vy
riausybės ir Lietuvos banko val
dybos nutarimų galia. Lito komi
teto įgaliojimai užbaigiami Lie
tuvos aukščiausiosios tarybos 
priimtu atitinkamu nutarimu.

IŠKELIAVO GENEROLAS
Sovietų gen. Ivanas Černia- 

chovskis, 1945 m. vasario 18 d. 
žuvęs Rytprūsiuose prie Kara
liaučiaus, buvo palaidotas jo 
vardu pavadintoje Vilniaus 
aikštėje, kur jam pastatytas 
dviejų rusų — skulptoriaus N. 
Tomskio ir architekto L. Golu- 
bovskio sukurtas paminklas. 
Vilnius, matyt, buvo pasirink
tas dėl to, kad jį 1944 m. liepos 
13 d. užėmė gen. I. Černiachovs
kio vadovaujami Raudonosios 
armijos daliniai, vėliau antra
jai sovietinei okupacijai “išva
davę” ir Kauną, Marijampolę, 
Alytų, Vilkaviškį bei kitas Lie
tuvos vietoves. Planuotojams 
atrodė, kad Vilnius yra saugi 
vieta pasižymėjusio generolo 
palaikams. Kremliaus vadovai 
tada nenumatė dabartinių įvy
kių, grąžinusių nepriklausomy
bę Lietuvai ir jos sostinei Vil
niui, galinčių pasibaigti visiš
ku Sovietų Sąjungos subyrėji
mu. Su Lenino paminklo nuver
timu atėjo eilė ir sovietų gen. 
I. Černiachovskiui. Jo vardą 
turėjusi Vilniaus aikštė dabar 
jau pavadinta Savivaldybės 
aikšte. Vilniaus miesto taryba 
1991 m. lapkričio 13 d., susita
rusi su velionies dukra, nutarė 
gen. I. Černiachovskio palaikus 
atiduoti perlaidojimui Maskvos 
Novodevičės kapinėse, o pa
minklą — jo gimtojo Voronežo 
tarybai. Karstas su velionies 
palaikais po Vilniaus karinin
kų namuose surengto atsisvei
kinimo 1991 m. lapkričio 18 d. 
buvo palydėtas Vilniaus orauos- 
tin skrydžiui į Maskvą. Demon
tuotas paminklas pasiųstas Vo- 
ronežan ir ten bus atstatytas.

IEŠKOJO KAUKOLIŲ
Utenos policija, gavusi prane

šimą apie įtartinus kasinėjimus 
apleistose žydų kapinėse Šili
nės miškelyje, 1991 m. spalio 5 
d. sulaikė du nepilnamečius 
Utenos Vl-sios vidurinės mokyk
los auklėtinius Gediminą Mac
kevičių ir Tomą Šaroną. Jų sėb
ras Irenijus Dūda, niekur nedir
bantis ir nesimokantis, spėjo 
pabėgti. Tie trys paaugliai aiš
kinosi, kad jie apleistose žydų 
kapinėse ieškojo kaukolių. Tai 
liudijo į kapines atsinešti kas
tuvai. Sulaikyti paaugliai tei
gė, kad dabar madinga puošme
na jaunuolio kambaryje yra nu
dažyta ir nupoliruota kaukolė. 
Utenos rajono savivaldybės po
licijos inspektorius Vladas Ra
gauskas, šias pareigas einantis 
jau šešeri metai, su tokiu paaug
lių pokštu dar nebuvo susidūręs. 
Liūdniausia, kad tai įvyko tokiu 
laiku, kai Lietuvoje pradeda
mos tvarkyti senosios žydų ka
pinės bei jų masinių žudynių 
vietos ir kai Izraelio atstovai 
reikalauja nereabilituoti į Lie
tuvos žydų šaudymą įsivėlusių 
asmenų. Šią informaciją 1991 m. 
“Tiesos” 199 nr. paskelbė Vygan
tas Guiga. v ...

Dienų dienas jį neramino 
viena mintis. Jau keli mėne
siai, — nuo pat išėjimo į pen
siją. Anksčiau lyg ir nebuvo 
laiko; vis užimtas ir įtemptas 
mašinų gamybos darbe. Juk 
ne eilinis tarnautojas, o viso 
skyriaus viršininkas. Be to, 
asmeninio gyvenimo tvarky
masis. Duktė mokosi gerai, 
dėl jos nėra rūpesčio nei var
go. Bet žmona, keletą metų 
padirbėjusi, sumanė pasinau
doti Amerikos gerove, pake
liauti, na, ir pabūti visuo
menės veikėja; prie gražių 
idėjų atsiranda ir malonių 
išėjimų, priėmimų, balių, mi
nėjimų . . .

Taip ėjo metai po metų. Jie 
gražiai įsirengė namus, sutvar
kė sodelį, kurio viename kam
pe įtaisė net maudymosi ba
seiną. Jis gerai uždirbo, ga
vęs vieną po kito algos pakė
limus. Bet žmona suspėdavo 
išleisti. Ne vien sau! Ji reng
davosi santūriai, ruošdama 
priėmimus ir baliukus protin
gai apsiskaičiuodavo, kad 
niekur nebyrėtų pro šalį. Jis 
irgi mėgo pasišvaistyt: savo 
malonumui ir prestižo palai
kymui. Eidavo pirkti eilutės, 
anų toli gražu nesudėvėjęs. 
Bet nuėję taip ilgai rinkda
vosi, taip atsargiai derinda- 
vosi, kad žmona atspėdavo ne
ištariamą jo troškimą: jei ga
lima rasti nors mažiausią 
priežastį nepirkt, tai ir susi
laikydavo . .. Jis norėdavo 
naujo muzikos aparato; bet 
anas dar šlubčiodamas suko 
plokštelę, dar pasklisdavo 
garsai, svečiams į jų namus 
renkantis. Apėjęs beveik vi
sų krautuvių “išpardavimus”, 
visus aparatus išmėginęs ir 
iškritikavęs, nuvargęs grįž
davo namo, išgerdavo šalto 
alaus stiklą ir apsiramin
davo.

Bet dabar jį slėgė visiškai 
kitokia mintis. Tokiems rei
kalams ir tokioms mintims jis 
per kelis dešimtmečius nebu
vo turėjęs laiko nei pinigų. 
Juk įsikurti naujame krašte 
— ne juokai. Po karo, po kil
nojimosi iš vieno kontinento 
į kitą, iš miesto j miestą . . . 
Kol atitiko poziciją, kol dide
lių jėgų sukaupimu pasiekė 
ko norėjo. Juk reikėjo užtik
rinti dukters ateitį, užsitik
rinti sau ramybę ir šiokį tokį 
gyvenimo džiaugsmą.

Toronto lietuvių 
jaunimo ansamblis

sveikina su šv. KALĖDOMIS 
ir NAUJAIS METAIS visus 
šokėjus, mokytojus, meninius 
lietuvių vienetus, organizaci
jas, rėmėjus, plačiąją lietuvių 
visuomenę ir linki visiems 
ištvermės, jaunatviško 
džiaugsmo bei laimingos 
ateities

GYVATARAS”,
Hamilton, Ont.

iŠ RETO žvaigždėta padange aukštai 
Didingai prabilo Kalėdų varpai.
Ir girdi kiekvienas kam liūdo širdis, 
Kad užgimė meilė, prašvito naktis.
Ir pavergė sielas džiaugsminga žinia. 
Sukniubo ant kelių didžiulė minia. 
Sutirpo skausmingi krūtinių ledai 
Ir veržėsi maldos pro lūpas karštai.

Putinas

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

jų vadovus, linkėdami
laimingų 1992 metų.

gGYVATARAS^ 
» HAMILTON »

novelė Siuntinėlis
ALĖ RŪTA

Nebuvo lengva, o pasiekė. 
Gyveno kaip žmonės. Nebebuvo 
gėda prieš kolegas. Nebebuvo 
baisu, kad gali kristi po skolų 
našta ir visko netekti. Žino
ma, nėra gerovei ribų! Be to, 
sąlygos svyruoja; štai, inflia
cija ir turi susilaikyti nuo 
naujos rezidencijos statymo. 
Kas buvo įmanoma prieš de
šimt, dvidešimt metų, dabar 
jau gali tesvajoti. Vieni “sta- 
kai” auga, kiti krinta: inves
tuojant labai turi saugotis, 
kad nenudegtum nagų . . .

Prieš keletą metų ėmė ir at
sitiko — nelaukta, nesitikė
ta! Jausmai potvyniu ištvi
no. .. Atėjo gintarų siunti
nėlis iš Lietuvos! Karoliai, 
sagės, apyrankės... Sekė bro
lienės laiškas, kuriame iš
reikštas pasiilgimas, meilė, 
suminėti jų negalavimai ir 
vargai.

Tada jis, perskaitęs ir bro
lio prierašą, susijaudino, net 
ašarą nubraukė. Nustebo žmo
na:

— Nu jau! Ar tik ne senatvės 
žymė toks sentimentalumas?

Jis nusisuko pasipiktinęs 
pastaba. Mintyse kartojo: sių
siu broliui siuntinį, siųsiu . . .

Atgijo gražiausi prisimini
mai. Kaip jie vienu bučium 
karosus gaudė, kaip ant šieno 
atsigulę klausėsi tolimo per
kūnijos dundėjimo, kaip dali
josi dėdės atvežtais saldai
niais ... Susipešdavo ir vėl 
susitaikydavo, vienas kitą už
stodavo, kai tėvas parodydavo 
diržą.. .

Žmona atrašė brolienei, pa
dėkojo už gintarą. Dabar ji 
puošėsi, puikavosi, buvo net 
tautodailės parodoj išstačiusi. 
Žodžiu, gintarai susirado pa
triotinę vietą. O jis tik svajo
jo ir svajojo: pradžiuginti, nu
stebinti kuo brolį, dribtelti 
ką ir brolienei iš užjūrio, — 
atsilyginti už tuos gražius 
daiktelius. Brolienės jis nė 
nepažinojo. Bet broliui.. . 
Dažnai sakydavo:

— Broliui turiu nusiųst siun
tinėlį! — ir jo akis užplūsda
vo ašaros.

Bet vis nebuvo laiko. Tada 
jis dar dirbo. Dar pora profe
sijos pareigų, kelionių... O 
kai tapo pensininku, reikėjo 

sutvarkyti kiemelį, apsodinti 
aplink naujais krūmais. Be to, 
sveika pasidarbuoti lauke, 
pasimankštinti. Lauke darbai 
neatidėliotini; prieš rudens 
liūtis turėjo viskas būti pa
baigta. Tada tik sėdėk prieš 
televiziją, tik ilsėkis. Namai 
patogūs, kiemas gražus: ir sau 
gerai, ir draugams ne gėda pa
rodyti . . .

Prasidėjo rudeniniai lietūs, 
ilgėjo pensininko dienos. Lie
tuvišką laikraštį perskaityda
vo per dešimt minučių, angliš
kąjį — per pusvalandį. Televi
zija nusibodo. Su draugais ne
kalbėsi telefonu kiekvieną 
dieną. Imi tą, griebiesi ano, 
vis dar lieka laiko.

Brolio ir brolienės laiškai 
retėjo. Sako, jie biją dažnai 
rašyti. Girdėjosi, kad suvar
žymai po Andropovo atėjimo 
didėjo. Bet buvo dar žmonių, 
kurie siuntė ir siuntė mate
rialinę paramą, buvo važiuo
jančių į Lietuvą, atvažiuoda
vo vienas, antras ir į čia.

— Dabar jau aš irgi siųsiu.

s#
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Šaukiu lietuvį burtis prie lietuvio 
Ir gyvą širdį prie gyvos širdies. 
Kad tamsiame vidurnaktį nežuvę, 
Pakiltu rytmečiui gyventi ir žydėt.

sveikiname savo rėmėjus, geradarius, meninius vienetus, 
lietuviškas organizacijas ir visus lietuvius plačiame pasaulyje

Toronto lietuvių jaunimo ansamblis “Gintaras”, vadovai ir tėvų komitetas

Iš sutemų, iš prieblandą išeikit, 
Uždekit naują ugnį širdyse. 
Vergams palikit vargo naktį klaikią! - 
Šaukiu aš, jūsų protėvių dvasia.

(Bernardas Brazdžionis)

Apvažiuokim, kur išpardavi
mai.

Žmona pastatė akis:
— Reiktų . .. Bet ar jiems 

nepakenksi? Tavo brolis, re
gis, tebedirba? Kad iš tarny
bos neišmestų!

— Neišmes. O visgi bus jiems 
džiaugsmo. Ir ta jo žmona, at
rodo, nieko sau.

Kelias dienas jie važinėjo 
po įvairias krautuves, kol pa
gal sudarytą pirkinių sąrašą 
prisilesiojo naudingų kasdie
nos daiktelių: baltinių, kavos, 
sriubos miltelių, rankšluos
čių . .. Siuntinėlis nedide
lis, apvainikuotas moterišku 
margu lietsargiu ir skarytė
mis.

Supirkus ir išdėliojus pre
kes ant stalo, jam net lengva 
pasidarė! Štai, kaip jis pra
džiugins brolį! Vis tik iš Ame
rikos, gal jiems bus naujiena, 
nematyti dalykai . . .

Dabar — tik sudėt į nedide
lę dėžutę, tik surišt, užadre- 
suot ir užpildyt atitinkamus 
blankus, be kurių siuntinė
liai rusų kontrolės nepraei
tų. Žmona tuos blankus užpil
dė, duktė peržiūrėjo, ar nėra 
klaidų angliškuose žodžiuose, 
dabar tik supakuoti .. .

— Tu nemoki! Geriau aš su
dėsiu, - pareiškė jis žmonai.

Užtruko keletą dienų, nes 
dar kai kurias prekes atkei- 
tė, nupirko dar džiovintų vai
sių, porą cigarečių poke- 
lių . .. Dėjo, išėmė, vėl dėjo, 
glaudino, spaudė, kad būtų 
neišsipūtę, kad sutilptų į ma
žą .. .

Tada gerai apsvarstė: “air 
mail”, ar ne “air mail”? Paly
gino kainas. Pasitarę su žmo
na, nusprendė — ne “air mail”.

Kas be ko, teko ir susigin
čyti ir net stipriau susibarti. 
Bet kai prie svarbaus reika
lo... Ką darysi.

Galų gale siuntinėlį išsiun
tė. Apdraustą. Žmona siūlė ne
drausti, bet jis užsispyrė ... 
Tai kas, kad kokiu doleriu dau
giu. Broliui — negaila. O ap- 
draudus gaus į rankas jis pats, 
niekas kitas nepaims.

Išsiuntė ir laukia žinios. 
Jau kiek laiko jie kažkodėl 
nerašė, bet dabar tai atrašys. 
Apsidžiaugs, gal prasitars, 
kas geriausiai patiko. Gal vėl 
kada nors, kitą . ..

(Nukelta į 5-tą psl.)

MEDELIS CONSULTING
1407 Sarcee St., Oshawa, Ont. LIG 4N2

Tel. 1-416-434-1847 FAX 1-416-728-5745

Kreipkitės į Algį ar Stefą Medelius. 
Reikalui esant atvažiuojame į namus.

PARŪPINAM: vizas jūsų kelionėms į Lietuvą.
Iškvietimus jūsų giminių pasisvečiavimui Kanadoje. 

Pristatome Lietuvoje telefaksu per pora dienų. Išrūpiname jiems 
pigiai Aerofloto bilietus per gana trumpą laiką; atvykus - draudą ir 
pervežimą iš Montrealio. Patvirtinam ar net pakeičiam grįžimo 
datą. Dažnai vykdami į Lietuvą perduodam asmeniškai jūsų gimi
nėms siunčiamą piniginę paramą.

KELIONĖS Į LIETUVĄ
TORONTAS-KOPENHAGA-VILNIUS 
su STERLING AIRWAYS ir LIETUVOS AERO LINIJA. 
Pirmasis skrydis gruodžio 20 iki sausio 2,8 arba 22 d.d. 

tik$999 ! + mokesčiai ir drauda. Turime dar vietų!

Sekantys skrydžiai: sausio 9, 23 d.d. ir po to 
kiekvieną ketvirtadienį iki kovo 13 d. už - $899!!! 
ALGIS MEDELIS Kennedy Travel Bureau Ltd. 
Tel. (416) 593-0600 296 Queen St. W., Toronto, Ont.M5V 2A1
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Lietuvos ambasadorius ir nuolatinis atstovas Jungtinėms 
Tautoms Anicetas Simutis sveikina Lietuvos išlaisvinimui 
sėkmingai veikusias ir tebeveikiančias organizacijas, jų 
vadovus ir visus geros valios tautiečius.

Tegu mūsų visų aukščiausias tikslas — demokratinės ir 
ekonomiškai bujojančios Lietuvos atstatymas — jungia tam 
didžiam darbui visus po platųjį pasaulį išblaškytus jos 
vaikus, nežiūrint kur jie begyventų ir kurios šalies pilie
čiais bebūtų.

«

2 
S

Tėviškės žiburiai 1991.XI1.17 - Nr.51-52 (2182-2183) . psl. 5

2
Anicetas Simutis, 

ambasadorius ir nuolatinis Lietuvos atstovas 
Jungtinėms Tautoms

Sveikiname
visus lietuvius

Jėzaus Kristaus

$
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Jonas Bartnikas

v gimimo proga, 
u’ Kalėdų šventės 

teatneša tyro 
džiaugsmo ir 
Naujieji metai 
stiprybės bei 
vilties tikėjime —

Kunigas Algimantas, Rūta ir Rita Žilinskai

Nuoširdžiai sveikiname su 
šv. Kalėdomis ir Naujaisiais metais 
Punsko-Seinų-Suvalkų krašto išeiviją, visus 
pasaulio lietuvius, organizacijas ir visus mūsų 
rėmėjus —

KLB tarpininkaus lenkams?
Kanados lenkų kongreso 

pirmininkas Marek Malicki 
Albertos skyriaus suvažiavi
me pareiškė:

“Kanados lietuvių bendruo
menės pirmininkas už mėne
sio vyksta į Lietuvą, kur turi 
susitikti su premjeru (? J.B.) 
Landsbergiu. Prieš išvykda
mas, KLB pirmininkas susitiks 
su Kanados lenkų kongreso de
legacija ir aptars lenkų padė
tį Lietuvoje. Susitikimo tiks
las — pristatyti sunkias Lie
tuvos lenkų sąlygas ir atkreipti 
Lietuvos premjero dėmesį į 
sugyvenimą su mažumomis: 
palikti Lietuvos lenkams tei
sę į tapatybę ir kultūrinį gy
venimą. Tokie susitikimai gali 
būti netgi sėkmingesni už be
tarpiškus kontaktus su Lenki
jos ministeriais. Kitais žo
džiais sakant, argi nebūtų ge
riau, kad lietuvių kilmės ka
nadiečiai kreiptųsi į Lietuvos 
premjerą užtardami lenkus?” 
(“Glos Polski” 1991 m. lapkri
čio 28 d.).

Po 1991 m. spalio 27 d., t.y. po 
rinkimų į Lenkijos seimą ir se
natą, visi išpuoliai prieš Lie
tuvą lenkų spaudoje staiga nu
trūko. V. Landsbergis teisin
gai pastebėjo, kad tai buvo 
priešrinkiminio vajaus dalis.

Iki šiol Lietuvos ir Lenkijos 
valdžios negali susitarti dėl 
bendros deklaracijos, kurios 
projektus abi pusės laiko pa
slaptyje. Dalį paslapties at
skleidė Lenkijos užsienio rei
kalų ministerija, kurios at
stovas pareiškė, kad nesuta
riama dėl tautinių mažumų. 
Atrodo, kad Lenkijos lietuviai 
nori turėti tokias pačias tei
ses, kokias turi Lietuvos len
kai, o tai lenkams yra sunkiai 
suvokiamas dalykas.

Įdomu, ar Kanados 
kongresas sutiktų 
Lenkijos lietuvius pas 
jos “premjerą” Lech Walensą?

Apie “Tėviškės žiburius”
Lietuvos lenkų dvisavaiti

nis žurnalas “Magazyn Wi- 
lenski” 1991 m. 17-toje laidoje, 
pirmame puslapyje išspausdi
no “Universitatis polonorum

vilnensis” rektoriaus straips
nį. Prof. Romuald Brazis rašo: 
“(...) Kanados lietuvių laik
raštis ‘Tėviškės žiburiai’ 1991 
m. liepos 16 d. laidoje (nr. 29) 
pranešė, kad Lenkijos-Lietu
vos mylėtojų klubas laišku per
spėjęs Vilniaus universiteto 
rektorių prof. Rolandą Povi- 
lionį ir Lietuvos respublikos 
AT pirmininką prof. Vytautą 
Landsbergį prieš lenkų uni
versiteto V'lniuje steigimą. 
Sunku buvo tuo patikėti, bet 
štai laiško, rašyto balandžio 
8 d. su klubo pirmininko dr. L. 
Brodowski’o parašu kopija 
skelbia: ‘Mūsų nuomone len
kų bandymas įsteigti savo 
aukštąją mokyklą su lenkų 
dėstomąja kalba 
niaus 
lenkų-lietuvių

prie Vil- 
neišspręs šių dienų 

konflikto’

Teisingumas reikalauja pa
brėžti Kanados lietuvių laik
raščio sąžiningumą. Jo kores
pondentas atkreipia dėmesį j 
tai, kad ‘dėl lenkų universi
teto steigimo Lietuvoje jos 
mylėtojai turėtų kalbėti ne 
su lietuviais, bet su Lietuvos 
lenkais’. Tarp kitko, tai pir
mas ir vienintelis lietuvių 
laikraštis, kuris paprašė pa
sikalbėjimo. Lenkijos-Lietu
vos mylėtojų klubas gali ra
miai miegoti: lenkų universi
teto Vilniuje (o ne prie Vil
niaus!) 
studijų 
siems 
tiems
įstatymus”.

ku yra surasti logišką atsaky
mą. Nutraukti iš ekrano besi
pilančią melo ir dezinforma
cijos srovę — toks buvo stan
dartinis paaiškinimas LKP 
CK’to. Bet ar buvo šis tikslas 
pasiektas? Nepriklausomos 
Lietuvos televizija Kaune pra
dėjo veikti tuoj po sausio 13- 
tosios. Nors ir kitu kanalu, bet 
sugebėjo apimti beveik visą 
Lietuvą. Programą taip vadi
namos ‘kaspervizijos’ žiūrė
davo maždaug vienas penkta
dalis TV žiūrovų”. (Pik. Kas
peravičius buvo sovietų oku
puotame bokšte TV diktorius 
ir iš to kilo posakis: “Kasper- 
vizija!” J.B.).

“Šiuo metu Lietuvos TV ir ra
dijo laidose yra taip galvoja
ma: LKP CK vadai tikėjosi, 
kad reikia tik TV ekrane pa
skelbti apie sovietų valdžios 
Lietuvoje atstatymą ir tuoj kils 
entuziastingas piliečių prita
rimas. Jie tikėjosi visuotinės 
masių paramos, todėl kitus 
Lietuvos telecentrus ir per- 
transliavimo punktus paliko 
ramybėje”.

Džiugių šv. Kalėdų 
ir laimės pilnu 

NAUJU MŽ7U 
linkiu visiems giminėms, 
draugams bei pažįstamiems -

Mikas ŽaliauskasM

Suvalkų krašto lietuvių išeivijos 
sambūrio valdyba

Sveikinu
gimines, draugus ir pažįstamus bei 
linkiu jaukių Kalėdų švenčių 
ir laimingų, sveikų Naujų metų-

Ačiū Tau, Viešpatie, už 
laisvės stebuklą tėvynėje 
Džiaugsmingų šv. Kalėdų 

ir Naujų metų 
linkime giminėms, draugams ir 
pažįstamiems —

Petrą ir Vladas Jankaičiai

lenkų 
užtarti 
Lenki-

statutas garantuoja 
ir darbo galimybę vi- 
(asmenims), gerbian- 
Lietuvos respublikos

Su šv. Kalėdom 
į. sveikina ir linki
t laimingų 1992 metų
? visiems draugams ir pažįstamiems —

Siuntinėlis
(Atkelta iš 4-to psl.)

Laukia laiško, o kaip nėra, 
taip nėra — jokios žinios. Jau 
jis ir nerimauti ima: gal din
go?

— Kaip gi dings, jei apdraus
ta! — Tikino jis žmoną. — 
Įteiks jam tiesiai, niekam ki
tam. O jei ką, tai galim griebti 
pašto įstaigą . . . Mums nuo
stolius atlygins.

— Tai jau ... Gal tavo teisy
bė. — Nurimo abu.

Net keista! Praėjo gal trys 
mėnesiai. Visaip spėliojo, rū
pinosi, o paskui — lyg ir už
miršo.

Tik vieną dieną grįžta jis iš 
banko reikalus atlikęs, o žmo
na ir sako:

— Žinai ką? Tavo siuntinėlis 
grįžo! Va, padėjau ant rašo
mojo stalo.

— Grįžo? Nu, kas čia dabar?
— Net reikėjo primokėti Ki

taip nebūtų atidavę.
Abu įniko vartyti siuntinė

lį, iš visų pusių žiūrėt ant
spaudus, įrašus rusų kalba . . . 
Galų gale šiaip taip išskaitė 
viename ketvirtainiame, labai 
suteptame antspaude:

“Grąžinama, nes adresatas 
miręs.”

— Matai? Sakiau, — neap- 
drausk! — sušuko žmona. — 
Gal būtų galėjusi brolienė 
paimti? O dabar, va, dar pri
mokėti turėjom . . .

Sąmokslas prieš Lietuvą
Maskvos dienraštis “Izves

tia” ir toliau tęsia straipsnių 
ciklą “Sąmokslas prieš Lietu
vą”. 1991 m. spalio 31 d. laido
je Lietuvos respublikos proku
roras Juozas Gaudutis pasikal
bėjime su laikraščio korespon
dentu N. Laškevič spėlioja 
apie Burokevičiaus slapstymo
si vietą:

“Pagal kai kurias prelimina
rines žinias, jie (Burokevi
čius, Naudžiūnas ir Jermalavi- 
čius) yra prie Maskvos esan
čiame kariniame miestelyje. 
Manau, kad Sovietų Sąjungos 
krašto apsaugos1 ministerija, 
slėpdama valstybinius nusi
kaltėlius, imasi didelę atsa
komybę. Priminsiu, kad rug
pjūčio mėn. iš Lietuvos kom
partijos CK pastato juos iš
vežė kariškiai ir vėliau per
kėlė į centrą. Pagalbą M. Bu
rokevičių suimti gali duoti 
V. Bakatin, nes septintoji Sov. 
Sąjungos KGB valdyba Lietu
vos kompartijos vadovui, kaip 
politbiuro nariui, turi teikti 
apsaugą. Atvirai kalbant, aš 
baiminuosi, kad jis nemirtų 
‘širdies priepuoliu . ..”

Lapkričio 25 d. laidoje “Iz- 
vestijos” bandė atsakyti į klau
simą, kodėl buvo šturmuoja
mas telecentras:

“Iki šiol į šį klausimą sun-

OFFORD 
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Member Broker, 38 Hurontario St., 
Collingwood, Ontario L9Y 2L6

Parduodant, perkant ar 
tik dėl informacijos apje 
namus, vasarnamius, 
ukius, žemes Wasagos, 
Staynerio ir Collingwo
od© apylinkėse kreipki
tės i . .

Angelę
Šalvaitytę, B.A.,

pirkimo ir pardavimo atstovę.
Ji mielai jums patarnaus.

Darbo tel. (705) 429-2121 ar 
(705) 445-5640 

namų tel. (705) 429-6428

Marija Raupėnienė ir 
Lionginas Paskųs % REMKIMEKANADOS LIETUVIŲ FONDĄ!

s / ir pilnų džiaugsmo bei laimės
1992 metų linkime - §•

Angelė ir Bronius Stankaičiai

A proga sveikiname gimines, 
Kįf draugus ir pažįstamus, 
rL linkėdami linksmų švenčių 
W bei laimingų 
M Naujų metų -

O. P. Polgrimai
U %

Eugenija, Margarita ir Leonas Klevai $

giminėms, draugams ir pažįstamiems linki —

linkime savo mieliems 
giminėms, draugams ir 
pažįstamiems —

Hua's,

KALĖDŲ

g

Linksmų

Linksminkimės 
ir džiaukimės, 
Dievui garbę 
duodami 
giedokime. . .

Lietuvos kankinių parapijos vaikučių choras

Torontietis Nemenčinėje
Prieš Vilniaus ir Šalčinin

kų rajonų tarybų paleidimą 
Nemenčinėje įvyko lenkų pro
testo mitingas. “Kurier Wilens- 
ki” 1991 m. rugsėjo 17 d. laido
je rašė:

“Jausmingai kalbėjo svečias 
iš Toronto A. Pruszynski. Jis 
tikriausiai daugeliui mūsų 
skaitytojų yra žinomas dėl sa
vo pasirodymo kartu su Jan 
Ciechanowicz kolaborantų te
levizijoje. Ir šiuo metu nebu
vo apsieita be provokacijos iš 
užjūrio svečio pusės. Jis rei
kalavo, kad Vilniaus krašto 
lenkai turėtų tokias pačias 
teises, kaip pvz. švedų mažu
ma Suomijoje. Jų negavus, jie 
turėtų prašyti prisijungimo 
prie Gudijos. Dėl tokio pasiū
lymo daugelis netgi nusišypso
jo. Vietiniai gyventojai nėra 
linkę prie ko nors prisijungti”.

Toje pačioje laidoje yra ra
šoma, kad Šalčininkų rajono 
taryba, nepaisydama Lietuvos 
potvarkių, ne tik vykdė Gor
bačiovo referendumą dėl pasi
likimo Sov. Sąjungoje ir re
gistravo jaunuolius į sovietų 
armiją, bet netgi organizavo 
naujokų gaudynes. J.B.

* * JV.ffALĖDCį/.
ir 

laimingų bei sėkmingų
Naujų metų

švenčių ir sėkmės 
pilnų naujų metų

Viktoras ir Teresė Gražuliai
Marija Andrulevičienė

šventų
"K*

* Kalėdų! —

Dievo
palaimos 
meilės ir 
ramybės 
Jūsų
namams -

Iki šiol šis fondas išleido per 700,000 dolerių lietuviškai 
kultūrai, menui, švietimui paremti. Pagrindinis fondo kapi
talas yra neliečiamas, tiktai palūkanos skiriamos lietuviškai 
veiklai (vairiose srityse.

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

Tapkime šio fondo nariais ir aukokime jam! Visos 
aukos atleidžiamos nuo valstybinių pajamų mokesčių.
Testamentines ir kitas aukas siųsti:

Lithuanian-Canadian Foundation, 1573 Bloor St. W., 
Toronto, Ont. M6P 1A6.

Šio fondo šūkis: “Kapitalas Lietuvai, palūkanos 
lietuvybei Išeivijoje!“

linki dainos vienetas “Sutartinė

švenčių ir laimingų

r
F • KALĖDŲ |

Naujų metų Jį
linkime klubo
nan'ams, rėmėjams y 
bei visiems jį
lietuviams išeivijoje y 
ir Tėvynėje — 91
Toronto lietuvių sporto
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G. GUSTAITĖ, Vilnius

Visas jėgas savajai tėvynei
Trečioji dr. V. A. Dambravos viešnagė Lietuvoje 1991.X.27- 
XI. 10, kurios metu tapo jos ambasadoriumi Pietų Amerikai

Nuoširdžiausiu jausmu dr. V. 
A. Dambrava atskleidžia kelio
nės tikslą - dirbt, dirbt atsikū
rusiai Lietuvai. O atsikūrusi 
Lietuva atvykusį iš Venezuelos 
generalinį garbės konsulą pa
skyrė ambasadorium Pietų 
Amerikos valstybėse.

Šeimoje
V. A. Dambrava, teisės moks

lų daktaras (gimęs 1920 m. bir
želio 10 d.), Lietuvą palikęs 
1944 m. (“neviliojo tarnyba na
cių kariuomenėje”) lietuviškai 
kalba nuostabiai, be jokio sve
timos kalbos akcento. Beje, ke
turi sūnūs (žmona latvė Unda- 
Apolonija), gimę Austrijoje, 
JAV, taip pat kalba lietuviš
kai, o jų vardai - Gintaras, Vy
tautas, Algirdas, Marijus-Aras 
- parodo namų dvasią. Kai po 
ilgo pokalbio Vita Urbšytė (J. 
Urbšio brolio duktė) pasi
džiaugė nepamiršta, sodria 
kalba, V. A. Dambrava atsidu
so: “Dievuli mano, čia jau Ute
nos gimnazija, mūsų mokyto
jai”. Gimnazija ir tėvų namai, 
tėvų namai ir. gimnazija klojo 
iki šiol neišklibintus moralės, 
tautiškumo pamatus.

Atsisveikinant
Kokia skirtinga ši kelionė 

nuo pirmo aplankymo 1977 m.! 
Jis buvo prisimintas “Draugys
tės” viešbučio saliukėje prie 
gvazdikais papuošto stalo, kur 
atsisveikinti iš Lietuvos susi
rinko visi penki Dambravos, 
keli jų jaunosios kartos, taip 
pat B. ir S. Kašauskai, daug pa
dėję svečiui šioje kelionėje. 
Susirinko keturi, praėję Sibiro 
“universitetus”, ir jis, vyriau
sias, vienas jų išvengęs, lankęs 
kitus - teisės mokslų daktara
tą apgynęs 1946 m. Leopoldo- 
Pranciškaus universitete Ins- 
bruke (Austrija), Zalcburge 
(Austrija) studijavęs Mocar
teume.

O kokie Dambravos balsingi, 
dainingi, kaip skambėjo tarp 
kalbų, prisiminimų, jų dainuo
jamos dainos, vyriausio prašy
mu tyliai tyliai kartojami pa
skutiniai posmai! Neatsitikti
nai teisės mokslų daktaras stu
dijavo ir Mocarteume . . .

Kelionės į Lietuvą
Į pirmą kelionę pastūmėjo 

brolių laiškas apie motinos li
gą; nesimatę buvo nuo 1940- 
ųjų birželio 14-tosios. Važiuo
ti dar buvo pavojinga, bet “jei 
ir į Sibirą už tai būtų siuntę, 
vis vien būčiau rizikavęs”. Pa
simatyti suspėjo. “Po trijų mė
nesių mamytę palaidojo jau be 
manęs”.

Dabar aplankyta daug - Vil
nius, Trakai, Kryžių kalnas 
prie Šiaulių (“Jį reikia pama
tyti pačiam, kitur tokio neteko 
matyti”), Alunta, tokia rude
niškai skaidri, nuprausta, Vė
linės Vilkaviškyje, palikusios 
didžiausią įspūdį. (“Niekas 
taip nejaudino, kaip lapkričio 
1 d. prie mano mamytės kapo 
brolio (Vilkaviškio tremtinių 
sąjungos pirmininko) įteiktas 
tremtinių sąjungos nario bilie
tas”). Aplankytas kardinolas 
Vincentas Sladkevičius Kaune 
jam įteiktas Karakaso kardino
lo J. A. Lebruno laiškas, padė
kota už vadovavimą Katalikų 
Bendrijai Lietuvoje. To paties 
kardinolo laiškas atvežtas ir V. 
Landsbergiui. (Jame prašoma 
tam tikrą dieną, tam tikrą 
landą melstis — kardinolas 
valandą teiks palaiminimą).

Kardinolo laiškas

va
tų

Kardinolo J. A. Lebruno laiš
kai ne pirma, ne vienintelė jo 
palankumo Lietuviai, jos žmo
nėms išraiška. Antai 1987 m. 
tas pats kardinolas, įteikęs V. 
A. Dambravai Jono-Paulius II 
apdovanojimą - šv. Grigaliaus 
didžiojo ordiną - labai gražiai 
įvertino naujo ordino riterio 
darbą. Didžiausio Venezuelos 
dienraščio “El universal” tei
gimu, Eminencija dėkojo “už 
katalikišką veiklą ne vien sa
vo kolonijoje, bet ir plačiau
siu mastu tarnaujant krikščio
nybei”, kartu su Apaštalų Sostu 
pripažino V. A. Dambravos 
“entuziastišką idealizmą, 
lingumą, 
iškylantį 
specialų 
paveikti
sluoksnių žmones”.

va- 
iš kitų tarpo ryškiai 
profesionalumą ir jo 
gabumą pasiekti bei 

visų visuomenės
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Dovana Landsbergiui
Be kardinolo laiško, V. A. 

Dambrava AT pirminininkui 
padovanojo nuotrauką, vaiz
duojančią didžiulę (gal 10x8 m) 
spalvotą jo figūrą su deglu, tri
spalve bei įrašu “Kovotojas už 
Lietuvos laisvę”. Nors figūra 
karikatūriška - trumpos kojy
tės, didžiulė galva ant bekak- 
lio liemens — pirmininkas bu
vo labai patenkintas. (Tai jau
nų Karakaso dailininkų dar
bas judrioj vietoj, prie auto
strados, sukurtas po to, kai 
Venezuela pripažino Lietuvą. 
Beje, nuotraukėlė nespalvota, 
mažytė, be komentarų, tik su 
metrika, paskelbta “Gimtaja
me krašte” -1991 m. 45 n.).

Laimėtas domesys
Tolimoje Venezueloje Lie

tuva, jos politiniu gyvenimu, 
jo įvykiais domėjosi ne tik kar
dinolas, dailininkai. Žinomi 
kandidato į šalies preziden
tus žodžiai: “Prašau mane lai
kyti savo (Lietuvos) kariu”. 
Geriausių Venezuelos žmonių 
įtraukimas į Lietuvos intere
sų erdvę tai V. A. Dambravos 
ilgo, kasdieninio, kantraus 
darbo vaisius, puoselėtas, 
brandintas jausmo ir racio
nalaus siekimo atkreipti pa
saulio dėmesį į Lietuvą, paro
dyti okupacinės sistemos vyk
dytą elementarių teisių ne
paisymą.

Tikslo siekimą labai sustip
rino pirmos kelionės Lietu
von įspūdžiai: motinos liga, iš
kalbingas artimųjų santūru
mas, aplinka, dvelkianti ne
aiškumu, klausimu, baime.

V. A. Dambrava pasakojo 
pasauliui apie Lietuvą per ra
diją - jis tapo radijo stočių 
“Radio Rumbos” ir “Circuito 
National Rumbos” tarptauti
nės politikos komentarų direk
toriumi”, kalbėjo per televi
ziją, kur diskutavo Lietuvos 
problemą, per spaudą - tapo 
reguliariu svarbiausio kraš
to dienraščio “El universal” 
tarptautinės politikos skyriaus 
vedėju. Karakase gyvenanti J. 
Urbšio sesuo E. Gutauskienė, 
pareiškė, kad V. A. Dambrava 
dirba “su didele meile”, “gali
ma sakyti, virš savo jėgų”. Ši
taip Lietuvos byla venezuelie- 
čiam pavirto teisingumo byla, 
jų veiklos, jų širdies dalimi, 
o bylos kėlėjas - “El Amigo Vy
tas” (“Mūsų draugas Vytas” - 
taip V. A. Dambravą pavadino 
kapucinas M. Diazas, žymus ra
šytojas, religinių televizijos 
programų vedėjas).

Straipsniai ir knygos
Viskas Lietuvai - visuome

ninė, politinė veikla, visa tai 
parašyta. O parašyta šimtai po
litinių straipsnių ir knygų: “Šv. 
Kazimieras” - ispanų kalba du 
leidimai (“man labai įdomu, 
kaip tas mūsų šventasis čia at
rodo”; Venezueloje yra Kazi
miero vardu pavadintas mies
telis, šventovė, parapija, įsteig
ti prieš 200 metų), “Širdies gies
mė Petriukui” - lietuvių, ispa
nų ir anglų kalbomis (pasakoji
mas apie anksti mirusį sale
ziečių broliuką, “tikrą Lietu
vos šventąjį, kurio beatifika- 
vimo bylos dar sulauksim”), 
“Septyni žodžiai nuo kryžiaus” 
- ispanų kalba, du leidimai, 
“Kriminalinės psichiatrijos 
naudojimas Sovietų Sąjungo
je” - ispanų ir lietuvių kalba 
(knyga platinta ir pasaulinia
me psichiatrų kongrese Atė
nuose), “Nuožmaus pakto isto- 
rija”-ispanų kalba (apie Molo- 
tovo-Ribbentropo sandėrį). Be 
jų, paruošė laidą televizijai 
ispanų kalba apie Pr. Gaidos 
knygą “Dievo žmogus”, skirtą 
arkivyskupui Teofiliui Matu
lioniui, konsekravusiam vys
kupu Vincentą Sladkevičių.

Dabar, kaip minėta, V. A. 
Dambrava paskirtas ambasa
doriumi Pietų Amerikos šaly
se. Ambasada įsikurs Karaka- 
se, ambasadoriaus namuose. 
“Jau esu suformavęs ambasa
dos štabą iš vietos lietuvių. 
Jie patys pasisiūlė dirbti ne
mokamai”. O jam, ambasado
riui, Lietuvos respublika atly
ginimą mokės. Mokės . . . litą 
per metus.

“Atvažiavau apkabint, išbu
čiuot, atsiprašyti, dirbt. . .”, 
atvažiavau “kaip sūnus palai
dūnas”. Kad daugiau tokių pa
laidūnų . . .

Ir Dr^sa- 
Uėl LaisMa!

Australijoje gyvenančio prelato PETRO BUTKAUS kalėdinių sveikini
mų viršelis

Pranešimas iš Italijos

Lietuviai lankosi Romoje
Pokalbis su Saboniu

Vienas plačiausiai skaito
mų Romos dienraščių “La Re- 
publica” išspausdino pokalbį 
su garsiuoju lietuviu krepši
ninku Arvydu Saboniu, kuris 
lapkričio pabaigoje lankėsi 
Šiaurės Italijoje, priėmė jam 
paskirtą iškilaus sportinin
ko premiją. Jis kalbėjo Romos 
dienraščio korespondentui 
apie jo paties ir kitų lietuvių 
sportininkų didžiausią troški
mą po daugiau negu 50 metų 
trukusios skaudžios pertrau
kos vėl savarankiškai dalyvau
ti olimpinėse žaidynėse. “Visi 
laukiame tos dienos, kai galė
sime grįžti į olimpiadą”, pa
sakė Sabonis ir toliau pabrė
žė, kad Lietuvai labai svarbu 
joje dalyvauti, paliudyti pa
sauliui, jog egzistuoja nepri
klausoma Lietuvos valstybė.

Olimpiados yra tartum dide
lė vitrina, palyginus su dar 
netolima praeitimi, sakė Sa
bonis, žvelgiant lietuvio aki
mis, olimpinės žaidynės įgyja 
naują, skirtingą negu anksčiau 
reikšmę. “Sporto plotmėje mū
sų siekiai galbūt bus ribotes- 
ni, be esame tikri; kad išsi
kovosime svarbią politinę per
galę. Viskas taip greitai, stai
giai įvyko, ir štai — Lietuva 
vėl nepriklausoma valstybė”.

Sabonis priminė italui žur
nalistui, kad lietuviai turi 
savitą kalbą ir kultūrą, visuo
met troško gyventi atskirai 
nuo Sovietų Sąjungos, bet bu
vo verčiami jaustis sovietais. 
“Neapsakomai džiaugėmės, 
kai pirmą kartą ‘Žalgirio’ ko
manda nugalėjo Raudonosios 
armijos klubą. Tai buvo tikrai 
didelė šventė”.

Sabonis nesijaučia nauju 
Lietuvos sporto ambasado
rium: “Tam tikra prasme juo 
visuomet buvau, nepaisant 
nepalankių aplinkybių. Da
bar ruošiamės olimpinėm žai
dynėm, norime patekti tarp 
jose dalyvausiančių koman
dų. Sieksime laimėti kuo dau
giau varžybų”, pareiškė Sa
bonis, primindamas kitus 
“Žalgirio” žaidėjus — Mar
čiulionį, Kurtinaitį, Chomi
čių, stipriausius naujos lie
tuvių valstybinės krepšinio 
rinktinės narius.

Pagerbė Prunskienę
Lietuvos aukščiausiosios ta

rybos deputatė Kazimiera 
Prunskienė yra viena iš dešim-

Dr. Gina J. Ginčauskaitė
optometristė

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

(prie Lietuvių namų)

Priima pacientus pagal 
susitarimą

Telefonas 532-7115 
Susitarus priima pacientus 

ir vakarais 

Martini. Jis at- 
į tai, kad nau- 
evangelizacija 
rūpėti visom 

Bendrijom,

ties svetimšalių ir italių mo
terų, kuriom italių socialis- 
čių moterų klubas paskyrė kas
metinę “Minervos” premiją pa- 
sižymėjusiom moterim. Iškil
mingas premijų įteikimas įvy
ko 1991. XI. 25 vakare Romos 
“Argentina” teatro salėje.

Kazimiera Prunskienė pri
ėmė premiją — Minervos gal
vą, vaizduojančią auksinę sa
gę su deimantais. Trumpame 
padėkos žodyje ji pabrėžė 
moterų dalyvavimo politinia
me ir visuomeniniame gyve
nime svarbą.

Tarp kitų “Minervos” pre
mija buvo pagerbtos šveicarė 
žurnalistė School Zoller, ko
vojanti už vyrų W moterų ly
gybę, Islandijos politinės par
tijos “Moterų sąjunga” narė 
Inglbjork Hafstad.

Ekumeninis susitikimas
Santiago de Compostela, 

Ispanijoje, įvykęs krikščio
nių ekumeninis susitikimas 
pastūmėjo pirmyn krikščioniš
kųjų Bendrijų dialogą, o tai, 
be abejonės, patarnaus Šv. 
Tėvo sušaukto neeilinio vys
kupų sinodo Europos klausi
mais darbam, pareiškė ekume
niniame susitikime dalyva
vęs Europos vyskupų konfe
rencijų tarybos pirmininkas 
kardinolas 
kreipė dėmesį 
joji Europos 
turi vienodai 
krikščioniškom 
priminė, kad kaip tik dėl to 
Šv. Tėvas Jonas-Paulius II į 
Vatikane prasidėjusį, neei
linį vyskupų sinodą pakvietė 
ir kitų krikščioniškųjų Bend
rijų atstovus, nors dėl to bū
ta kai kurių sunkumų.

Santiage vykęs ekumeninis 
simpoziumas, pasakė kardino
las Martini, suteikė progą 
Europos vyskupam, ortodok
sų patriarcham, protestantiš
kųjų Bendrijų atstovam nuo 
Atlanto iki Uralo draugiškai 
ir atvirai pasikeisti nuomo
nėmis, užmegzti dialogą ypač 
tais klausimais, kurie suke
lia ginčus tarp ortodoksų ir 
Rytų apeigų katalikų Ukrai
noje bei Rumunijoje, taip pat 
etninius konfiktus tarp ser
bų ir kroatų. Santiage įvykęs 
ekumeninis susitikimas, pažy
mėjo kardinolas Martini, tam 
tikra prasme praskynė kelią 
ramesnėm svarstybom sinode 
ekumeniniais klausimais, pa
skatino krikščioniškųjų Bend
rijų atstovus tarpusavio su
sipratimo dvasia svarstyti ir 
spręsti ginčytinus klausimus.

Vyskupų sinode Romoje iš 
Lietuvos dalyvauja Kauno vys
kupas pagalbininkas Vladas 
Michelevičius, atstovaudamas 
kardinolui V. Sladkevičiui, 
negalėjusiam dėl nesveikatos 
atvykti Romon.

Ekumeniniame susitikime 
Ispanijoje iš Lietuvos daly
vavo Panevėžio vyskupas Juo
zas Preikšas ir prel. Jonas 
Juodelis. Grįždami Lietuvon, 
buvo sustoję Romoje. Kor.

Liko tik Lenino batai: menas ir politinė propaganda
REGINA VARANAVIČIŪTĖ-

IIAGGO

Maskvos gyventojai po ne
pavykusio perversmo 1991 m. 
rugpjūčio mėn. pašalinti Gor
bačiovą pradėjo su didele ne
apykanta naikinti komunisti
nius paminklus. Paminklų grio
vimas buvo pirmasis Maskvos 
gyventojų simbolinis išsilais
vinimo pareiškimas. Visas pa
saulis matė televizijoje, kaip 
buvo nugriauta NKVD organi
zatoriaus Felikso Dzeržinskio 
statula, kuri stovėjo prie 
KGB centrinių rūmų.

Tuo pačiu metu Vilniuje iš 
Lukiškių aikštės buvo pašalin
ta didžiulė Lenino statula, ku
ri priešinosi atsiskyrimui nuo 
pjedestalo. Liko tik Lenino 
batai. Žmonės juokauja, kad 
Leninas norėjo taip greitai pa
bėgti iš Lietuvos, kad pamiršo 
net savo batus.

Tai nebuvo pirmas komunis
tinis paminklas nugriautas Lie
tuvoje. 1990 m. kovo mėn. Lie
tuvos vyriausybei paskelbus 
pasitraukimą iš Sovietų Sąjun
gos ir nepriklausomybės atsta
tymą, tuojau buvo pradėtos 
naikinti komunistinės statu
los. Pvz., 1990 m. rugpjūčio 
mėn. Kaune buvo pašalintas 
Lenino paminklas iš Vienybės 
aikštės. 1990 m. lapkričio mėn. 
JAV žurnalas “National Geo
graphic” atspaude ant viršelio 
nuotrauką iš Vilniaus, kuri 
rodė šlaviką, sėdintį ant nu
griautos ir raudonais dažais 
aptaškytos Stalino statulos.

Šie komunistiniai pamink
lai priklauso ilgai ir senai 
propagandinio meno istorijai 
ir net primena senųjų laikų 
romėnų imperijos propagan
dinį meną.

Propagandinis menas
Menas ir politinė propagan

da nėra geri draugai. Meno 
tikslas yra kelti, taurinti žmo
gaus sielą. Politinės propa
gandos tikslas yra sielos už
gniaužimas ir neteisybės skel
bimas. Vis dėlto menas ir pro
paganda buvo per amžius arti
mi bendradarbiai. Valstybių 
diktatoriai ir okupantai pa- 
pirkdavo menininkus paruošti 
meno darbus, kurie propagavo 
politines neteisybes. Tuo pat 
laiku buvo naikinami okupuo
tų kraštų meniniai darbai bei 
tradicijos, kad jų gyventojai 
greičiau pamirštų savo kultū
rą ir istoriją. Okupantai supra
to, kad žmonės, kurie užmirš
ta savo tautos praeitį, be pasi
priešinimo priima okupanto 
kultūrą bei istoriją ir sunyks
ta pavergtųjų masėje.

Taigi propagandinis menas 
turi du tikslus: gaminti poli
tinį savo meną ir naikinti esa
mąjį-
Propagandinis sovietų menas
Taip darė Sov. Sąjungos ko

munistai. Jie paruošė ir skel
bė propagandinį meną, kuris 
vaizdavo naujus didvyrius ir 
naują komunistinę istoriją. 
Komunistų menas aiškino, kad 
maži kraštai per amžius pri
klausė Rusijai ir kad juos iš
laisvino Raudonoji armija. 
Okupavę po II D. karo buvu
sias nepriklausomas valsty
bes, komunistai naikino tų 
kraštų tapybą, skulptūrą, grio
vė istorinius pastatus ir šven
toves.

Visų šių neteisybių inicia
torius buvo komunistų vadas 
Leninas. Pradėjęs 1917 m. re
voliuciją, siekė sukurti nau
ją pasaulio santvarką. Savo ir 
kitų komunistų vadų garbei jau 
1918 m. Leninas paskelbė, kad 
Maskvoje ir Petrograde bus 
pastatyti didelės statulos ir 
reljefai, iškeliantys Lenino, 
Markso ir kitų žymių komunis
tinių didvyrių bei protėvių dar
bus. Į protėvių sąrašą Leninas 
įrašė kompozitorių Chopin, ra
šytoją Gogol ir net senovės ver
gų išlaisvintoją Spartaką.

Tačiau Lenino propagandi
nė meno programa susidūrė 
su sunkumais. Leninas norė
jo, kad paminklai būtų iš bron
zos arba marmoro, nors pla
nuotoms skulptūroms nebuvo 
pinigų. O svarbiausia tuo lai
ku Rusijoje nebuvo skulpto
rių, kurie sugebėtų pagaminti 
didelius bronzinius ir marmo- 
rinius dirbinius. Daug meni
ninkų per revoliuciją pabėgo 
į Vakarų Europą. Be to, Rusi
joje, pabaigoje XIX š. pradžio
je XX š., skulptūra nebuvo po
puliari. Dauguma gabių meni
ninkų pasirinkdavo tapybą.

Po didelių pastangų 1918- 
1925 m. laikotarpyje komunis- 

tai pastatė 25 statulas Mask
voje ir 15 Petrograde. Jos kai
navo maždaug 280,000 rublių. 
Dauguma šių statulų buvo pa
darytos iš molio ir negraž.iai 
atrodė. Žmonės negalėjo atpa
žinti komunistinių didvyrių 
veido bruožų. Vėliau, kai Sta
linas po II D. karo statė sau ir 
Leninui milžiniškas statulas, 
atsirado mokytų skulptorių.

Propagandinis menas senovėje
Lenino ir Stalino paminklai 

turi daug pirmtakų. Rusijoje 
carai prieš XIX š. mėgo staty
ti didelius paminklus. Tačiau 
yra senesnių propagandinio 
meno pavyzdžių. Prieš 2500 me
tų Asirijos karalius Ašurbani- 
pal pastatė paminklą, kuria
me atvaizdavo svetimo kraš
to okupaciją kaip išlaisvini
mą. Reljefus iš šio paminklo 
galima matyti Anglijos Londo
no “British Museum”.

Prieš 2000 metų romėnų im
peratoriai buvo gabūs propa
gandinio meno vykdytojai. Jie 
skyrė propagandinį meną Ro
mos ir okupuotų kraštų gyven
tojams. Ypač buvo labai svar
bu įtikinti okupuotų kraštų 
gyventojus, kad romėnų ka
riuomenė juos išlaisvino, kad 
jie niekados nesiektų savo ne
priklausomybės nuo Romos 
imperijos.

Pirmasis romėnų imperato
rius Oktavius, kuris save pa
vadino “Augustu”, 27 metais 
prieš Kr. perėmęs valdžią po 
ilgo civilinio karo panaudo
jo propagandinį meną raminti 
karo išvargintiems ir alka
niems žmonėms. Buvo stato
mos Augusto statulos, vaizduo
jančios jį kaip taikos ir gero
vės atnešėją. Vieną iš jų gali
ma pamatyti Vatikano muzie
juje (žiūr. nuotrauką nr. 1). Ši 
Augusto marmorinė statula yra 
daugiau kaip 2 metrų aukščio. 
Imperatorius Augustas, apsi
rengęs kaip aukščiausio laips
nio kariškis, žiūri į žmones ir 
su iškelta ranka prašo dėme
sio, nes nori kalbėti. Ant Au
gusto krūtinės yra reljefas, ku
ris simboliškai vaizduoja tai
ką ir ekonominę gerovę, kurią 
jis teikia žmonėms. Panašios 
Augusto statulos buvo pastaty-. 
tos per visą Romos imperiją. 
Taigi visi žmonės buvO supa
žindinti su imperatoriaus iš
vaizda ir jo darbais.

Romėnų imperija buvo viena 
didžiausių ir galingiausių vals
tybių senovės istorijoje. Maž
daug šimtą metų po Kr. ši im
perija buvo pasiekusi aukš
čiausią savo politinių jėgų žy
dėjimą. Apie 250 metų po Kr. 
Romos imperija pradėjo silp
nėti. Pavergtos tautos siekė 
nepriklausomybės ir išsilais
vinimo iš okupanto vergijos. 
Romos imperijos valdovai stip
rino propagandinį meną, siek
dami įtikinti žmones, kad Ro
mos imperija nesilpnėja ir ga
rantuoja gyventojų saugumą.

Imperatorius Konstantinas, 
viešpatavęs 307-337 m. laiko
tarpyje, pasivadino “dominus

et deus” - valdovas ir dievas. 
Kaip ir Stalinas, Konstantinas 
statė sau milžiniškus pamink
lus, kurių didumas sukrečia 
žiūrovus. Konstantinui Romo
je buvo pastatyta marmorinė 
statula, maždaug 20 metrų 
aukščio. Nėra tiksliai žinoma, 
kaip ši statula atrodė, nes Vi
duramžių laikų žmonės ją su
naikino. Yra likę tik fragmen
tai, kuriuos galima pamatyti 
Romos Capitoline muziejaus 
kieme. Išlikusi Konstantino 
galva, 3 metrų aukščio, turi di
deles akis, kurios žiūri į dan
gų. Nuo milžiniškos išlikusios 
rankos matosi, kad Konstanti
nas, kaip ir čia minėtas Augus
tas, su iškelta ranka prašė žiū
rovų ir klausytojų dėmesio 
(žiūr. nuotr. nr. 2).

Lenino ir Stalino statulos 
primena tų romėnų imperato
rių paminklus, kuriems būdin
ga bendra statulų pozicija, bū
tent aukštyn pakelta ir išties
ta ranka. Vieni mano, kad ko
munistinis didvyris su iškelta 
ranka prašo žiūrovų ir praei
vių dėmesio, nes nori į juos 
prakalbėti. Kiti mano, kad iš
kelta ranka rodo kelią į gražią 
komunistinę ateitį. Komunis
tas prašo ar reikalauja, kad 
žmonės eitų kartu su juo nuro
dytu keliu. Tokia Lenino statu
la su iškelta ranka buvo pasta
tyta Vilniuje, Lukiškių aikš
tėje. Kai kurių Lenino ii’ Sta
lino statulų akys žiūri į viršų, 
tartum danguje ieško pagalbos.

Propagandinis menas nesu
laikė nei Romos, nei sovietų 
imperijų žlugimo.
Komunistų paminklų likimas
Lietuvoje ir Rusijoje kyla 

daug kam klausimas dėl propa
gandinio meno paminklų nai
kinimo. Maskvos burmistras 
pareiškė pageidavimą, kad 
Maskvoje liktų kokia nors Le
nino statula, primenanti pra
eities vergijos laikus. Dauge
lis paminklų yra meno kūri
niai, kurie primena istorinius 
įvykius. Jie turėtų būti atrink
ti ir patalpinti muziejuose. Šie 
kūriniai žmonėms primintų 
tragišką Rytų Europos XX š. is
toriją.

Romos imperatoriaus KONSTANTI
NO statulos rankos fragmentas “Ca- 
pitoline” muziejuje. Prie jo - šio

ČIŪTĖ-HAGGO Nuotr. D. Haggo

gandinio meno kūrinys muziejuje - propa- 
Nuotr. D. Haggo



“Į laisvę ” rudeninė laida
ALFONSAS NAKAS

1991 m. lapkričio mėnesį 
skaitytoją pasiekė LFB sąjū
džio leidžiamo rezistencinės 
minties ir politikos žurnalo 
“Į laisvę” 112 nr., redaguotas 
Juozo Baužio, kaip ir dauge
lis ankstesnių numerių 80-ties 
puslapių.

Iš kur redaktorius gavo dalį 
geros medžiagos, sužinome 
skaitydami jo paties reporta
žą žurnalo gale. Ten aprašoma 
35-ji JAV ir Kanados LFB Lie
tuviškųjų studijų savaitė, įvy
kusi 1991 m. rugpjūčio 4-11 d.d. 
Dainavoje, ir pažymima, kad 
kai kurios paskaitos šiame 
“ĮL” numeryje spausdinamos. 
Kai apžvelgdamas žurnalo tu
rinį vartosiu žodį paskaita, 
reikš, kad ji buvo skaityta mi
nimos savaitės metu.

Ir šiame “ĮL” nr. randame 
du vedamuosius. Pirmajame 
pasidžiaugiama Lietuvos lais
ve, bet ir pasipiktinama VLI- 
Ko pirm. dr. Kazio Bobelio 
laišku Lietuvos min. pirm. G. 
Vagnoriui. K. Bobelis, perver
tinąs VLIKo atliktus darbus, 
nuvertinąs krašto kovotojų. 
Baigiant klausiama: “Nejaugi 
posėdžiuose išgerta kava ir 
seimuose — šampanas labiau 
padėjo Lietuvai atgauti lais
vę negu partizanų, Sibiro trem
tinių ar paskutiniosios Sau
sio 13-tosios naktį išlietas 
kraujas?” Antras vedamasis 
primena, kad išeivijos orga
nizacijos, jų fondai įvykdytų 
duotus pažadus jau nepriklau
somai Lietuvai. Ir kad išsiva
davusi tauta kartu su išeivija 
kurtų ateitį.

Juliaus Kelero komentare 
“Ar vox populi — vox Dei?” iš
keliamos bolševikinių dešimt
mečių žiaurybės ir primenama 
lengvai nepamiršti šepečių 
bei brazauskų, nors ir kaip 
jie stengtųsi save išbaltinti.

Felikso Jucevičiaus paskai
ta “Lietuva dvidešimtojo am
žiaus paskutiniame dešimt
metyje” įtaigoja, kad Lietu
vos problemos turi būti spren
džiamos globalinės situaci
jos kontekste. Šis (paskutinis 
šimtmečio) dešimtmetis galįs 
būti lemtingas. Nieko pasau
lyje nėra amžino. Žemė nusėta 
imperijų griuvėsiais (keletą 
įvardijo iš prieškristinių lai
kų, keletą XX š.). Mūsų tauta 
įrodžiusi turinti gerų politi
kų. Išeivijai reikią jų daugiau 
išsiauginti. Išnaudoti poten
cialui reikią mažiau ašarų, 
daugiau ambicijų, daugiau mo
kytis iš istorijos.

Vidmantas Valiušaitis ra
šinį pavadintą “Ginti valstybę 
ir demokratiją”, skiria 1941 m. 
birželio sukilimo 50-mečiui 
prisiminti. Iškeldamas šio su
kilimo didvyrius, nuplovusius 
prieš metus užsitrauktą gėdą, 
jis pateikia ir keletą nenu- 
ginčytinų 1940 m. gėdingų reiš
kinių: po ultimatumo skubėjo 
išduoti mirčiai du nekaltus 
bendradarbius (Skučą ir Povi
laitį); ėjo nusilenkti paver
gėjui organizacijų atstovai, 
įskaitant šaulius ir tautinin
kus; siuntė į pasienį ginkluo
tus vyrus, kad suimtų kraštą 
paliekantį prezidentą, ir 1.1.

Vytautas A. Dambrava gerą 
pluoštą atsiminimų apie 1941 
m. sukilimą (“Laisvės prošvais
tė”) skiria mums nepažįsta
mam partizanui Jonui Mer
kiui. Trumpai prisiminęs sa
vo šeimos tragediją, lengva 
ir lakia plunksna pateikia 
1941 m. sukilimo fragmentus 

Lietuvių kultūros židiny Niujorke koncertą atlieka “Uostamiesčio muzikantai” Nuotr. Vyt. Maželio

Vilniuje bei Kaune (jų dau
giausia) ir perbėga trejų me
tų rezistenciją prieš nacius. 
“ĮL” skaitytojai, kurie patys 
visa tai išgyvenome, nieko nau
jo rašinyje nerandame; net ir 
pavardės vis tos pačios, šim
tus kartų girdėtos. Bet prisi
minti reikia. Abejonę kelia 
sukilimo aukų abstraktus ir 
manding labai didelis skaičius
— 2,700. Dabar, kol dar yra 
apstu gyvų liudininkų tėvynė
je ir čia, pats laikas sudaryti 
jų sąrašą, nurodant kur, kada, 
kokiomis aplinkybėmis jie 
žuvo.

Prie tos pačios temos grįžta 
Arūnas Bubnys, istorikas, Lie
tuvos mokslų akademijos Isto
rijos instituto mokslinis bend
radarbis, rašąs veikalą apie 
rezistenciją okupacijų metais. 
Jis 1941-44 m. įvykius labiau 
konkretizuoja ir plačiau iš
ryškina pogrindžio spaudą bei 
tuos, kurie ją gamino ir pla
tino. A. Bubnys V. A. Dambra- 
vą gerai papildo.

Iš pavadinimo “Užslėpto 
Dievo liberalizmas” Vytauto 
Volerto paskaitos tema ne
atspėjama. Į rašinio pusla
pius įsiskaitę randame auto
rių kaunantis su Algirdu J. 
Greimu, Tomu Venclova, Gen- 
zeliu ir Minkevičium, Judita 
Vaičiūnaite, Vytautu Radž- 
vilu ir net velioniu Jonu Šliū
pu. Jis ginasi nuo liberalų 
ar tokiais apsišaukusių, kaip 
nors paburnojusių prieš kata
likus ir katalikybę. Be reika
lo tiek daug priešų. Tokiais 
nelaikau nei Venclovos, nei 
Vaičiūnaitės, nei Šliūpo, kuris 
kovojo ne prieš “atsilikėlius 
tikinčiuosius”, o prieš nesą
žiningus arba sulenkėjusius 
kunigus. O kad Taboro Farmoj 
80% intelektualų, tai ten kar
tą per metus suvažiuoja ne tik 
liberalai ar tokiais apsišau- 
kę, bet ir įžymieji Čikagos at
eitininkai, įskaitant ir “ĮL” 
bendradarbius. Kas gi čia blo
go? Beje, nenoriu pasakyti, 
kad V. Volerto rašinys neti
kęs. Priešingai: jis originalus, 
skatinantis diskusijas.

Pateikiama pagrečiui dvie
jų autorių pasisakymai apie 
ruošiamą naują Lietuvos kon
stituciją. Apie konstitucijos 
projektus pasisako (advoka
tas) Povilas Žumbakis. Tai di
desnės paskaitos santrauka. 
Trumpai paliečiami visi ketu
ri projektai, visi šiek tiek 
pakritikuojami ir baigiant 
patariama neskubėti, gerai 
apsigalvoti, kad nereiktų, 
kaip Sovietų S-goj, vis naujas 
konstitucijas rašyti.

Algirdas Statkevičius kal
ba daug, karštai ir karčiai. 
Pradėjęs kritikuoti Lowry Wy
man ir Barnabas Johnson’o 
projektą, užsipuola ne tik 
JAV konstituciją, bet ir JAV- 
bes apskritai, kaip nemoralią, 
Sov. S-gai prilygstančią vals
tybę. Siūlo kurti konstituci
ją, paremtą morale ir Lietuvos 
himno žodžiais.

Juliaus Kelero pokalbis su 
Nijole Bražėnaite (“prisime
nant Daumantą”) sukelia skai
tytojo smalsumą, bet ir gero
kai apvilia. Skaityti pradė
damas žinai, kad Daumantas 
tai 1945-52 m. partizaninio 
karo didžiausias herojus Juo
zas Lukša, kad Nijolė Bražė
naitė tai Juozo Lukšos žmo
na. Jis — žuvęs Lietuvoje, ji
— gyva Amerikoje. “ĮL” red. 
paaiškina, kad pokalbis pa
imtas iš “ĮL” fondo rengiamos 
išleisti knygos su Daumanto

Dail. PETRAS VAŠKYS, dekoratyvinės vazos (šamotas); gilumoje - dail. GIEDRĖS MOTVILIENĖS kūri
niai: “Americana”, “Majų likimas” (aliejus). Ši paroda buvo surengta Bruklyno Kultūros židinyje 1991 m. 
spalio 12-13 d.d. Nuotr. Vyt. Maželio

Rytų ir Vakarų krikščionybė
Į Vatikano radijo klausimus atsako dr. KĘSTUTIS GIRNIUS “Laisvės radijo” darbuotojas Miunchene

1991 m. spalio mėnesio pa
baigoje Šv. Tėvo Jono-Pau- 
liaus II Romoje buvo sureng
tos svarstybos tema “Krikš
čionybė ir kultūra Europoje”. 
Jos įvyko katalikų vyskupų 
sinodo išvakarėse ir nagrinė
jo tą temą taip, kad iškeltos 
idėjos būtų naudingos vysku
pų sinodui. Tose svarstybose 
dalyvavo visa eilė Europos 
kultūrininkų. Iš lietuvių da
lyvavo tiktai dr. Kęstutis 
Girnius.

— Koks buvo tų svarstybų 
tikslas?

— Parengti medžiagą, pasi
dalinti mintimis. Pagrindinis 
mūsų vaidmuo — suteikti ži
nių, pasidalinti patirtimis, 
iškelti klausimus, padaryti 
pasiūlymus, kuriuos vyskupai 
galėtų panaudoti sinodo svars
tymams.

— Viename posėdyje Jūs 
skaitėte pranešimą apie Lie
tuvą. Kokia buvo šio praneši
mo tema ir kokios jo pagrindi
nės mintys?

laiškais Nijolei ir kad knygą 
redaguoja J. Keleras. Spaus
dinamame rašinyje-pokalbyje 
nerandame nė vieno Dauman
to laiško, o ir apie patį Dau
mantą pasisakoma šykščiai. 
Tiesa, įdomios N. Bražėnai
tės biografinės užuominos, 
bet ir jų atseikėta nedaug.

Pačiame žurnalo gale randa
me keletą trumpų pasisakymų 
apie LFB ateitį (Kazys Ambro- 
zaitis, Vytautas Vardys), apie 
uždavinius ir darbus (Adolfas 
Damušis). Labai trumpai, pro- 
tokoliškai papasakota apie 
38-tą Europos lietuviškųjų 
studijų savaitę (Vasario 16- 
sios gimnazijoj, 1991. VII. 28 
— VIII. 4), a.a. kun. Kęstučio 
Balčio nekrologas su jo nuo
trauka, keletas smulkių prane
šimų.

Iš redaktoriaus pasisakymo 
(4 p.) apie tolesnį “Į laisvę” 
leidimą gyvenant laisvėje dar 
neaišku kuri alternatyva bus 
pasirinkta: žurnalą sustabdy
ti, leisti toliau Amerikoje, 
perkelti į Lietuvą. Neaišku 
ir kaip bus pasielgta su nebe- 
logišku žurnalo pavadinimu. 
Redaktoriaus laukia daugiau 
LF bičiulių pasisakymų.

— Mano paskaitos tema buvo 
— “Dabartinė Katalikų Baž
nyčios padėtis Lietuvoje”. 
Bandžiau į tą klausimą tik 
truputį pažvelgti istoriniu 
požiūriu. Tie 50 sovietinio 
persekiojimo okupacijos metų 
padarė labai didelius nuosto
lius, labai didelę žalą Lie
tuvos tikintiesiems. Viena pa
grindinių žalų — tai faktiškai 
sunaikinta katalikiška inte
ligentija, kuri per paskutinį 
Lietuvos nepriklausomybės 
dešimtmetį buvo labai sustip
rėjusi ir pradėjusi beveik va
dovaujantį vaidmenį visuome
nėje. Dabar, po 50 metų per
sekiojimo, sakytum katakom
bų laikų, Bažnyčia atsiranda 
labai sunkioje padėtyje — iš
augo sekuliarizuota visuome
nė, tauta gerokai nusigrįžu
si nuo Dievo ir yra visokiau
sių naujų problemų, su kurio
mis Bažnyčia nėra grūmusis ir 
staiga turi spręsti tas pro
blemas, bet neturi intelektua
linių pajėgų tai daryti. Ta 
problema yra bęndra visai Lie
tuvai, nes ir Lietuvos ekono
miniai bei politiniai klausi
mai yra be precedento, bet 
Bažnyčia, jei ji nori ateityje 
turėti vaidmenį, privalo rasti 
ypatingesnį krikščioniškų-ka
talikišką atsakymą. Toje nelai
mingoje padėtyje laukiamo 
atsakymo bus Bažnyčiai labai 
sunku surasti, nes per tuos 50 
persekiojimų metų pasižymėjo 
savo dorovinėmis vertybėmis, 
kunigų drąsa, o ne kunigų in
telektualiniais sugebėjimais. 
Ir toji drąsa, kuri buvo reika
linga nepasiduoti spaudimui, 
nepasiduoti persekiojimui, 
nebūtinai padės žmogui rasti 
atsakymą į sudėtingą visuo
meninį klausimą. Yra vienas 
dalykas kovoti su blogiu, o 
kitas klausimas įžvelgti blo
gį ir jį pakeisti gėriu kokioje 
nors sunkioje būklėje. Tai 
maždaug tomis temomis kalbė
jau savo pranešime.

— Vienas pranešėjas, Miun
cheno universiteto profeso
rius Spaelmann, tarp kita ko 
pasakė, kad Bažnyčios įnašas 
į Europos atsinaujinimą ne
gali būti apspręstas ar api
brėžtas studijinėse konferen
cijose. Šis įnašas esą priklau
sys nuo tikinčiųjų Bendrijos 
pasiryžimo ir pajėgumo atsi
naujinti. Ar Jūsų nuomone 
Lietuvos tikinčiųjų Bendri
joje vyksta toks atsinaujini
mas?

Atsiųsta paminėti
Vytautas Bagdanavičius, TIKĖ

JIMO, IŠMINTIES IR TAIKOS 
DVASIA. Religinių straipsnių rin
kinys. Leidėjas - Lietuviškos kny
gos klubas (4545 W. 63 rd Street, 
Chicago, IL 60629, USA). Čikaga 
1991 m. 203 psl. Aplankas - dail. 
Petro Aleksos.

Dana Račiūnas, Antanas Saulai- 
tis, SJ, Marija Stankus-Saulaitis, 
THE LITHUANIAN HERITAGE: 
THE MANY VIEWS OF YOUTH. 
The National Endowment for the 
Humanities, The Balzekas Mu
seum of Lithuanian Culture, The 
University of Illinois at Chicago. 
Published by the Balzekas Mu
seum of Lithuanian Culture (6500 
South Pulaski Road, Chicago, IL 
60629, USA). Chicago 1991, p. 212. 
Kaina: minkštais viršeliais $24.50, 
kietais $35.50, plius $3.50 persiun
timui, plius 8% Ilinojaus valstijos 
pardavimo mokestis.

— Man sunku į tą klausimą 
atsakyti, neturiu pakankamai 
duomenų, bet labai ryškiai 
šiame simpoziume paaiškėjo, 
kokie skirtumai tarp Rytų ir 
Vakarų Bažnyčios. Rytų Baž
nyčioje, galima būtų sakyti, 
yra toks gaivališkas, stichiš
kas tikėjimas į Dievą, bet ant
ra vertus — jis labai konser
vatyvus, jame matyti labai di
delis noras priimti Vatikano 
Antrojo suvažiavimo nutari
mus ir žvelgti į tą modernų 
pasaulį su pasitikėjimu, o ne 
kaip į priešą. Ta problema ak
tuali ne tik Lietuvoje, bet ir 
Lenkijoje, Vengrijoje, Slova
kijoje ir kitur. O atvirkščiai, 
ką profesorius Spaelmann kal
bėjo apie Vakarus, tai Vaka
ruose yra tokia labai intelek
tuali katalikybė, yra lyg ir 
teologija be kokių nors įsipa
reigojimų, kokio nors tikėji
mo amžinomis katalikybės tie
somis. Yra įsivyravęs reliaty
vizmas ir profesoriaus Spael- 
mann’o mintis buvo ta, kad 
Bažnyčia vis tiek turi būti 
Bažnyčia šventųjų, pasiryžu
sių gyventi, kaip Šv. Raštas 
reikalauja, nors tai ir reika
lautų didelio pasiaukojimo, 
kad krikščionybė nėra disku
sijų būrelis. Vakaruose yra 
pavojus, kad katalikybė gali 
žengti ta linkme. Kor.

Premija jaunimui
Dr. Leono ir Irenos Kriau- 

čeliūnų šeima savo mirusiam 
sūnui ir broliui prisiminti ski
ria kasmetinę
EUGENIJAUS KRIAUČELIŪNO 

PREMIJĄ
Premijai gauti sąlygos yra to
kios:

1. Eugenijaus Kriaučeliūno 
1,000 dolerių premija skiriama 
lietuviui jaunuoliui, geriau
siai pasireiškusiam spaudoje 
(lietuvių, anglų ar kita kalba), 
veikla, organizaciniu veiklu
mu, ar jaunimo vienetui (sam
būriui, tautinių šokių grupei, 
jaunimo chorui, sporto būre
liui), geriausiai atstovavusiam 
lietuviams ir Lietuvai per vie
nerius metus.

2. 1991 m. premijai gauti as
menis ar vienetus raštu pasiū
lo jaunimo organizacijų vado
vybės, jaunimo grupės, vyres
niųjų organizacijos ar paskiri 
asmenys iki 1991 m. sausio 31 
d. (pašto antspaudas).

3. Premijuotino asmens ar 
jaunimo vieneto tinkamumui 
įvertinti sudaroma vertinimo 
komisija, kurion po vieną at
stovą skiria Pasaulio lietuvių 
bendruomenės jaunimo reika
lams vadovas, Pasaulio lietu
vių jaunimo sąjungos valdyba 
ir JAV lietuvių jaunimo sąjun
ga, o du atstovus paskiria Kriau- 
čeliūnų šeima.

4. Vertinimo komisija, apta
rusi asmens ar vieneto tinka
mumą premijai, ją skiria bal
sų dauguma iki 1992 m. kovo 1 
d., susitaria su Kriaučeliūnų 
šeima dėl premijos įteikimo 
laiko ir pobūdžio.

5. Premijai asmenys ai' vie
netai siūlomi raštu, tiksliai nu
rodant premijai tinkamumo 
motyvus, ir siunčiama:

Eugenijaus Kriaučeliūno 
premijos komisijai 
13400 Parker Road, 

LEMONT, IL 60439 USA
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d KULTMĖJE VEIKIOJE
Vilniaus jaunimo teatras ir jo 

talentingasis rež. Eimontas Ne
krošius, 1989 ir 1990 m. dalyva
vę tarptautiniuose teatro festi
valiuose Čikagoje, 1991 m. vasarą 
— tarptautiniame meno festivaly
je Niujorke, ruošiasi kelionei 
Australijon. Teatralo Algio Bu- 
tavičiaus iniciatyvos dėka vilnie
čius pakvietė kas antri metai Ade
laidėje rengiamo meno festivalio 
komisija. 1972 m. Adelaidės festi
valyje dalyvavo du lietuviai so
listai iš Čikagos — tenoras Sta
sys Baras ir sopranas Dana Stan- 
kaitytė, o 1992 m. įsijungs Vil
niaus jaunimo teatras, atvyksian
tis su dviem rež. E. Nekrošiaus 
pastatytais veikalais, jau rody
tais Čikagoje ir Niujorke. Ade
laidės festivalyje vasario pabai
goj ir pirmojoj kovo pusėj svečiai 
iš Vilniaus suvaidins A. Čechovo 
“Dėdę Vanią” ir “Kvadratą”, ku
riam panaudota V. Jelisejevos 
dokumentinė sovietų kalinių gy
venimo apysaka “O buvo taip".

Pirmąją kultūrinę 1991 m. ru
dens popietę Bostono lietu
viams spalio 20 d. surengė Lietu
vių tautodailės instituto skyrius 
su savo pirm. Saule Šatiene. Pro- 
gramon įsijungė du pakviesti sve
čiai — Filadelfijos meno kolegi
jos keramikos skyriaus vedėjas 
prof. Petras Vaškys, atsivežęs 
trylika keramikos kūrinių, ir niu
jorkietis aktorius Arūnas Čiuber- 
kis. Apie keramiką prof. P. Vaškį 
ir jo kūrybą kalbėjo iš Maine at
vykęs dail. Pranas Lapė,' su juo 
studijavęs dailę. Prof. P. Vaškys 
surengė atsivežtų didelių deko
ratyvinių šamoto vazų parodėlę 
popietės dalyviams. Jie nupirko 
tris specialiai šiai popietei su
kurtas vazas. Su aktoriumi A. Čiu- 
berkiu supažindino Zita Kruko- 
nienė. A. Čiuberkis, bendradar
biavęs su Niujorke viešėjusiu Vil
niaus jaunimo teatru, rodė vaiz- 
dajuostėn įrašytas spektaklių iš
traukas, kalbėjo apie teatro atei
tį nepriklausomybę atgavusioj 
Lietuvoj.

A. a. Petras Babickas, rašyto
jas, poetas ir keliautojas, mirė 
Brazilijos Duque de Caxias mies
te rugpjūčio 27 d., sulaukęs aš
tuoniasdešimt aštuonerių metų. 
Brazilijon jis atvyko pokaryje 
ir 1950-65 m. dirbo Lietuvos at
stovybės kultūros skyriaus vedė
ju bei spaudos atstovu Rio de Ja
neiro didmiestyje. Senatvės die
nas leido vienišas savame namely
je Duque de Caxias mieste prie 
Rio de Janeiro. Ten jis ir buvo 
palaidotas. Kūrybinį velionies 
palikimą sudaro eilėraščių rinki
niai “Geltona ir juoda” (1930), 
“Žmogaus remontas” (1934), “To
li nuo tėvynės” (1945), “Eilė- 
rašiai” (1946), “Svetimoj padan
gėj” (1947), “Dramblio kojos” 
(1957). Prozai atstovauja “Vakar” 
(1931), “Gintaro krantas” (1932), 
“Marių pasakos” (1933), kelionių 
apybraižos “Elada” (1939), “Bra
zilija” (1951), Lietuvai skirtos 
knygos ispanų, portugalų ir ang
lų kalbomis, kelios lietuviškos 
knygelės vaikams. Velionis taip
gi buvo žurnalistas, jaunystės 
dienomis plačiai reiškęsis spau
doje.

Čikagiečių susitikimui su ra
šytoju Eugenijumi Ignatavičiu
mi buvo skirta vakaronė spalio 
4 d. Balzeko lietuvių kultūros 
muziejuje, suorganizuota litera
tūrinių renginių vadovės Nijolės 
Martinaitytės. Su svečiu iš Vil
niaus, dabartiniu Lietuvos teat
rų vadovu kultūros ir švietimo 
ministerijoje, vakaronės dalyvius 
supažindino Ilinojaus universi
teto lituanistikos katedros prof, 
dr. Violeta Kelertienė. E. Igna
tavičius yra aktorius, baigęs Lie
tuvos konservatorijos teatrinį 
fakultetą 1960 m., bet jis iškilo 
kaip rašytojas, pasižymėjęs Lie
tuvos kaimui skirtais apsakymais. 
Tai liudija jų rinkiniai “Sekma
dienio pieva” (1966), “Pradalgių 
tyla” (1971), “Sidabrinės dery
bos” (1976), “Ir namų amžinoji 
šviesa” (1983). Teatrui buvo skir
ta jo su rež. Jonu Vaitkumi para
šyta pjesė apie M. K. Čiurlionį 
“Svajonių piligrimas”, jo paruoš
ta Kazio Borutos “Baltaragio ma
lūno” inscenizacija. Minėtinos 
ir P. Cvirkos kūrinių motyvais 
parašytos pjesės “Šuo danguje”, 
“Šyvio dalia”, K. Binkio moty
vais — “Kiškių sukilimas”. E. 
Ignatavičius, jaunystėje pats 
susipažinęs su tremtimi, vaka
ronėje kalbėjo apie lietuvių kan
čias sovietinėje okupacijoje, Lie
tuvos prisikėlimą, dabartinę teat
rų veiklą ir jai gaunamą finansi
nę valdžios paramą. Vakaronės 
dalyviams jis skaitė novelę “Šiau
rinių stogų lelija” apie taršos 
atneštą tragediją gandrų porai.

Juozo Paukštelio literatūrinė 
premija šiemet buvo įteikta Vid
mantei Jasukaitytei už jos knygą 
“Po mūsų nebebus mūsų". Šią kas 
dveji metai skiriamą premiją anks
čiau yra laimėję rašytojai Algir
das Pocius ir Jonas Mikelinskas.

Naujuoju Šiaulių miesto Gi- 
tarių mikrorajonu taps Lieporių 
kaimas, kuriame buvo aptiktas 
lig šiol archeologams nežinomas 
kapinynas. Būsimose statybvie
tėse jį tyrė dvi ekspedicijos — 
“Aušros” muziejaus ir Lietuvos 
mokslų akademijos istorijos in
stituto. Žemaičiams priklausan
čiame kapinyne gyventojai buvo 
laidojami VI-VII š. Kapavietė
se rasta kovos peilių, ietigalių, 
žalvarinių apyrankių, segių, ant
kaklių ir apgalvių. Pusketvirto 
tūkstančio kvadratinių metrų plo
te atkasti 92 kapai, apie 60 apei
ginių židinių bei stulpaviečių, dau
giau kaip 300 įvairių radinių.

Valstybinių stipendijų nuo
status 1991 m. spalio 21 d. patvir
tino Lietuvos vyriausybė. Stipen
dijos bus dviejų laipsnių. Aukš
čiausiojo laipsnio valstybinė sti
pendija bus skiriama dvejiems 
metams, žemesnio laipsnio — vie- 
neriems. Stipendijas skirs minis- 
teris pirmininkas, pasinaudoda
mas Lietuvos mokslo tarybos ar 
Kultūros ir meno tarybos reko
mendacijom. Aukščiausiojo laips
nio stipendija (1.500 rb. per mė
nesį) bus skiriama nusipelniusiems 
meno, kultūros ir mokslo veikė
jams, žemesnio laipsnio valstybi
nė stipendija (1.000 rb. per mė
nesį) — jauniems talentingiems 
menininkams ir mokslininkams. 
Kandidatūras kasmet iki spalio 
3 d. bus galima pasiūlyti kultū
ros ir švietimo ministerijai (kul
tūrininkų ir menininkų), Lietu
vos vyriausybės informacijos, 
mokslo ir studijų skyriui (moks
lininkų). Valstybinės stipendijos 
bus skiriamos tik Lietuvos res
publikos piliečiams.

Rašytojas Jurgis Jankus, sve
čias iš JAV, visą mėnesį viešėjo 
Lietuvoje. Susitikimas su juo, 
surengtas Rašytojų klube Vilniu
je 1991 m. spalio 17 d., buvo pra
dėtas Lietuvos rašytojų sąjungos 
valdybos pirmininko pavaduotojo 
P. Dirgėlos įvadiniu žodžiu. 
Apie aštuoniasdešimt penkerių 
metų amžiaus sulaukusį rašyto
ją ir jo gausius kūrinius kalbėjo 
J. Linkevičius. J. Jankus, per
skaitęs trumpą savo kūrinėlį 
“Kryžius”, atsakinėjo į susitiki
mo dalyvių klausimus. Įspūdin
gas buvo J. Jankaus apsilankymas 
Kryžių kalne, kur jis ant pečių 
atnešė savo kryžių su prasmingu 
įrašu: “Visi, kaip buvę, pasilikom 
Lietuvoj ...” Paklaustas, kas 
jam Lietuvoje paliko didžiausią 
įspūdį, J. Jankus “Lietuvos aido” 
atstovui Leonui Peleckiui pasa
kojo: “Turbūt Kryžių kalnas . . . 
Deja, viską gadina neorganizuo- 
tumas, nesugebėjimas susitvarky
ti, gal net apsileidimas. O juk 
pasaulio piligrimų centru galė
tų tapti šventasis kalnas. Kaip 
Lurdas, kaip Fatima. Ne tik smal
sumo vedamos suplauktų čia mi
nios iš viso pasaulio, bet visų 
pirma dvasinio atsigaivinimo”.

Mariaus Katiliškio romaną 
“Miškais ateina ruduo” filmo juos- 
ton perkėlė rež. Raimondas Va
balas, operatorius Jonas Gricius, 
dail. Irena Vabalienė. Pagrindi
nius vaidmenis atliko: Tiliaus — 
Arvydas Bagdonas, Monikos — 
Nijolė Narmontaitė, Agnės — 
Ingrida Mikelionytė. Rež. R. Va
balas, sukūręs tokius filmus, 
kaip “Laiptai į dangų”, “Mainai” 
ir “Skrydis per Atlantą”, ilgus 
metus norėjo filmuoti M. Katiliš
kio “Miškais ateinantį rudenį”. 
Jam betgi trūko rėmėjų, kol paga
liau buvo gautas užsakymas iš 
Maskvos centrinės televizijos. 
Vėliau iš ilgo filmo sukurtą trum
pesnę lietuvišką versiją finan
savo “Lietuvos kinas”. Filmo 
“Miškais ateina ruduo” pasirody
mas sutapo su Lietuvos atgauta 
nepriklausomybe. M. Katiliškis 
savo romane “Miškais ateina ru
duo” vaizdavo prieškarinės ne
priklausomos Lietuvos gyvenimą, 
jos kaimą, gamtą, gyventojų li
kimus, pirmąją meilę. Kritikai 
betgi pasigenda M. Katiliškiui 
būdingo žodingumo, elegiško 
žmogaus įsijungimo į gamtą. Esą 
šių trūkumų filme nepastebės 
romano neskaičiusieji žiūrovai, 
o skaičiusiems teks ieškoti M. 
Katiliškio. Be to, lietuvišką vai
dybinį filmą “Miškais ateina ru
duo” užgožė dabar Lietuvą pasie
kęs filmų antplūdis iš Vakarų. 
Ekranuose vyrauja JAV su nuoty
kių filmais, pakampiuose glau
džiasi Europa, o Lietuva tėra 
skurdi našlaitė. v. Kst.
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LIETUVOS KANKINIŲ 
pavyzdys ir nuopelnai tesu
teikia visiems lietuviams iš
tvermės bei ryžto darbuotis

jjiMUSio Kristaus

pilnutiniam įsikūnijimui 
mūsų tautoje!

LIETUVOS KANKINIŲ 
parapijos Anapilyje kunigai: 

prel. dr. Pranas Gaida, 
kun. Jonas Staškus, 

kun. Valdas Braukyla

PARAPIJOS TARYBOS PREZIDIUMAS:

Juozas Karasiejus, Jonas Andrulis, Zita Gurklytė, 
Vidmantas Valiulis, Slava Žiemelytė, Albina Augaitienė, 
Rimas Paulionis, Viktoras Narušis, Regina Celejewska, 
Anelė Pajaujienė, Genovaitė Gaižutienė, Stasys Vaštokas

J Kristaus 
gimimo

S

&&
Si 
Si 
Si 
Si 
Si 
Si 
Si 
Si 
Si 
Si

Si s, s,

Naujų metų
proga 
sveikinu visus 
Otavos lietuvius, 
brolius kunigus,

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

Kun. dr. Viktoras Skilandžiūnas, 
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Vartų parapijos parapijiečius, lietuvius. 
Dievo ir tėvynės meilė teišryškina mumyse 
žmogaus didybę ir teveda mus į Dievo 
karalystę.

Tėv. Juvenalis Liauba, OEM
Aušros Vartų parapijos klebonas HamiltoneM.
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Su rimtimi ir šypsena
Kalėdinių giesmių kasetės ir plokštelės sutiktuvės

AURELIJA M. BALAŠAITIENĖ

1991 m. gruodžio 8 d. Klivlan- 
do Dievo Motinos parapijos 
svetainėje įvyko muzikės Ritos 
Kliorienės vadovaujamo choro 
kasetės ir plokštelės kalėdi
nių giesmių sutiktuvės. Popu
liari ir darbšti muzikė sutrau
kė didelį būrį muzikos mylėto
jų. Svetainės centre stovėjo 
turtingas vaišių stalas, o patal
pa buvo papuošta muzikiniais 
motyvais. Ant skoningai pa
dengtų stalų stovėjo raudonos 
žvakės, apipintos aukso spal
vos kaspinais, kurie buvo išra
šinėti smuiko raktais ir gai
domis.

Choro vadovė R. Kliorienė 
padėkojo taip gausiai susirin
kusiems į dešimties metų dar
bo vaisių apvainikavimų. “Tai 
mūsų kalėdinė dovana jums”, 
sakė ji. “Privalote kartu su mu
mis dainuoti, vaišintis ir bend
rauti”. Tais žodžiais ji visus 
linksmai nuteikė ir ėmė gyvai 
dėstyti kai kurias to projekto 
problemas, apie kurias eilinis 
asmuo net nepagalvotų.

Reikia ne vien paruošti re
pertuarą, jį rekorduoti, bet 
ir nustatyti giesmių eilę, kad 
nebūtų klausytojui nuobodu. 
Ji savo kalbą pertraukdavo 
giesmių grojimu, panaudoda
ma brolių Biliūnų parūpintą 
garsų sistemą. Girdime įspū
dingą, su trimitų ir vargonų 
palyda, torontiškio kompozi
toriaus Jono Govėdo sukurtą 
giesmę “Prakartėlėn skubu”. 
Gražiai nuskambėjo Virginijos 
Bruožytės-Muliolienės sugie
dota “O mažasis Kūdikėli” ir 
“Žemėn taiką nešu”, dar viena 
Jono Govėdo sukurta giesmė 
pagal kun. Stasio Ylos žodžius, 
laimėjusi religinės muzikos 
konkursą.

Choras išleido 1000 kasečių 
ir 300 plokštelių, pareikalavu
sių 10.000 dolerių išlaidų. 1990 
m. gegužės 26 d. choras įgiedo- 
jo ir velykines giesmes, tačiau 
jų išleidimas priklausys nuo 
kalėdinių giesmių pasisekimo.

Ritos didžiausias troškimas 
yra pratinti jaunimą prie lie
tuviškų giesmių, kad jos sutap
tų su jų dvasia taip, kaip Kū
čių tradicijos. Spaudoje ir te

Nauja vaizdajuostė apie atgimstančią krikščionybę 
Lenkijoje, Lietuvoje, Čekoslovakijoje ir Vengrijoje

Amerikos katalikų vysku
pų konferencijos rūpesčiu 
yra pagaminta garsinė spal
vota vaizdajuostė “A Time to 
Build” — vienos valandos il
gumo. Ji jau buvo rodyta Ame
rikoje per ABC televizijos 
tinklą, turintį 150 stočių.

Vaizdajuostėje rodoma, kaip 
atgimsta krikščionybė iš ko
munistinių griuvėsių Rytų Eu
ropoje. Parinkti pagrindiniai 
būdingiausi momentai, išreiš
kiantys pagrindinę mintį: da
bar laikas atstatyti visa tai, 
kas buvo sugriauta.

Aiškintojas informuoja žiū
rovą apie rodomus įvykius bei 
asmenis R. Europos kraštuose. 
Pvz. jis pasakoja apie dabar
tinį Čekoslovakijos kardinolą 
Jan Korec, buvusį slaptą vys- 
kūpą, veikusį pogrindyje ko
munistų valdymo metais. Die
nos metu jis buvo keltuvo ope
ratorius, o naktimis — apašta
las. Per eilę metų jis slaptai 
paruošė 120 kunigų ir parašė 
net keletą knygų. Už tai gavo 
8-rius metus kalėjimo.

Vaizdajuostėje matyti ir vi
sa eilė įvykių iš Lietuvos: “Ca
ritas” veikėja sesuo Albina

“Dievas teikia mums meilę, 
kad mylėtume tą, kurį 

Jis mums duoda ”

The
Lougheed & Barnard 

šeimos ir turimu tojai 

P a

“Žmonės, kurie atjaučia kitus”

Sudbury, Ontario
Nuotr. D. Nausėdienės

levizijoje plačiai paskleisti 
renginiai supažindino ameri
kiečius ir kanadiečius su Lie
tuva, tai ir žodis “Lithuanian” 
nebereiškia “religijos” ar “li
gos”. Tad pribrendo laikas 
skleisti lietuvišką religinę mu
ziką svetimtaučių tarpe. Rita 
padėkojo prie to projekto pri- 
sidėjusiems ir jį paskleidu- 
siems asmenims. Atsistojimu 
buvo pagerbti du mirę choro 
nariai — Zenonas Gobis ir Al
dona Bankaitienė.

Su humoru ji papasakojo 
nuotykingą rekordavimą labai 
šaltą sausio 6 d. Kad mikrofo
nai nepagautų pašalinių gar
sų, šventovėje reikėjo išjung
ti šilumą. Lauke suūžė moto
ciklas, giliai atsikvėpė teno
ras, krankštelėjo ar sukosėjo 
sopranas, kaukštelėjo vargo
nų pedalai. . . Reikėjo eilę 
giesmių kartoti daugelį kar
tų ... Po septynių valandų cho
ristai skirstėsi apsimuturiavę 
šalikais, šiltomis kepurėmis, 
pirštinėti, sušalę, bet nesi
skundė ir nedejavo.

Choro pramogų skyriaus šo
kių ir žaidimų vadovė Eglė La- 
niauskienė pakvietė kun. G. Ki- 
jauską sukalbėti invokaciją. 
Jo jautriais žodžiais buvo pa
laiminta “Dangiška giesmė”.

Pradėdama linksmąją dalį, 
E. Laniauskienė prisistatė 
kaip visiems žinoma žaidimų 
mėgėja. Prigesindama šviesas, 
ji ieškojo “laimingų” asmenų. 
Kas gimė Kalėdų dieną? Kas 
dėvi geltoną, žalią ir raudo
ną spalvas? “Kvalifikuotieji” 
buvo apdovanoti. Visi juokė
si, užkandžiavo, gėrė vyną.

Kun. G. Kijauskas savo svei
kinimo žodyje pasidžiaugė 
choristų ir vadovės R. Kliorie
nės ištverme bei darbu, jai ir 
chorui linkėdamas Aukščiau
siojo palaimos, susirinkusių 
vardu Ritai įteikė gėlių puokš
tę. Choristų vardu vadovei dė
kojo Rita Balytė: “Instrumen
tų ir gaidų neužtenka — to
kiam darbui reikia atiduoti 
savo širdį. Tu ją mums atida
vei”. Tuo metu choristai susi
rikiavo į eilę. Kiekvienas va
dovei įteikė po rožę. Be to, ją 
apdovanojo md^ztiniu su si-

statyti”

Pajarskaitė, kardinolas V. 
Sladkevičius, kalbantis apie 
dabartinę būklę Lietuvoje, 
jaunas lietuvis, žuvęs už savo 
krašto nepriklausomybę, Kry
žiaus kalnas, Vilniaus arki
katedra, šventovės ir 1.1.

Žiūrovas, pamatęs tą vaizda
juostę, gali palyginti kaip ir 
kur kovota už savo tikėjimą, 
kaip dabar keliamasi iš fizi
nių ir dvasinių griuvėsių. Prie 
vaizdajuostės paruošimo prisi
dėjo ir Lietuvių informacijos 
centras Bruklyne.

Vaizdajuostė gaunama šiuo 
adresu: USCC Publishing Ser
vices, 3211 Fourth Street, N.E., 
Washington, D.C. 20017, U.S.A. 
Telefonas: 1-800-235-8722. Ka
setės kaina: $29.95 JAV, plius 
$3.50 persiuntimas. Inf. 

linkime visiems džiaugsmo

Volungė” — Toronto lietuvių choras ir jos muzikos vadovai 
Dalia Skrinskaitė-Viskontienė ir Jonas Govėdas

dabro raidėmis įrašytais cho
ristų vardais... “Jį galėsiu 
dėvėti tik repeticijų metu”, nu
sijuokė susijaudinusi Rita . ..

Apdalinti kalėdinių giesmių 
tekstais, R. Kliorienei akompa
nuojant, privalėjome giedoti, 
o du choro nariai “šnipinėjo” 
aplink stalus, išrinko geriau
siai giedantį stalą ir jį apdova
nojo.

Privačiame pokalbyje su Ri
ta paaiškėjo dar ir mažai žino
mos jos įtempto darbo detalės. 
“Myliu savo darbą, bet jis rei
kalauja didelės įtampos ir pa
sišventimo. Kai namuose yra 
susirgęs vaikas, pareiga mane 
šaukia į repeticiją. Pritaikant 
gaidas vargonams, aranžuo
jant, darant technikinius pasi
ruošimus, — tenka skriausti 
namus. Dažnai praleidžiu dau
giau kaip dešimt valandų per 
dieną vien tam darbui”, kalbė
jo Rita.

Reikšmingą visai išeivijai 
darbą atliko Rita su savo cho
ru, tuo atremdama teigimą, kad 
jaunesnioji karta yra abejinga 
lietuvybei. Kai kurie jos nariai 
savo talentus su energija ir pa
sišventimu skiria išeivijos la
bui. R. Kliorienė, patyrusi pro
fesionalė muzikė, savo laiku 
vadovavusi studenčių vokali
niam vienetui “Nerija” ir iš
leidusi jos dvi plokšteles, su
gebėjo patraukti visų kartų 
dainininkus. Jos choras gast
roliavo Romoje, Čikagoje, To
ronte ir kitur. Toronto jauno
sios kartos muzikas Jonas Go- 
vėdas, aktyvus lietuviškame 
muzikiniame gyvenime, dainų 
švenčių dirigentas ir lietuviš
kų dainų kompozitorius, taip 
pat įrodo, kad išeivija priaugi
no naują kartą, kurioje yra 
gyva lietuviška dvasia, pasi
reiškianti muzikoje ir dainoje.

Klivlando Dievo Motinos pa
rapijos choro kasetės ir plokš
telės yra vertinga šventinė do
vana. Skatiname visus kuo sku
biausiai įsigyti kasetę (10 JAV 
dol.) arba plokštelę (15 JAV 
dol.), pridedant po 2 dol. už 
persiuntimą. Čekius ar perlai
das siųsti: Pr. Razgaitis, 6755 
Parkgate Oval, Sven Hills, Ohio 
44131, USA.

linkime mūsų choro 
rėmėjams, draugams 
ir visiems lietuviams 
išblaškytiems 
plačiame pasaulyje.
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šv. Kalėdomis,
linkime gerų ir laimingų

Naujų metų 
mieliems giminėms, draugams 
bei pažįstamiems — Evelin ir Jonas Klipčiai, 

Oakville, Ont.
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Birutė ir Petras Daržinskai 
su šeima

Mieli gininės, draugai 
ir pažistimi

Ši Kalėdų 
šventė teatneša tyro 
džiaigsmo ir Naujieji 
meta stiprybės, 
sveikatos ir vilties -

Irena Punkrienė
Vilija, Edvardas, Andrėja, 
Monika ir Andriukas Punkriai 
Elona ir Ričardas Punkriai 
Kazimiera Arlauskienė, FL, 
Aldona, Algirdas ir Andrius Oliai
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ir ritmingų bei

naujų jnetŲ 
linAme savo mieliems 
girinėms, draugams ir 
paistantiems -

Hilda, Romas Simanavičiai 
ir šeima

& linksmų šv. Kalėdų j
/ ir laimingų

Naujų metų
linki giminėms, draugams ir 
pažįstamiems -

Karau skų šeima

In ATMINTY atgis Bernelių šventos Mišios, 

Ir kaip žarijos, visos žvaigždės atsigaus. 
Ir širdyje, tarytum tėviškėn sugrįžus, 
Varpai ir giesmės ir vargonų maldos gaus. 

Bernardas Brazdžionis

Džiugių šv. Kalėdų irlaimės pilnųnaujų metų.
“Aitvaras

ir laimingų 
bei sėkmingų

učiųjų metų
Undine savo giminėms, 
draugams ir 
ptžįstamiems — $

Aldona, Jonas ir Dalia Vaškevičiai ,v« 
Rūta, Paulius Stankai n. Carolina ra

Nepavykusi kelionė iš Lenkijos į Lietuvą per Lazdijų muitinę, kur reikia laukti eilės
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LEONAS BALTUŠIS- 
BALTUŠAUSKAS

(Tęsinys iš praėjusio nr.) 
Kas kaltas?

Sakau, vyrai sakykit, kas čia 
kaltas dėl tos visos netvarkos 
prie Lazdijų: lenkai ar lietu
viai?

Lenkai tikrina greičiau, o 
lietuvių iš viso 8 ir visi virši
ninkai. Sunku net susikalbėti. 
Nuo 12 iki 14 valandos pietų

net kelias dienas

kagą ir ar jis negali mane kur 
nors įkišti. Sako, pažiūrėkim 
kompiuterį. Šiandien (pirma
dienis) lėktuvai į Čikagą ne
skrenda, o rytojui turiu dar 
vieną vietą. Sakau, tvarkoj. Ką 
mes dabar turim daryt? Sako: 
Aš jums vietą rezervuoju, duo
du jums raštelį ir su juo va
žiuokit atgal į "Marriott”. Ten 
sumokėsit 200 dol. pabaudą ir 
gausit bilietą. Pusbrolis dė
koja ir klausia, kada jūs bai-

3. Pradėjo spausti. Du kapitu
liavo, direktorius pasišaukė 
mane. Sako, jei nori dirbt an
samblyje, turite būti komjau
nimo nariai. Sakau, į vagių or
ganizaciją neužsirašysiu, nes 
tik prieš 2 dienas vagiant iš 
kasos pinigus pagavo komjau
nimo sekretorę Lietuvos rusai
tę Tamarą N ...

Pasakiau pasikarščiavęs ir 
nepagalvojęs, bet jau šaukš
tai po pietų. Sako, tai didelis

1? KT .. . ®M Nuoširdūs sveikinimai
bei linkėjimai nariams,

$ bičiuliams ir pažįstamiems

Sv. Kalėdų ir
į$ Naujų Metų

proga-
PASAULIO LIETUVIŲ
INŽINIERIŲ IR ARCHITEKTŲ 
SĄJUNGOS VALDYBA

pertrauka. Tada palieka tik po
ra vyrų. Vaikšto, lyg tai tikri
na, bet niekas nejuda, užtat ir 
tokia eilė. Per daug savo “val
džią” rodo. Pasidarė savotiškas 
“biznis”. Yra nemažai žmonių, 
kurie užima eilę, o paskui tą 
vietą parduoda. Net po 100 do
lerių kiti moka. Nėrą tvarkos 
ir, atrodo, dar ilgai nebus.

Taip ir palikome Jono Uzdi- 
los ūkį, o Lietuva tik už 2 km. 
Prie geros tvarkos pervažiuo
tum sieną per pusę valandos, o 
dabar, atrodo, kad iš didelio 
rašto išėjom iš krašto. Ten ir 
atgal važiuodami aplankėm be
veik visą Suvalkų trikampį, 
nes važiavom per Seinus, Su
valkus, Augustavą. Įdomu, juk 
čia mano tėvelis per I pasau
linį karą, tada tik jaunas po- 
ručikas caro armijoje, buvo 
vokiečių apsuptas ir tik vieno 
lietuvio ūkininko dėka su visa 
savo kuopa prie Augustavo bu
vo išvestas iš apsupimo.

Važiuoti naktį - menkas ma
lonumas. Jokių lempų, karts 
nuo karto vis koks girtuoklis 
pasimaišo ant kelio. Net ir 
paeit negali: griuvinėja nuo 
vieno kelio krašto iki kito. 
Vieno tokio vos nesuvažinė- 
jom, kitu atveju pastebėjom, 
kad važiuojam Kaliningrado 
(buvusio Karaliaučiaus) link. 
Pusbrolis greit susiorientavo. 
Sukam aplink, nes jokio noro 
nėra per klaidą pas ruskius 
patekt.

Vėl Varšuvoje
Varšuvą pasiekiam apie 10 

v. vakaro. Sekmadienį (X.13) 8 
vai. ryto mes jau “Marriott” 
viešbutyje miesto centre. Čia 
pagrindinė įstaiga lenkų oro 
linijos “LOT”. Viskas uždary
ta, taigi tenka grįžti atgal pir
madienio rytą. Tikslas: sumo
kėti 200 dol. pabaudą ir jei yra 
vieta, atgal į Čikagą. Tik toj nu- 
ubagintoj Rytų Europoj, pajun
ti koks esi laimingas, kad gy
veni žmogus JAV. Labai daž
nai mes to neįvertiname, o vis 
dėlto reikėtų atsiminti, kad 
daugumai mūsų čia jau namai.

“Marriott” viešbutis yra ame
rikiečių statytas ir, kiek aš ma
čiau, vienas švariausių ir gra
žiausių pastatų Varšuvoje. 
Amerikiečių ambasada taip 
pat neblogai atrodo, nors ir 
nepralenkia Sov. Sąjungos. 
Rusai turi 2 didžiulius pastatus 
ir didelį parką - nebūtų buvę 
okupantai. Kaip viduj - neži
nau, nors pagal pusbrolį - gra
žu. Praktiškai jau įsitikinau, 
kad kai jam modernu, tai man 
atrodo, kad jis mažai dar ką 
matęs ir man bent labai sunku 
suprasti tą jų modernumą. 
“LOT” tarnautoja, pasitikri
nus kompiuteryje, sako, kad tu
ri porą vietų tik spalio 22 d., 
o mano bilietas spalio 24 d. Tik 
2 dienom anksčiau, o pabauda 
vis tiek $200. Sakau, ačiū, bet 
čia man menkas “biznis”.

Pasisekė
Pusbrolis klausia, ką darom? 

Sakau, turiu širdy nujautimą - 
važiuojam į orauostį. Tiki, kaž
kokiais ten nujautimais? Taip, 
sakau, aš tikiu.

Orauostyje prie kasos tik vie
nas žmogus, ir tas greit pasiša
lina. Prie kasos uniformuotas 
lenkas. Pusbrolis kalba. Mano 
brolis nori anksčiau grįžti į Či-

giat darbą. Antrą valandą po 
pietų. Gerai, mes čia būsime 
dar prieš tai.

“Lot” įstaiga pataria 200 dol. 
iškeisti į zlotus ir tada sumokė
ti 2 milijonų zlotų pabaudą. 
Tai bus pigiau. Tikrai už 200 
dol. gavom 2,180,000 zlotų. Už 
mums likusius 180,000 zlotų ga
li nupirkti 3 butelius vodkos 
ir dar liks apie 30,000 zlotų. 
Butelis - lygiai pusė litro. Pa
liekam, niekam nematant, tai 
jaunai merginai 10 dol. ir va
žiuojam atgal į orauostį. Prie 
kasos masė indiečiu su turba
nais. Kur jų nėra?

Pusbrolis gražiai prisistu- 
mia į patį priekį ir labai meist
riškai paduoda 20 dol. tam tar
nautojui. Sako, visai užmiršau, 
juk aš jums skolingas. Tad pra
šom paimti ir esame jums labai 
dėkingi. Susižvalgome akimis 
ir atrodo, kad visiems viskas 
labai jau aišku. Netepsi - ne
važiuosi, kitokiu atveju dar kas 
nors gali ir tai rezervacijai at
sitikti. Pagaliau bilietas yra ir 
rytoj rytą 9.15 išskrendu atgal 
į Čikagą.

Restoranas ir karaliai
Sakau, važiuojam į sena

miestį. Reklamuojamas vienas 
restoranas ir to restorano an
tis su obuoliais. Konjakas ir 
alus tvarkoj, nu, bet ta antis. 
Nei perpjauti, nei perkąsti. 
Pusbrolis, pasišaukęs padavė
ją pareiškė, kad jokių arbat
pinigių nebus, nes ta antis ir 
virėjas, atrodo, lyg būtų 18 šimt
mečio. Ir šis restoranas rekla
muojamas kaip vienas geriau
sių.

Važiuojam dar pažiūrėti, kur 
Lenkijos karaliai gyvendavo. 
Didelė pilis, nprs į vidų nė
jom. Du lenkų taksi šoferiai 
perspėjo čia nepalikti maši
nos, nes už 15 min. jau jos ne
bus. Važiuojam pažiūrėti kur 
lenkų prez. Lech Walensa gy
vena. Ilgas didelis baltas mū
ras, prieky jokių gėlių - vien 
tik akmenukai pripilti. Gatvė
je 3 policininkai vienam gale, 
2 kitam. Uniformos didele šva
ra nepasižymi. Diržai balti, 
bet labai daug juodų žymių 
matyt.

Bendras Varšuvos įspūdis la
bai blogas. Lenkai mėgsta gir
tis, kad jie Varšuvą iš pagrin
dų atstatė, nes 1945 m. ji bu
vo visiškai sulyginta su žeme. 
Tik labai sunku suprast, kodėl 
ta Varšuva taip nušiurusiai ir 
pajuodusiai atrodo. Man Berly
nas karo metu (1944-45) geriau 
ir švariau atrodė, negu ta jų 
Varšuva. Ateinantį tramvajų 
galima girdėti jau už kilomet
ro, tiek jis triukšmo daro. Oras 
nepaprastai užterštas, pasta
tai viens už kitą baisesni, nieks 
netaisoma. Parodė vieną di
desnį namą pusiau pastatytą, 
sako, jau 10 metų stato ir vis 
negali baigt. Pagal pusbrolio 
žmoną, mažiausiai 50 metų iki 
reikalai pagerės. Mes jau ne
sulauksim!

Pusbrolio odisėja
Per mūsų paskutinę vakarie

nę išgeriam ir išsišnekam. Sa
kau, kaip tu toj Lenkijoj atsi
dūrei? Pradėjo pasakoti. Taigi 
lankiau konservatoriją ir taip 
pat dirbau “Lietuvos” ansamb
lyje kaip akordeonistas. Kom- 
jaunimui nepriklausėm iš viso

įžeidimas. Duodu 2 savaites 
laiko pagalvot, nes kitaip ga
lim 10 metų išsiųsti lašišų pa
gaudyti per ledą Sibire. Pats 
labai mėgsti žvejot! Jei tai bū
tų rusas, tai dar galėčiau su
prast, bet juk čia tikras lietu
vis. Koks išgama!

Vyriausias brolis Bronius 
jau buvo grįžęs iš Sibiro ir už
simaskavęs Estijoje. Antrasis 
iš eilės Vytautas žuvo po karo 
prie Utenos kaip partizanų bū
rio vadas: rusams apsupus, su 
granata susisprogdino. Be gal
vos lavonas 5 dienas išgulėjo 
turgavietėje. Šiandien jam ir 
kitiems 7-iems Utenoje spalio 
mėn. 26 d. pašventino pamink
lą. Partizaniška slapyvardė - 
Girinis.

Po dviejų dienų parašiau pa
reiškimą, kad atleistų iš dar
bo, nes žinojau, kad esu įpuo
lęs į balą. Taip pat užsiregist
ravau repatriacijai su mama į 
Lenkiją. 1957 m. atsiradau Var
šuvoje. Sibiro išvengiau, bet 
laimės Lenkijoje nesuradau. 
Tai baisių šovinistų kraštas - 
baigė savo pasakojimą pusbro
lis, nematytas lygiai 48 metus. 
Dar daug pasakojo. Iš tokios 
didelės giminės likom tik keli, 
o tokių šeimų Lietuvoje šimtų 
šimtai.

Amerikoje
Spalio 15 d. atsisveikinome. 

Kažin ar ne paskutinį kartą? 
Tą pačią dieną buvau jau Čika
gos O’Hare, o už kelių valandų 
ir Rhinelander, WL, kur laukė 
žmona ir mūsų kaimynė. Pirmi 
žodžiai išlipus O’Hare buvo 
“God bless America”.

Lenkijos ubagyno ir pusbro
lio vargo buvau psichologiš
kai taip paveiktas ir sukrės
tas, kad dar 2 dienas iš eilės 
karts nuo karto vis girdėjau 
lenkų kalbą. Ar tai būtų tele
vizija, ar žmonės. Tik trečią 
dieną viskas pradėjo grįžti į 
normalias vėžes. Priėjau iš
vadą, kad jautresni žmonės tu
rėtų gerai pagalvoti prieš pa
keldami sparnus, nes tai ne ei
linė kelionė. Tai savos rūšies 
gyvenimo tragedija. Daug ką 
pamačiau, daug galvojau ir tai 
paliko, bent man, neišdildomą 
įspūdį. Grįžau, bet, jau savotiš
ka prasme, visai kitas žmogus.

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

(Prieš Lietuvių namus)

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

(contact lenses).

& 3^ 5^ 3^ 3^ 3§£ 3^ 3?Š 3& &

\ naujaisiais 1992 metais.
j Tegu šventės atneša jums
,: džiaugsmų ir visokeriopų
\ pasisekimų -

f Sveikiname
Kanados lietuvių kultūros

Mount Brydges, Ont.

Kanados lietuvių kultūros 
muziejus-archyvas

gVEIKINU i 
visus savo gimines, ra 

draugus bei 
pažįstamus su ra 

šv. Kalėdomis ir &
naujais 1992 metais.
Linkiu naujos vilties, 
ištvermės ir geriausios 
sėkmės visuose užmojuose 
bei darbuose.

Juzė Valaitienė

Naujų

Linksmų 
šv. Kalėdų

linki savo klientams, draugams 
pažįstamiems —

Henrikas, Dalia Steponaičiai, 
dukra Kristina ir sūnus Petras 

■&^^3^^3^^^^3^-3^3^3^^3^3^3^S

Pas vaišingą Punsko apylinkės ūkininką JONĄ UZDILĄ. Stalo gale - JAV 
lietuvis LEONAS BALTUŠIS, aplink stalą - šeimos nariai
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@ LIETUVIAI PASAULYJE SS

JA Valstybės
Šv. Kazimiero lietuviu parapija 

New Jersey Patersone 1991 m. 
spalio 20 d. atšventė veiklos aš
tuoniasdešimtmetį. Iškilmingas 
Mišias su klebonu kun. Antanu 
Bertašiumi koncelebravo išei
vijos lietuvių vysk. Paulius Bal
takis, OFM, ir Skausmingosios 
Dievo Motinos parapijos klebo
nas prel. Domininkas Pocius, 
atvykęs iš Kearny vietovės. Pa
mokslą lietuvių ir anglų kalbo
mis sakė vysk. P. Baltakis, OFM, 
pilnai šventovei parapijiečių, 
tarp kurių buvo ir svečių iš Lie
tuvos, nemačiusių tokių iškil
mių išeivijoje. Po Mišių visiems 
pamaldų dalyviams padėkojo 
klebonas kun. A. Bertašius. Pa
maldos baigtos giesme “Marija, 
Marija” ir Lietuvos himnu. J su
kaktuvines vaišes parapijos sa
lėje įsijungė ir Patersono vysk. 
Frank Rodimer, koncelebraci- 
nėse Mišiose negalėjęs daly
vauti dėl kitų įsipareigojimų. 
Vaišėse malonia staigmena 
vysk. P. Baltakiui, OFM, tapo 
netikėtas susitikimas su svečiu 
iš Anykščių. Mat jiedu kadaise 
lankė tą pačią mokyklos klasę.

Floridos St. Petersburgo lie
tuvių klubo visuotiniame susi
rinkime 1991 m. lapkričio 16 d. 
dalyvavo 217 narių. Susikaupi
mo minute pagerbus mirusius 
klubo narius, buvo išklausytas 
valdybos pirm. A. Gudonio pra
nešimas, susipažinta su iždo 
apyskaita. Naujon 1992 m. val- 
dybon pirmininku buvo išrink
tas K. Jurgėla, vicepirmininku
— P. Jančiauskas, sekretore — 
A. Ščiglienė, iždininku — M. 
Jurgutis, finansų sekretore — 
A. Strijauskienė, direktoriais
— B. Bartkus, V. Didžbalis, J. 
Kalėda, J. Rakštis, M. Ščigla, 
J. Švedas ir A. Vitkauskas. Re
vizijos komisiją sudarė pirm. 
J. Žvynys, nariai J. Kirtiklis, 
J. Mikaila ir kandidatu likęs 
J. Šukys.

Urugvajus
Montevideo lietuviai ilgai ne

užmirš Urugvajaus lietuvių kul
tūros draugijos rūmuose 1991 
m. rugsėjo 8 d. surengto Tau
tos šventės minėjimo. Mat juos 
pirmą kartą Lietuvos nepriklau
somybės atgavimo proga aplan
kė Urugvajaus prez. dr. Luis 
Alberto Lacalle, lydimas kitų 
valdžios pareigūnų. Svečią, sa- 
lėn įėjusį pro juostų vartus, 
su duona ir druska sutiko tau
tiniais drabužiais pasipuošu
sios lietuvaitės. Prez. dr. L. A. 
Lacalle kalbėjo apie džiaugsmo 
dienas, susietas su prisikėlimu 
tautų, išbrauktų iš žemėlapio. 
Esą kovą už savo laisvę turėjo 
ir mažasis Urugvajus. Tad jis 
priglaudė ir globojo tokių ken
čiančių tautų atstovus. Pirmiau
sia atvyko ispanai, vėliau ita
lai ir kitų tautų nariai. Lietu
vos nepriklausomybę Urugvajus 
pripažino greičiau už daugelį 
kitų valstybių. Ateivių dieno
je dabar bus galima pagerbti 
priekyje nešamas Lietuvos, Lat
vijos ir galbūt Slovėnijos vė
liavas.

Urugvajaus lietuvius 1991 m. 
rugsėjo pabaigoje aplankė ir ne
priklausomybę atgavusios Lie
tuvos aukščiausios tarybos vice- 
pirm. Bronius Kuzmickas, lydi
mas kitų pareigūnų ir PLB val
dybos pirm. prof. dr. V. J. Bie
liausko. Svečius priėmė Urugva
jaus prez. dr. L. A. Lacalle bei 
kiti valdžios atstovai. Lietu
viai nepriklausomos Lietuvos 
aukščiausiosios tarybos vice- 
pirm. B. Kuzmickui ir jo paly

Taisau senus ir įvedu naujus:
1. ELEKTROS INSTALIA VIMUS
2. Skalbimo mašinas ir 

džiovintuvus
3. Elektrines plyteles

Skambinti Vytui Bancevičiui tel. 533-0923, Toronte.

LIETUVA LAUKIA PARAMOS
Atgavusi nepriklausomybę mūsų tėvynė, 
nuskurdinta ilgos sovietinės okupacijos, 

reikalinga ekonominės pagalbos.

AUKOKIME JAI PER TAUTOS FONDĄ.
Mūsų aukos, testamentiniai palikimai padės įtvirtinti 
atgautą nepriklausomybę ir pakelti krašto gerovę. 
Aukas bei palikimus siųskime Tautos fondo atstovybei 
Kanadoje šiuo adresu:

TAUTOS FONDAS, 310 Rathburn Road;
Etobicoke, Ontario M9B 2L8

dovams surengė specialų suti
kimą Urugvajaus lietuvių kul
tūros draugijos rūmų salėje. 
Iškilmingoje vakarienėje da
lyvavo beveik 150 tautiečių ir 
svečių. Lietuvos atstovai at
vyko su dovanomis. Lietuvos 
bendruomenės vadovė Lida Pet- 
rauskaitė-Olivera, juos lydė
jusi susitikimuose su Urugva
jaus valdžios pareigūnais, 
gavo gintarinius karolius, dr. 
Alfredas Stanevičius — Rūpin
tojėlio drožinį, kapelionas 
kun. Jonas Giedrys, SJ, — ginta
rinį Rožinį. Svečiams iš Lietu
vos buvo įteikta Urugvajaus vė
liava, didelis paketas jos spau
dos iškarpų apie Lietuvos sun
kią ir ilgą kovą už nepriklau
somybę.
Australija

Lietuvos kariuomenės šven
tės minėjimą Sidnio lietuviams 
1991 m. lapkričio 24 d. surengė 
vietinis ramovėnų skyrius. Iš 
jo sekr. A. Kramiliaus gautomis 
žiniomis, minėjimas buvo pra
dėtas prel. P. Butkaus atnašau
tomis Mišiomis, skirtomis žuvu
sioms kariams. Jose su vėliavo
mis dalyvavo Sidnio ramovėnai 
ir šauliai, giedojo Justino An- 
kaus vadovaujamas “Dainos” 
choras. Oficialioji minėjimo 
dalis įvyko Lietuvių namuose, 
A. Giniūnui perskaičius prel. P. 
Butkaus paruoštą invokaciją, 
įvadinį žodį tarus ramovėnų 
pirm. A. Vinevičiui, programos 
vadovu pakvietus A. Kramilių. 
Australijos karališkojo karo 
laivyno karininkas Rimas Dičiū- 
nas, paskirtas visų šio laivyno 
bazių inžinerijos departamento 
viršininku, kalbėjo apie pasau
linę strategiją, sugriuvus komu
nistinei Sovietų Sąjungos im
perijai. Sveikino ir iš Lietuvos 
atvykęs Pasaulio šaulių sąjun
gos sekr. Stasys Ignatavičius. 
Eilėraščius deklamavo A. Savic
kienė ir A. Kramilius. Dainomis 
programon įsijungė J. Ankaus 
vadovaujamas “Dainos” vyrų 
choras ir mišrus Sidnio lietu
vių kvartetas — A. Savickienė, 
P. Andriukaitis, V. Račkauskas 
ir gitariste J. Rekienė. Minė
jimas baigtas Tautos himnu.
Britanija

A. a. Birutė Babrauskaitė-Val- 
terienė, dantų gydytoja, daini
ninkė ir visuomenės veikėja, 
pakirsta ilgos ir sunkios ligos, 
mirė 1991 m. spalio 28 d. vidu
rinės Anglijos Herefordo vieto
vėje. Velionė, gimusi 1916 m. 
kovo 29 d.. Rokiškio gimnaziją 
buvo baigusi 1933 m., Kauno Vy
tauto Didžiojo universiteto me
dicinos fakulteto odontologijos 
skyrių — 1937 m. Išeivijoje stu
dijavo dainavimą, lavindama 
mezzo-soprano balsą, dalyvau
davo koncertiniuose renginiuo
se. Ištekėjusi už gydytojo Ka
zimiero Valterio, išaugino lie
tuvišką šeimą. Velionės liūdi 
jos vyras Kazimieras, sūnus Ri
mantas, duktė Gajutė O’Brien 
Anglijoje ir sūnus Ramūnas 
JAV. Velionė palaidota lapkri
čio 1 d. Herefordo kapinėse.
Vokietija

Erdmonas Simonaitis, Mažo
sios Lietuvos veikėjas, mirė 
Weinheime 1969 m. vasario 24 d. 
Urna su jo palaikais buvo pa
laidota Hiutenfeldo kapinėse. 
Dukra Birutė ir testamentą vyk
dantis evangelikų liuteronų 
kun. Fr. Skėrys pasirūpino pa
laikų perkėlimu Klaipėdon. 
Rugpjūčio 13 d. urna su velio- 
nies palaikais buvo išsiųsta 
Klaipėdon ir perlaidota Leber- 
tų kapinėse šalia 1985 m. miru
sios velionies žmonos.

4. Vėsinimo sistemas
5. “Intercom”sistemas
6. Centrinius dulkių 

siurblius ir kt. įrengimus

1

mielus tautiečius, savo artimuosius, gimines, 
draugus, pažįstamus, jų šeimas Lietuvoje 

bei laisvajame paša ulyje ,

ristaus gimimo ir Naujų metų
švenčių proga, linkėdami visiems betliejinės 

šviesos, skaidraus džiaugsmo, gausios Dievo palaimos 
ir geriausios sėkmės naujaisiais metais

L. A. Andruliai
Aniceta Aperavičienė
Jonas Araminas, Montreal, Que.
Birutė Antanaitienė,

Hamilton, Ont.
Marija ir Jurgis Astrauskai 
Vincas Andrulionis, Rodney, Ont. 
Veronika Aleknevičienė 
Klara ir Mečys Andruškevičiai 
V. V. Augėnai 
P. ir A. Augaičiai 
Izabelė Ambrasienė,

Montreal, P.Q.
Irena ir Antanas Ambraškos,

Phoenix, AZ
Ona, Jonas ir Linas Ažubaliai

Monika ir Antanas Bumbuliai 
Antanas Basalykas
Julius, Pranė Barakauskai 
Elena ir Pranas Bersėnai 
Simas Barčaitis
Danutė ir Alfredas Bražiai 
E. Bersėnienė ir šeima, 

Hamilton, Ont.
Stasė ir Mečys Bučinskai 
Regina ir Stasys Beržiniai, 

Vienna, Ont.
Bronius Bagdonas,

Oakville, Ont.
Jadvyga Barzdaitienė
Janina ir Albinas Blauzdžiūnai,

La Salle, Que.
T. D. Burokai
Stasys Barškutis, Alton, Ont.
A. ir O. Baltrūnai, Colgan, Ont. 
Isabelė ir Petras Baronai,

St. Catharines, Ont
Aldona, Romas, Bronius,

Vytas, Irena Biskiai 
Valė ir Vincas Baliūnai 

su šeima
Marija Borusienė ir vaikai - 

Dana, Algimantas ir 
Roma su šeima

o. t sn

Birutė ir Kazimieras
Čepaičiai

Jurgis ir Irena Cipariai,
Rodney, Ont.

Pranas Čečys
Adelė, Kostas Cirušiai

ir šeima
J. Černiauskienė
Benas ir Vera Cvirkos,

Simcoe, Ont.
Ona ir Vladas Čėsnos,

Ancaster, Ont.

Zita ir Jonas Didžbaliai 
Ona Dementavičienė

ir sūnus Vidas 
Stasys Dabkus 
Ona ir Petras Derliūnai 
Povilas ir Valentina Dalindos 
Kunigunda ir Jonas Dervaičiai,

SU Šeima, St. Catharines, Ont. 
Elena Draudvilienė 
Ona, Jonas Dirmantai

ir dukros
Adelė Dobienė ir dukra Audra 
Irena ir Valteris Dauginiai 
Jonas, Elena Dalmotai,

St. Leonard, P.Q.
Aldona ir Petras Dranginiai 
Vaclovas Dubinskas 
Juozas ir Danutė Daniai,

Ottawa, Ont.
Aniceta Deksnienė ir šeima,

Hamilton, Ont.
Viktorija Daugelavičienė

Lina Einikienė
Marija ir Antanas Elijošiai

Simas ir Marija Gudaičiai
Marija Gečienė
Elena Girėnienė
Marija ir Jonas Gimžauskai,

Hamilton, Ont.
Kazys ir Elena Gudinskai,

Hamilton, Ont.

Ig. Girdzevičius,
Sault Ste. Marie, Ont.

M. ir A. Garkūnai
Andrius ir Kristina Gapučiai,

Hudson, P. Q.
Zigmas ir Ona Girdauskai
Kostas ir Eugenija Gapučiai,

Bothwell, Ont.
Irena ir Povilas Girniai,

Hamilton, Ont.
Bronė, Jonas Greičiūnai 

ir Šeima, Newmarket, Ont.
Bronius, Genovaitė Grajauskai,

Hamilton, Ont.
B. V. Gataveckai

Edvinas Heikis, Stayner, Ont.

Vincas ir Irena Ignaičiai 
Jadvyga Ignatavičienė

H. ir P. Juodvalkiai,
Oshawa, Ont.

Monika Jasionytė 
Ona Jakimavičienė 
Vytautas Jakubaitis, 

West Lome, Ont.
Liuda ir Petras Jurėnai 

su šeima
Stasys, Marija ir Dana 

Jokūbaičiai
Vanda Jasinevičienė 
Algimantas Jasinevičius

\, Dara ir Albertas Jankūnai,
Hamilton, Ont.

V. Jasiūnienė
Bronė Jonynienė
Aldona Jankaitienė 
Elena Jaškienė

Bronius, Elena Kišonai
Olga ir Mykolas Krivickai,

Oakville, Ont.
Genė ir Eugenijus Kuchalskiai
E. ir S. Kuzmickai
V. Kalendrienė
Pajauta ir Algis KaziHai,

Colgan, Ont.
Ona ir Jonas Kirvaičiai
Mėta ir Edvardas Kazakevičiai 
Stasė ir Aleksandras Kalūzos 
Antanas ir Audronė

Kazanavičiai
Matilda ir Augustinas Kuolai

Oakville, Ont.
V. ir E. Krikščiūnai,

Wasaga Beach, Ont.
Isabelė Kandrotienė
Viktoras ir Aldona Kryžanauskai,

Collingwood, Ont.
Onutė ir Jonas Karaliūnai,

St. Catharines, Ont.
Genovaitė Kudžmaitė,

Hamilton, Ont.
Elzbieta Kazickienė,

Hamilton, Ont.
D. V. T. Kekiai,

West Lome, Ont.
Vilius Karalius, Welland, Ont.
Pranas ir Lilė Kažemėkai,

Hamilton, Ont.
Ona ir Vladas Keziai,

Ancaster, Ont.
Stasė ir Povilas Kanopai,

Hamilton, Ont.
Karalėnų šeima, Hamilton, Ont.
V. Kecorienė
Aldona ir Jonas Kutkos,

Welland, Ont.
Vincas ir Juozas Kėžinaičiai,

Hamilton, Ont.
Jonas ir Alina Kšivickiai,

Dundas, Ont.
J. ir T. Kiškūnai

Birutė ir Jonas Lukšiai,
Tillsonburg, Ont.

Elena ir Povilas Lukavičiai
SU šeima, Hamilton, Ont.

J. Liutkienė
Ernestas ir Emilija Lengnikai,

Hamilton, Ont.

Lidija ir Juozas Lukšos,
London, Ont.

Onutė Lapinskienė

Sofija Martinaitienė
Stefanija ir Vitalius Matulaičiai 
Alfonsas Marcis ir dukra Milda 
Vida, Feliksas Mockai ir šeima
Marija Matusevičienė

Vytautas, Ona Marcinkevičiai 
ir šeima

Liuda ir Zigmantas Mockai,
Rodney, Ont.

Z. J. Mažonai
E. J. Mažulaičiai, Hamilton, Ont.
Marytė ir Vladas Miceikos,

Simcoe, Ont.
Stella ir Juozas Miškiniai,

Niagara Falls, Ont.
Vytautas Montvila
Stasys Matulionis, Brantford, Ont.

Irena ir Jonas Nacevičiai
V. ir O. Naruševičiai,

West Lome, Ont.
Helen ir Kęstutis Norkai,

Hamilton, Ont.
J. M. Naruševičiai su šeima, 

London, Ont.

Jonas ir Stasė Naruševičiai,
Carignan, P. Q.

Viktoras ir Rita Navickai
SU Šeima, Tillsonburg, Ont.

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

West Lome, Ont.

Marija Pranaitienė
Jeronimas, Ramutė, Aušra ir 

Ramunė Pleiniai, 
Hamilton, Ont.

Anelė, Kazys Pajaujai ir šeima
Joana ir Vladas Plečkaičiai
Juozas Prišas
Steponas ir Elenutė

Pusvaškiai
Albina ir Alfonsas Pilipavičiai,

Juno Beach, Fl.
Janina Pacevičienė
Antanas ir Marija Pusdešriai,

Hamilton, Ont.
Bronė Perkauskienė,

Hamilton, Ont.

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

Fruitland, Ont.

Eleonora ir Leonas Rudaičiai 
Loreta, Vincas Rutkauskai, 

Keswick, Ont.

Joana ir Juozas Rovai
Antanas Rakauskas
Vincas ir Stasė Radzevičiai
Onutė ir Leonas Radzevičiai,

Oakville, Ont.

Gražina, Petras, Antanas
Stauskai

/

D. ir Br. Staškevičiarir
P. Jucevičienė
Montreal, Que.

Bronė ir Jonas Stankiičiai 
Gražina ir Antanas Sttnkai 
Alfredas ir Liuda Stutgnskai 
A. T. Sekoniai, St. Petersburg, FL 
Erika ir Vincas Sakavični,

Hamilton, Ont.
Mindaugas ir Marija Šeiniai 
Jonas Šepetys
Zuzana, Juozas ir Ramunė

Stravinskai
Genovaitė ir Antanas

Sprainaičiai
Augustinas Senkus 
Eleonora ir Antanas šiškai,

Fort Erie, Ont.
Jadzė ir Jonas Stanaičiai,

Hamilton, Ont.
ŠiŪHų Šeima, Hamilton, Ont. I 
Albina Štuopienė
Viktoras Skukauskas 

ir dukra Danutė
Nijolė ir Jonas Šimkai
A. S. Sakai
Olga ir Jonas Statkevičiai,

Rodney, Ont.
Ona Savickienė 
Teofilė Šmitienė,

St. Leonard, P.Q.

Juozas, Sofija Skučai 
ir šeima, Montreal, P.Q.

Juozas Staškevičius
Liuda ir Jurgis Stungevičiai,

Hamilton, Ont.
A. G. Skaisčiai, Grimsby, Ont. 
Pranas ir Gražina Stripiniai 
Z. Saunorienė ir vaikai,

Dundas, Ont.
Liucija Skripkutė, Hamilton, Ont.

Aleksas šarapnickas,
Bothwell, Ont.

G. B. Trinkų šeima 
Birutė ir Bronius Tamošiūnai

i

Stasys ir Anelė Urbonavičiai,
Hamilton, Ont.

Ona Urnavičienė

Marija ir Juozas Vaseriai 
Marytė ir Vacys Vaitkai,

Wasaga Beach, Ont.
Emilija Vindašienė ir dukra 

Virginija, Delhi, Ont.
Stasys ir Regina Valickiai 
Joana Valiukienė
Juozas Vaskela
Adelė Vapsvienė, Montreal, Que. 
Aldona, Vladas ir Leta Vaitoniai 
Dr. Aleksas ir Aldona Valadkos 
Steponas, Irena Varankos 
Jadvyga ir Adolfas Vanagai 
Petronėlė ir Jonas Vėgeliai,

Oakville, Ont.
Gintautas ir Genė

Venskaičiai
L. G. Vyšniauskai
Elena ir Bruno Vyšniauskai,

Dutton, Ont.

A

K

t

Marija ir Juozas Zažeckai,
Cambridge, Ont.

Juozas Žadeikis
K. B. Žutautai
Delfiną Zulonienė,

Mississauga, Ont.
Bronė Žiobienė

Margarita ir Justinas Zubrickai 
Juzė ir Kęstutis Žuliai 
Irena ir Anicetas Zalagėnai 
P. Žibūnas

Aldona Zarembaitė
Antanas ir Stasė Zimnickai 

ir sūnus
Stasė ir Bronius Žutautai
E. P. Žuliai

1

i
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Visus parapijiečius, 
Prisikėlimo bažnyčios ir vienuolyno 

geradarius bei rėmėjus, 
visus kolonijos lietuvius

Paverknės kraštovaizdis Dzūkijoje, kur vyko partizanų kovos su bolševikais. Tolumoje matyti Kaluzevičiaus ir 
Ginkaus sodybos
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M Anapilio moterų 
būrelio valdyba

&S proga sveikina
savo nares bei jų šeimas ir linki daug 

$ laimės 1992 siais metais.
$ Valdyba
8-

$

M

su šv. Kalėdomis ir 
naujais metais sveikina

TĖVAI PRANCIŠKONAI

Augustinas Simanavičius, OFM
Pijus Šarpnickas, OFM Liudas Januška, OFM

Eugenijus Jurgutis, OFM

PRISIKĖLIMO PARAPIJA TORONTE

Į S (J KATĖD(/ ŠVENTĖMIS Jji 
f IR NAUJAISIAIS S
$ METAIS

nuoširdžiai 
sveikina visus 

rėmėjus, 
talkininkus, 

vaikų darželio 
tėvelius ir linki 
gausių Dievo 
dovanų bei Jo 

globos.

Nekaltai Pradėtosios Švč. M. Marijos seserys $

8 Toronte >

*
Sveikiname p 

su
’ šv. Kalėdomis | 

visus gimines, draugus Jį 
ir pacientus, linkėdami Jį 

f linksmų bei sėkmingų

naujų metų — Dr- Eimutis ir Hitą Birgiolai Jį 
su šeima

(Sįfveihinarne
mielus gimines, 

draugus bei pažįstamus

Kris taus gi m i m o
švenčių proga ir

linkime geria tįsios 
s ė k m ės na u ja isia is

19Q2 . Rimas, Gražina, Sandy, Lidija Strimaičiai 
metais - Cindy ir John Rego

o-
O

mielus savo gimines,
bičiulius ir pažįstamus, 

M linkėdami maloniu
2? bei džiugiu

@ ŠV. Kalėdų ir sėkmingų!

w nauju metų -
Levutė ir Vladas Pevcevičiai H

egė gyvi kryžiai
Partizaninės kovos epizodas Dzūkijoje pagal naujai

Gražiai išvingiuoja per Dzū
kų aukštumos slėnius Verknė. 
Netoli nuo Nemuno kelia prieš 
ją kepurę tūkstantmetis Pa- 
verknių piliakalnis, kitaip va
dinamas Ginkaus kalnu. Lau
ky ir mišky platybėse pasikly
do senieji žalvario amžiaus pil
kapiai, beveik susilygino su že
me ir milžinkapiai - švedų ir 
prancūzų antplūdžių ženklai.

Netoli nuo šių vietų, kažkur 
tarp Darsūniškio ir jotvingiš
ku vardu krikštyto Jiezno, 
prieš kelis šimtmečius buvo su
degintos pirmosios mūsų kraš
to “raganos”. Jų buvo nedaug- 
žolėmis gydžiusių, negera aki
mi kaimyno gyvulį nužvelgu
sių. Pirmosios europietiškos 
inkvizicijos aukos Lietuvoje. 
Jų vardų šiandien niekas ne
prisimena.

♦ ♦ ♦
Tačiau raudonosios Rytų 

inkvizicijos aukos žmonių šir
dyse - tarsi negyjančios žaiz
dos. Nuo šios inkvizicijos skau
džiai nukentėjo ūkininko Gin
kaus šeima. Jo žemėse stūkso 
protėvių vardu pavadintas pi
liakalnis.

Šios šeimos atžalos gyvena 
Kaune. Jie - buvę Sibiro trem
tiniai, todėl rasti bendrą kal
bą nesunku. Mano pašnekovė- 
Ginkų duktė Aldona. Ji kartu 
su seserim Elenute (g. 1928) 
dviese parbėgo iš Sibiro 1947 
metais. Sesutę ištiko paraly
žius. Pasakojimo siūlą vynioki
me iš pradžios.

Šimtmečio pradžioje senelis 
buvo Jiezno valsčiaus viršai
tis. Aldonos tėvelis Juozas Cin
kus buvo darbštus, pasiturin
tis ūkininkas, valdė 40 ha ūkį. 
Augino tris sūnus ir tris duk
ras. Vyriausias Juozas gimė 
1922 metais. Antrasis buvo Al
girdas (g. 1925), Elenutė (g. 1928), 
Aldona (g. 1936), Sigitas (g. 1937), 
ir Ona (g. 1941).

Gražus, tvirtas kaip ąžuolas 
vyras užaugo vyriausias Ginkų 
sūnus Juozas. Tėvo pasididžia
vimas, motinos numylėtinis ir 
parama. Doras ir paklusnus, 
dievobaimingas kaimo vaiki
nas. Prasidėjus antrajai rusų 
okupacijai, kaip ir daugelis 
kaimo vyrų, susiruošė Juozu
kas į mišką. Paskutinį kart su

šeima pavakarieniavo, grau
džias atsisveikinimo dainas iš
dainavo. Bet motina perkalbė
jo: “Neik, žūsi, pabūk dar na
mie .. .” Pasiliko. Lankė par
tizanų bunkerius, buvo ryši
ninkas.

— Apsistojo apylinkėje ru
sų garnizonas, - pasakoja Al
dona. - Rengėsi gaudyti žaliu
kus Kisieliškės miške. Juozas 
sėdo ant arklio ir išjojo pra
nešti vyrams, kad pasisaugo
tų. Kareiviai jį pastebėjo. Per
šovė koją. Sužeistas brolis at
šliaužė pas neturtingą kaimy
ną. Tas paslėpė jį po karvės 
ėdžiom, užmetė šiaudais. Ka
reiviai nesurado. Paskui tėvas 
per Verknę nuvežė jį pas gimi
nes Ligeikas - ten buvo medi
kas studentas. Sutvarstė. Iki 
ryto pratūnojo paslėptas pir
telėje. Užgriuvę enkavedistai 
išnaršė sodybą. Nerado.

Pasiklausiau, ar tie patys Li- 
geikos, kur buvo Sibire, Uso- 
lėje.

— Taip, - atsakė Aldona. - Ir 
jų dėdė - kunigas Boleslovas 
Ligeika kalėjo Urale ir Kazach
stane, o paskui į tremtį pas bro
lio šeimą į Usolę atvyko.

Toliau laikyti Juozą pirte
lėje buvo pavojinga. Be to, rei
kėjo gydyti. Patriotai parūpino 
vaikinui dokumentus svetima 
pavarde. Tėvas atvežė jį ark
liais į Kauną ir paguldė į Rau
donojo Kryžiaus ligoninę. Pra
ėjo mėnuo. Jaunuolis sveiko. 
Medicinos personalui nebuvo 
paslaptis, kas jų pacientas. 
Šioje ligoninėje gydėsi ne vie
nas sužeistas partizanas. Gy
dytojai rizikavo savo gyvybė
mis, nes kitapus gatvės, už kam
po, dideliame pilkame name, 
enkavedistai laužė kaulus su
imtiesiems.

Jiezno stribai suėmė Juozo 
tėvą, senąjį Ginkų. Mušdami ir 
kankindami reikalavo pasaky
ti, kur sūnus. Iškankino ne
žmoniškai. Pagaliau, pats pa
vargęs nuo ekzekucijų, stribų 
vadas pasakė:

— Jeigu tu pasakysi, kur pa
slėptas sūnus, tai ir tau dova- 
nosim, ir sūnaus nebausim. Ga
lėsi eit sau ir gyvent namuose.

Tėvas palūžo. Atvedė stribus 
prie ligoninės. Medicinos dar
buotojai nenuleido rankų: su-

Lietuvos partizanu, žuvusią miškuose, perlaidojimas 1990 metais: "Gal čia 
ir ne mano, bet vis tiek sūnus Lietuvos”

ANTANINA GARMUTĖ

surinktus duomenis

JUOZAS GINKUS, bolševiku sude
gintas gyvas, prieš tai kankintas ir 
prikaltas prie svirno sienos kryžiumi

žinoję, kad tėvas prasitarė apie 
sūnų, vežė Juozą Ginkų iš pa
latos slėpti į rūsį. Deja, nesu
spėjo! Tarpduryje juos užklu
po stribai.

Juozą su neštuvais įdėję į 
autovežimį, atvežė į Jiezną. 
Apie pažadą paleisti nebuvo 
nė kalbos.

Tų įvykių liudininkas Jonas 
Ligeika prisimena:

— Jiezno “stribelnyčioj” jį 
kankino kokias dvi savaites. 
Sulaužė gyjančią koją. Nukir
to ir kitą koją Gyvą nuvežė į 
Lingėniškių kaimą prie Bač- 
kausko svirnelio. Prikalė kaip 
Kristų, iškėtoję rankas, prie 
sienos. Gyvą!

Jaunuolis ir dabar neišdavė 
partizanų bunkerių.

Pro šalį keliu ėjo du vyrai 
registruotis pagal paskelbtą 
sovietinę “amnestiją”. Stribai 
juos sulaikė, iškankino, sumu
šė ir prikalė ant to paties svir
nelio sienos, šalia Juozo Gin
kaus.

Juozas dar galėjo kalbėt. Jis 
pasakė:

— Žūstu už Tėvynę. Aš neiš
duodu Tėvynės.

— Už kokią tėvynę? - juokėsi 
stribai.

— Už Lietuvą!
— Jos jau nėra, tavo Lietu

vos!... — džiaugėsi parsidavė
liai.

— Yra! Bus!..
Iš kankinio akių nevalingai 

byrėjo ašaros. Jam buvotikdvi- 
dešimt šešeri.

— Treidarą atvežė, - patiksli
na Aldona, - labai iškankintą, 
nepaeinantį. Stribų bobos šla
pinosi ant jo. Prie svirnelio sie
nos ir jį prikalė.

Nieko neišgavę, Jiezno bude
liai apipylė benzinu ir pade
gė svirnelį. Kankinius sudegi
no gyvus, kartu su svirneliu.

— Vienas ištrūkęs bėgo per 
laukus. Jį pašovė, atitempė ir 
įmetė į ugnį. Stribai tuomet 
dar savo darbais girdavosi. 
Kalbėjo, kad ten sudegino pen
kis vyrus.

Motina užprašė šv. Mišias 
Jiezno šventovėje už sudegin
tą sūnų. Verkti ji negalėjo: net 
į šventovę ją atsekė stribai ir 
jų žmonos.

♦ ♦ »

Nuo keturioliktojo šimtme
čio Jieznas garsėjo kaip Di
džiojo Lietuvos kunigaiščio 
dvaras. Vėliau - Pacų giminės 
rezidencija. Katalikybės lop
šys ir praėjusio šimtmečio an
tirusiškų sukilimų centras. Jau 
Nepriklausomos Lietuvos eg
zistavimo pradžioje, 1919 me
tų vasaryje, Jiezno apylinkė
se vyko lietuvių kautynės su 
bolševikais. Paimtus į nelais
vę 18 lietuvių karių bolševikai 
žvėriškai nukankino: subadė 
durtuvais, sukapojo kardais ir 
be drabužių užkasė. Žiaurias 
bolševikų tradicijas perėmė 
ir vietinės padugnės - Jiezno 
stribai.

— Ar žinai jų pavardes? - 
klausiu Aldoną.

(Nukelta Į 13-tą psf.)

o visus narius, organizacijas, lietuvių — 
*** **•*»
o bendruomenę, linkėdamas linksmų —£ o
» švenčių ir laimingų bei darbingų

».

Kanados lietuvių fondas o o

JlAJUJj švenčių ir

* NAUJU N£7U 
linkime sesėms bei broliams 
šauliams
Tėvynėje ir laisvajame 
pasaulyje

Visus 1992 metų šauliškus darbus skirkime 
nepriklausomos Lietuvos atstatymui -

Toronto VI. Pūtvio 
šaulių kuopos valdyba

o

UNKSMĘ SV WOT 
ir laimingų 1992 metų linki 
visiems sveikiems ir sveikatos stokojantiems 
lietuviams — o

Kanados lietuvių medikų draugijos valdyba:

pirm. dr. R. Zabieliauskas o 
sekr. dr. G. Skrinskas 
ižd. dr. S. Dubickas &
buv. pirm. dr. M. Valadka
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£ 6WZW
į ŠVENČIŲ IR
t NAUJŲ METŲ
? proga
| sveikiname visus
i? Hamiltono ir apylinkės
į lietuvius, linkėdami
| sėkmingų bei darbingų
į metų —
L Kanados Lietuvių Bendruomenės

$ Hamiltono apylinkės valdyba

flaųju
proga sveikiname 
brolius bei seses šaulius ir 
visus mielus lietuvius tėvynėje 
bei laisvame pasaulyje, 
linkėdami daug šventiško 
džiaugsmo ir laimės 
1992 metais, gražaus ir 
sėkmingo šauliško darbo.

HAMILTONO DLK ALGIRDO
ŠAULIŲ KUOPOS VALDYBA

Nuoširdžiai sveikiname 
ssr gimines, draugus ir pažįstamus 

su šv. Kalėdomis ir
■L linkime laimingų bei S sėkmingų Nauju metų-

. .... .... .Pranas ir Magdalena Krilavičiai Keswick, Ont.

Hamilton, Ont.

draugus, pažįstamus bei visus
artimuosius, linkėdami jaukių
Kalėdų švenčių ir
laimingų naujų metų-

Elena ir Vytas Bllevičiai

$
&

risto us gimimo 
švenčių ir Naujų metų 

proga sveikiname mielus savo 
gimines, draugus ir pažįstamus, 
linkėdami šventinio džiaugsmo .rk 
ir geriausios sėkmės 
naujaisiais metais — pi

Lione ir Vladas Kybartai,
Hamilton, Ont. &

IŠlielus gimines, draugus ir 

pažįstamus sveikiname su 

sv. Kalėdomis, 
linkėdami daug laimės 

ir sėkmės 
naujaisiais metais —

Onutė, Edis ir Algis Adomauskai,
Hamilton, Ont. jįc

NAUJŲ METŲ SUTIKIMAS 
1991 metų gruodžio 31, antradienį, 6 v. v. iki 2 vai. ryto, 
Hamiltono Jaunimo centre, 48DundumSt.N.

Šilta vakarienė su vynu. • 12 vai. šampanas.
Šokiai. • Apmokamas baras.
Šaltas bufetas. • Įėjimas - $30 asmeniui.

Visus maloniai kviečia atsilankyti -
KLB Hamiltono apylinkės valdyba

Hamiltono jaunučiai ateitininkai linki visiems šiltų, 
linksmų šventų Kalėdų ir gerų Naujų metų

Delhi-Tillsonburg, Ont.
KLK MOTERŲ DRAUGIJOS 

DELHI SKYRIUS gruodžio 8 d. 
šventė savo globėjos Švč. Merge
lės Marijos Nekalto Prasidėjimo, 
o kartu ir savo draugijos šventę. 
Po Mišių visi susirinko į parapi
jos salę. Šventėje dalyvavo KLK 
moterų draugijos centro valdybos 
pirm. A. Sungailienė ir valdybos 
narė M. Povilaitienė. Programą 
pradėjo Delhi skyriaus pirminin
kė D. Vindašienė, pasveikindama 
draugijos nares ir trumpai apibū
dindama skyriaus veiklą. Centro 
valdybos pirm. A. Sungailienė 
šventės proga pasakė turiningą 
kalbą, kurioje palietė moters dva
sinio, visuomeninio, mokslinio 
gyvenimo atžvilgius, moters reikš
mę tautos, šeimos gyvenime. Mo
teris turėtų eiti per gyvenimą ne 
alkūnėmis, o širdimi, skleisdama 
apie save šilumą ir artimo meilę. 
Pirmininkė kalbėjo apie sunkią 
našlaičių būklę Lietuvoje, apie 
steigiamus SOS vaikų kaimus ir 
mūsų pareigą padėti nuskriaus
tiems Lietuvos vaikams. Malonius 
žodžius šventės proga tarė sky
riaus dvasios tėvas klebonas kun. 
L. Kemėšis. Buvo vaišintas! sky
riaus narių pagamintais skaniais 
pietumis. Delhi katalikių moterų 
skyriaus valdyba ir narės yra dė
kingos centro valdybos pirminin
kei A. Sungailienei ir M. Povilai- 
tienei už jų apsilankymą.

Knygų rišykla 
“SAMOGITIA”

meniškai (riša 
knygas bei žurnalus

A- F’lenys
3333 Grassfire Cres., Mississauga, 
Ont. L4Y 3J8 Tel. (416)625-2412

KLK MOTERŲ DRAUGIJOS Del 
hi skyriaus prieškalėdinis pyra
gų ir rankdarbių išpardavimas 
įvyko š.m. lapkričio 30 d. Tillson- 
burgo prekybos centre. Pagrindi
ne organizatore buvo skyriaus
iždininkė Elena Rugienienė. Prie 
šio gražaus renginio vienaip ar 
kitaip prisidėjo visos skyriaus na
rės. Stalai buvo turtingai apkrau
ti, gražiai (išpuošti, todėl pirkėjų 
netrūko. Ypač visi grožėjosi D. 
Norkienės darbo pyragu-kalėdine 
eglute. B. Lukošienės gaminti gry
bai ir Z. Augaitienės “rožytės” 
traukė vaikų ir suaugusių akis. 
Išpardavime be E. Rugienienės 
talkino B. Lukošienė, A. Ratavi- 
čienė, D. Vindašienė, B. Vytienė. 
Nuoširdi padėka ponioms, kurios 
nėra draugijos narės, bet šiame 
renginyje taip pat dalyvavo. Drau
gijos kasa praturtėjo nemaža pi
nigų suma.

JURGIS LINGAITIS, š.m. gruo
džio 8 d. atšventė savo 80-ties me
tų sukaktį. Į jaukius Jurgio ir Onos 
Lingaičių pamuš susirinko gausus 
būrys bičiulių ir , šeimos narių: 
sukaktuvininkui palinkėta stip
rios sveikatos, sugiedota “Ilgiau
sių metų”, padainuota daug lietu
viškų liaudies dainų. Nepamiršta 
buvo ir sukaktuvininko gyvenimo 
draugė Onutė, kurios paruoštais 
skaniais ir gausiais valgiais sve
čiai vaišinosi. D. V.

Turner & Porter 
laidotuvių namai 
436 Roncesvalles Avė, 

Toronto 3, Ont.
Tel. 533-7954

i -i

Įvedu šildymo ir vėsinimo 
sistemą, atlieku visus 

taisymo ir skardos 
darbus i

(Esu “Union Gas” /M 
atstovas) S#

Jurgis Jurgutis
Tel. 383-9026

154 Darlington Dr.
Hamilton, Ontario L9C 2M3

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje, 
įsikūręs nuosavuose namuose -

™ A T LZ A » lietuvių kredito
1 ZVL/KkZY KOOPERATYVAS

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

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

AKTYVAI PER 36 MILIJONUS DOLERIŲ

MOKAME UŽ:
kasd. pal. čekių sąsk. iki..5 % 
santaupas.................... 4.25%
kasd.pal.taupymo s-ta....3.75% 
90 dienų indėlius .......... 6.5 %
1 m. term, indėlius ........ 7.25%
1 m. term.ind.mėn.pal...6.75% 
3 m. term.indėlius ......... 8.25%
RRSP ir RRIF (pensijos) 5.25% 
RRSPirRRIFI m...........  7.25%
RRSP ind. 3 m................. 8.25%

IMAME UŽ: 
asmenines paskolas.... 13.5 %
nekiln. turto pask. 1 m....9.25% 
nekil.turto pask. 3 m..... 10.5 %
Nemokamas čekių ir sąskaitų 
apmokėjimo patarnavimas. 
Nemokama narių gyvybės į 
drauda pagal santaupų 
dydį iki $2.000 ir 
asmeninių paskolų 
drauda iki $25.000.

Sekite kasdieninę informaciją apie procentus “Talkoje”
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Hamilton, Ontario
KALĖDŲ ŠVENČIŲ PROGA, 

sveikindami gimines bei pažįs
tamus, savo įnašus papildė Kana
dos lietuvių fonde: $100 - P. Z. Sa
kalai, K. H. Norkai, M. I. Repeč- 
kos, J. R. Piciniai; $30 - T. P. Ens- 
kaičiai; $25 - St. Domeikienė; $20 - 
P. Vitienė, J. R. Jurgučiai. Elena 
Gudinskienė aukojo $100, tapdama 
Kanados lietuvių fondo nare.

Už aukas dėkoja KLF.
London, Ontario

PO SUNKESNIŲ operacijų Lon
dono ligoninėse, sveikti į namus 
grįžo Adelė Petrauskienė ir Aldo
na Pocienė.

ANDRIUS PETRAŠIŪNAS, jn., 
labai veiklus ir gabus muzikas- 
dirigentas, Andriaus ir Onos Pet
rašiūnų sūnus, vadovaująs net 
dviem Vakarų Ontario universi
teto chorams ir dalyvaująs kana
diečių muzikiniuose renginiuose, 
savo talento šiuo metu nešykšti
vietiniam lietuvių chorui “Pa
švaistė”, vadovaudamas ir su cho
ru repetuodamas spcialiomis pro
gomis. K.

HAMILTON TRAVEL BUREAU 
764 Barton St. E., Hamilton, Ont. 
Reg. 1035989. Tel. 549-4149 arba 
549-4140. Sutvarkome keliones į 
Lietuvą ir iš Lietuvos. Besilankan
tiems Kanadoje duodame sveikatos 
draudą. Pristatome jūsų pačių su
darytus siuntinius j Lietuvą. Per- 
vežame autobusu keleivius į Mont
real) ir iš Montrealio.

M
&

proga sveikiname
gimines, draugus, pažįstamus 
ir linkime laimingų
Naujų metų -

Hamilton, Ont. P. T. Kareckai ir sūnūs

Sveikinam gimines, 
draugus ir pažįstamus su

šv. Kalėdom bei
Naujaisiais metais

linkime gausios Dievo palaimos —
Zigmas, Adelė Gedminai,

Hamilton, Ont.

Sveikiname 
su šv. Kalėdomis 
ir linkime sveikų bei 
laimingų Naujų metų 
giminėms, draugams ir 
pažįstamiems —

Janina ir Vytautas SvitaiMount Hope, Ont .

M %.

proga sveikiname 
gimines, draugus ir 

pažįstamus, linkėdami daug m*
< i • • • j- , Emilija, Alfonsas Kybartai įk| laimes ir tyro džiaugsmo — Hamilton. Ont.^

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

(Faustas Kirša)

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

Linkime visiems džiaugsmingų 
ir laimingų 1992 metų—

"AUKURAS"

Si
Si
Si

Si
Si 
&

Hamiltono lietuvių 
medžiotojų ir žūklautojų klubo

■ “Giedraitis” valdyba 

sveikina klubo narius, 
rėmėjus ir talkininkus.

Linki linksmai praleisti
Kalėdų šventes.
Laimė ir džiaugsmas telydi 
visus 1992-siais metais!

i “TALKA”,lietuvių kredito kooperatyvas I
JW- g M* grgK gi-jpt. gj.0, g.gr. g\.g». gi'0>. g.gZ. g'.'tV- g'.-gg. grgP- g\g* g\-gK, g.g-..

įa Cty muawim švenčių ir

proga 
nuoširdžiai sveikina 

savo narius bei 
visus lietuvius ir 

linki gražių, sveikų 
ir laimingų dienų —

Valdyba,
komitetai ir tarnautojai



egė gyvi kryžiai

W: Teresė, Liudas Bražukai ir šeima

proga sveikiname mietus 
g imines, draugus ir pa žį. 
linkėdami kalėdinio džiaugsmo ir 
didžios sėkmės bei Dievo palaimos 
naujaisiais metais —

Algis, Viltė, Daina, •’
Aurelia, Paulius ir Algiukas Valiuliai >

Mount Hope, Ont.

Sveikiname g
visus savo gimines, 

draugus, pažįstamus

šv. Kalėdų |
proga ir linkime

laimingų 1992 metų— .g
Alina, Kazys Žilvyčiai >

(Atkelta iš 11-to psl.)

— Kur nežinosi. . . Visi kai
mynai pažįsta tuos, užsiliku
sius, kurie ir dabar Tėvynei 
duobę kasa. Ir jų atžalas, bol
ševikine dvasia išauklėtas.

Jiezno stribai nušovė ir ant
rąjį Ginkų sūnų Algirdą. Jis 
nėjo į kariuomenę, slapstėsi, 
dirbdamas namuose laukų dar
bus. Sesuo Aldona prisimena:

— Buvo gili nkatis. Labai lo
jo šuo. Mama pažiūrėjo pro lan
gą ir pasakė: ‘‘Ateina labai 
daug rusų kareivių”. O jie ėjo 
su stribais mūsų vežt į Sibi
rą. Mama pažadino brolį. Jis 
perbrido per Verknę. Išaušus 
rytui, paruoštam lauke sėjo lu
binus. Stribai atėjo ir suėmė. 
Nuvežę į Jiezną, tardė, mušė 
ir stengėsi išgaut, kur yra par
tizanų bunkeriai. Varėsi į miš
ką. Algirdas nuvedė juos į prie
šingą pusę - Butrimonių link į 
Gailiakiemį prie Celiešiaus. 
Rodė brolis mišktls ir sakė 
“bunkeriai ten!” Netoli vie
nos sodybos įsiutę stribai jį 
nušovė. Moteris su 6-7 metų 
mergaite ravėjo lysves. Liepė 
užkąst. Tolimame kaime žmo
nės jo nepažinojo. Stribas pa
aiškino: “Čia Ginkus iš Paverk- 
nių”. Atvarytas žmogus užkasė. 
Po kurio laiko į tą vietą vėl at
sibeldė stribai su savo vadu: 
jis panorėjo įsitikinti, ar tik
rai nušautas “tas, kas reikia”. 
Kapą išrausė. Parodė. Stribų 
gaujos vadeiva nusiramino: 
“Tvarkoj! Nušautas, nepaleis
tas!”

Algirdo Ginkaus palaikai At

gimimo metais perkelti į Dar
sūniškio kapines.

Jų šeima buvo ištremta į 
Šiaurę 1945 metų birželio mė
nesį. Abu tėvai žuvo nuo bado 
ir šalčio. Iki pat mirties jų krū
tinę draskė nenumaldomas 
skausmas dėl Kristaus kančias 
iškentėjusio, gyvu fakelu su
degusio sūnaus ir pavergtos 
Tėvynės.

♦ ♦ *
Mokslo pasaulyje tvirčiau

sias medžiagas įvertina vadi
namoji deimanto kietumo ska
lė. Lietuviška tvirtybė ne dei
mantu matuojama. Deimantas 
sudega - jo anglies atomai, vir
tę dujomis, išsisklaido ore. Lie
tuvių širdys nesudegė. Jų dva
sios neiškeliavo svetur. Bol
ševikų tikslas - sudeginti, pa
vergti, išnaikinti - nebuvo pa
siektas. Kyla iš pelenų Tėvy
nės sūnūs. Verknės slėnyje 
jaunimas vėl švenčia Jonines. 
Iš aukštybių žvelgia ir jie - iš
keliavę į dausas be pakasynų, 
neapgiedoti prie gedulingų 
žvakių, klaikiausiu būdu nu
kankinti už Tėvynę, bet likę 
gyvi. Tik kas padės, senu lie
tuvių papročiu, lininį rank
šluostį ant tuščios kėdės? Kai 
nebėra namų, o namiškių kau
lai ištampyti po Sibirus? Pa
dės . . . Kiti lietuviai - kitų na
mų seklyčiose. Didysis Gyve
nimo ratas sukasi be raudono
jo teroro “saulės”.

Rymo prie Verknės skar
džių Ginkaus piliakalnis, me
na šiurpias bolševikmečio “le
gendas”. Ir beveik kiekvienuo
se lietuviškuose namuose gar-

Žiupsnelis iš praeities

S Šv. Kalėdų ir
$ Naujų metų
dS>

proga sveikinu
gimines, draugus, 
pažįstamus ir linkiu

"£> daug džiaugsmo —
•••••

Arvydas Blauzdžiūnas£

Sv. Kalėdų ir 
Naujų Metų proga

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

$

Angelė ir Jonas Šulcai p

LINKSMU t
SVKALEDU 1

ir laimingų bei sėkmingų įį

linkime visiems savo giminėms, 
draugams ir pažįstamiems —

Aldona, Algis Vaičiūnai

Kunigas BOLESLOVAS LIGEIKA, 
ištremtas Kazachstane 1955 m.
spalio 12 d.

Kun. PRANAS ŠLIUMPA. buvęs 
partizanu ryšininkas Partenijus 
1955 metais

bingoje vietoje kabo dailus 
drobinis rankšluostis. Jame 
įaustas Tautos himnas, kurio 
žodžiuose plazda ir JŲ - gyvais 
kryžiais sudegusių ant Tėvy
nės aukuro - širdžių liepsna.

“Vilnija - kančios ir vilties žemė”
Mūsų lietuvybė brendo kančioje • Mokėmės lietuviu kalbos, nors buvo draudžiama* 

Kunigai buvo mūšy atrama* Vilnius nelygintinas su provincijos miestais
B. JURGELIONIS, 

Australija
Toli tas brangus Vilniaus miestas 
Ir vargingieji Vilniaus krašto 

kaimai,
Baltai dažytos lūšnelių sienos, 
Kur mes laisvės laukėm taip 

ilgai...
Netrumpas tai buvo lenkiškos 

vergijos laikotarpis, per kurį 
nemažai reikėjo pergyvfenti ir 
pakelti vargų. Ypatingai' buvo 
sunki lietuviškų mokyklų padė
tis: jos buvo uždarinėjamos ir 
visokiais būdais persekiojamos. 
Kai buvo uždarytos “Ryto” išlai
komos mokyklos, negalėjo veikti 
ir privatinės, tada dar buvo mė
gintos vadinamos tėvų mokyk
los, kur mokytojas nuo ankstaus 
ryto iki vėlaus vakaro ėjo iš tro
bos į trobą ir mokė vaikus lietu
viškai. Kad būtų mokytojui tru
putį lengviau, kartais dviejų- 
trijų tėvų vaikai susirinkdavo 
į vieną trobą, bet tai buvo labai 
pavojinga, nes kiekvienu metu 
galėjo užklupti lenkų policija. 
Todėl tėvai eidavo saugoti ke
lių ir takų, kuriais galėjo pasi
rodyti lenkų policija. Ir jeigu 
tėvai pamatydavo ją ateinant ar 
atvažiuojant, tai kuo greičiau 
duodavo ženklą mokytojui, kad 
vaikai išsiskirstytų.

Vargingieji lietuviški kaimai 
taip pat labai kentėjo, apkrauti 
mokesčiais ir kitomis nereika
lingomis prievolėmis. Kaip pvz. 
kiekvieną pavasarį, kiekvienas 
kaimo gyventojas baltomis kal
kėmis turėjo nudažyti savo gy
venamą trobą, prie jos pastatyti 
vandens statinę, geležinį kablį 
ant ilgos medinės karties, ant 
tokios pat karties pritvirtinti 
didelę šluotą, apvilkta maišu. 
Visa tai buvo valdžios reikalau
jama priešgaisrinei apsaugai. 
Vasarą statinės dažnai perdžiū- 
davo ir vanduo išbėgdavo. Gy
ventojai už tai gaudavo daug 
protokolų, ypač tie, kurių vai
kai lankydavo gimnaziją, Šv. 
Kazimiero dr-jos skyrių valdy
bų nariai ir visi tie, kurie buvo 
daugiau susipratę.

Bet lietuvių negąsdino nei 
protokolai, nei visi kiti perse

kiojimai. Kad ir sunkiomis są
lygomis vis buvo stengiamasi, 
kad ir mažame ratelyje, pami
nėti Vasario 16-tąją ir Spalio 
9-tąją dieną.

Kunigai
Vilniaus krašto lietuviai ku

nigai lietuviškoje veikloje atliko 
labai didelį darbą. Jie buvo tau
tiniai, dvasiniai ir moraliniai 
vadovai. Jų veikla ir pamokslai, 
daugiausia tautiniais motyvais, 
lietuvį stiprino ir grūdino. Lie
tuviai gyventojai jais labai pasi
tikėjo, juos gerbė ir rėmė.

Čia man prisimena a.a. kun. J. 
Breiva. Tai buvo didelis Vil
niaus krašto mylėtojas ir lietu
vybės žadintojas. Vieną kartą 
per Spalio 9-tąją, nors buvo šal
ta ir lietinga diena, žmonių bu
vo pilna šventovė. Pamokslą 
užbaigė šiais žodžiais: “Kad ir 
žūsiu, bet nelūšiu; kad ir ken
tėsiu, bet vietoje stovėsiu”. Po 
šių žodžių žmonės suklaupė; vie
ni verkė, kiti tyliai meldėsi.

Neilgai trukus šis Vilniaus 
krašto mylėtojas buvo ištrem
tas į nepriklausomą Lietuvą ir 
paskirtas Kirdeikių klebonu. 
Tenai pastatė naują šventovę 
ir kiekvieną pas jį užėjusį Vil
niaus krašto lietuvį priimdavo 
kaip tėvas, pavaišindavo, pa
vėžindavo į Uteną ar kur kitur, 
įspausdavo vieną kitą litą į 
saują.

Kai 1939 m. rudenį Lietuvos 
kariuomenė užėmė Vilnių ir Vil
niaus kraštą, nebuvo mūsų 
džiaugsmui galo, nors kartais 
pasitaikydavo ir skaudesnių 
momentų. Ypač skaudu būdavo 
girdėti lietuvius sakant: “O je, 
kaip jūs gražiai kalbate lietu
viškai!” Mes gi buvome lietu
viai, mokėmės ir visas savo jė
gas ir darbus dėjome ant tėvy
nės Lietuvos aukuro.

Po 20 metų lenkų okupacijos 
sekė raudonųjų ir rudųjų oku
pacijos, per kurias buvo sudė
ta labai daug aukų. Dalis tau
tos, palikusi viską, traukėsi į 
nežinomybę. Atsiradę už plačių
jų vandenynų vėl mėginome 
kurtis. Statėme lietuvių namus,

Stepo Zalepūgos iš pašto ženklų sudėliotas šūkis “Mes be Vilniaus nenurimsim!’'
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sveikina
I ietuviško 
žodžio ir dvasios
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ir sėkmingų 
naujų metų 
visiems klientams ir 
pažįstamiems linki —

ED. KONDRATAS »r šeima S

steigėm lietuviškas organiza
cijas.

Čia man prisimena liūdno
kas įvykis. Per vieną lietuvių 
susirinkimą išnuomotoje sali
kėje pirmininkas pasiūlė pami
nėti Vilniaus užgrobimo dieną. 
Tada vienas garbingas DP 
“paukštelis” atsistojo ir pasa
kė: “Ponai, tai minėkime ir Kė
dainių dieną!” Nemanau, kad jis 
nemylėjo Vilniauę, bet gal jau 
taip išėjo. Susirinkusieji tru
putį subruzdo, kai kas švilpte
lėjo, ir reikalas tuo pasibaigė.

Dabartis
Šiandieną Lietuva kraujuoja 

ir daugiausia aukų sudeda Vil
niuje arba Vilniaus krašte. Į 
jį tiesiamos grobuoniškos ran
kos, siekiama lenkų autonomi
jos, norima vis daugiau mokyk
lų ir kitų laisvių, kurių jau tiek 
daug turi (kartais net patys len
kai spaudoje prisipažįsta, kad 
niekur tiek daug mokyklų, laik
raščių ir kitos laisvės neturi 
kaip Lietuvoje).

Kartais mūsų garbingi lietu
viai patys siūlo tai, ko lenkai 
net neprašo, būtent Vilnių pa
daryti kaip Triestą arba Štras- 
burgą. Kaipgi galima lyginti 
Lietuvos sostinę Vilnių su pro
vincijos miestais Triestu arba 
Štrasburgu? Nemanau, kad bent 
vienas lenkas iš Varšuvos ar 
latvis iš Rygos norėtų, kad ten 
būtų padarytas Triestas ar 
Štrasburgas. Manau, kad šie 
tautiečiai taip kalba, nes jiems 
neteko pergyventi tų kryžiaus 
kelių, kuriuos pergyveno lie
tuviai lenkų okupuotame Vil
niuje ir Vilniaus krašte.

HALLING ELECTRICAL
(Estonian)

• Visų rūšių atnaujinimai

• AC langai ir sienų sekcijos

• Vėsintuvai

• Garažo durų atidarytojai

Tel. 762-9190

Future.I
REAL ESTATE LTD REALTOR

Nijolė Bates
Namų pirkimo 
bei pardavimo 

bendrovės atstovė 
verslo 769-3300 
namų 769-1835

Patarnauja lietuvių kalba. 
Nemokamas namų įvertinimas

130 Kennedy Avenue, 
Toronto, Ontario M6S 2X9

Pirkite namus 
geresnei savo ateičiai

SVEIKINU su

linkėdama daug laimės ir sėkmės

Delhi, Ontario

linkiu laimingų

jlaųju JFletų|
mieliems giminėms, klientams ir draugams - 

Petras Šimonėlis

Mielus gimines, 
draugus ir artimus 
sveikinu su

šv. Kalėdomis,

naujaisiais 1992 siais metais —

Verutė Treigienė

^Sveikiname
visus draugus ir 

pažįstamus iš arti ir toli su

šv. Kalėdomis
ir Na ujais metais

M su geriausiais linkėjimais —
Jurgis, Petronėlė Ivanauskai

ir dukra Elvyra su šeima

i

Malonių
Kalėdų švenčių
ir sveikatos pilnų naujų

1992 metų 
visiems klubo nariams ir 
'Vilnius Manor" gyventojams 
nuoširdžiai linki

Toronto lietuvių pensininkų 
klubo valdyba
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“Tėvynės laisvė - musų laimė”
Sukilimo dalyvio žodis, nepasakytas minint 1941 metų sukilimo 50-metį Kaune

•Sd Visus gimines, draugus ir pažįstamus sveikiname

ir linkime laimingų
1992 metų -

Juzefą ir Jonas Valiuliai
Vida, Vidas, Julija, Gintaras ir Audrius Valiuliai

Linksmų Kalėdų švenčių ir 
M sėkmės naujuose metuose 

visiems giminėms ir pažįstamiems 
Kanadoje, Amerikoje, Suvalkų

Vytautas ir Irena Pečiuliai
Edvardas, Rimas, Vilija ir Virginija

Nuoširdžiai sveikiname fe 
gimines, draugus, pažįstamus K? 
su šv. Kalėdomis ir fej 
linkime laimingų bei džiugių įfį 
Naujų metų - IjS

Antanas, Angelė ir Sauliukas 
Naruševičiai

» $
| Sveikinu
w gimines, draugus ir pažįstamus WB?Gg fl|Q|

bei linkiu jaukių 7^ fe
S Kalėdų Švenčių ir laimingų, fe
§ sveikų Naujų metų - fe

Bronė Galinienė

M ------------------------------------- ™

4-
ŠVEAŲSDŲ ir

Naujų metų proga fe
savo gimines, draugus ir fe
pažįstamus sveikina —

Vytautas ir Albina Buragai

&
NAUJUM£TU- a»

pažįstamus sveikinu su

šv. Kalėdomis
ir linkiu laimingų bei 

sėkmingų

■Ji Julija Šileikienė

$ M.

S.

s
S V KALĖDŲ

ir laimingų naujų metų 
giminėms, draugams ir 
pažįstamiems linki —

g . . fc
A. G. Slabosevičiai ir šeima

J. R. Kuliešiai

K

t
M

ZIGMAS SLIBINAS

KOVŲ BROLIAI, MIELI 
TAUTIEČIAI!

“Estote prudentes sicut ser- 
pentes” — sakydavo romėnai, 
mums gi reikėtų tarti — būkite 
gudrūs kaip žalčiai!

Ii- iš tikrųjų, jeigu mes nebū
tume gudresni už priešą, o nie
kad negalima pamiršti, kad 
mūsų tik trys beveik prieš tris 
šimtus milijonų, sukilimas ne
būtų įvykęs. Jis būtų sutriuš
kintas pačioj užuomazgoj.

Nesitikėkite, kad aš jums at
skleisiu visas sukilimo rengi
mo smulkmenas ir paslaptis, 
kalbėdamas apie tą tikrųjų 
tėvynės patriotų kruopštų dar
bą, kuris pareikalavo daug 
drąsos ir sumanumo, veikiant 
griežčiausios konspiracijos 
sąlygomis. Tam ši vieta netin
kama, o ir laikas dar ne tas.

Pas mus tada nebuvo nei par
tijų, pasakyčiau, nebuvo tada 
nei tautinių skirtumų. Buvo 
tiktai vieningas, gerai konspi
ruotai veikiantis LIETUVIŲ 
AKTYVISTŲ FRONTAS — 
LAF.

Aukštaičių gatvėj, senelių 
prieglaudoj, buvo įsikūręs su
kilėlių štabas. Atvykęs paskam
binau. Pro siaurai pravertų du
rų plyšį pasirodė gerai pažįs
tamo iš šičia stažuojančių me
dikų — Stasio Marčiukaičio 
veidas ir balto chalato krašte
lis. Pasakiau slaptažodį, ir ma
ne įleido. Viduje jau radau 
pulkelį pažįstamų ir vieną ki
tą visai nepažįstamą veidą. Pi
lypas mums nurodė ir vietą, ir 
žodį, pagal kurį galėjom ten pa
tekti.

Prie “orlikono” — štabo ap
saugoj (tai toks priešlėktuvi
nis kulkosvaidis Lietuvos ka
riuomenėj) sutikau kurso drau
gą visai jau rusiška pavarde, 
kurio mes privengdavome vien 
dėl jo tautybės. Ten pat suti
kau ir atsargos leitenantą Via
duką Vaitiekūną, kuris daug 
vėliau po klajonių GULAGe, 
jau Vladimiro kalėjime buvo 
prie vienutėje marinamo Es
tijos prezidento Paets.

Nustebau ir net sutrikau šta
be sutikęs savo svainį Vytautą 
Šidlauską, kuris kaip specia
listas ten tvarkė ryšių reikalus, 
nors su juo gyvenau po vienu 
stogu. Puikiausiai žinojom vie
nas kito pažiūras, bet konspira
cija lieka konspiracija — nieko 
nepadarysi. Po daugelio metų 
jis atliko ilgą kelionę nuo Ber
lyno iki Bielomor kanalo, o po 
to antrą kartą vėl pakliuvo į Si
biro lagerius.

Prieš keletą metų iš JAV bu
vo atvažiavusi gydytoja Birutė 
Škėmaitė-Kasakaitienė. Suti
kusi mane, ji paklausė, kur mu
du matėmės daug daug anks
čiau? Pagaliau atpažinom vie
nas kitą. Pasirodo, per sukili
mą iš štabo mudu važiavom su 
greitąja pagalba pas pirmąją 
auką — sužeistą sukilėlį Ute
nos gatvėje, bet jį radome jau 
mirusį.

Narsios buvo lietuvaitės, bet 
tarp mūsų jų buvo tik kelios, 
nes visi žinojom, kad tai ne mo
terų reikalai. Teisingai supras
kime. Ir dabar kritiškais mo
mentais moterims reikėtų lai
kytis nuošaliau. Vyriškus dar
bus tedirba vyrai!

Mačiau, kaip Aleksoto tiltas 
buvo susprogdintas su bėgan
čiais sovietų kareiviais ir arti
lerija, nors mudu su Bronium 
Petruševičium per jį buvom 
vos tik praėję ir pro evangeli
kų šventovę traukėm nuovados 
link Daukšos gatvėje.

Mačiau, kaip išbalęs politi
nis kalinys, vos tik išėjęs iš ka
lėjimo, svyruodamas tempė šo
vinių dėžę. Jam pasisiūlius pa
dėtį, šūktelėjo: “Oi ne, aš dar 
pakeliu!”

Vos mudviem praėjus pro 
prezidentūrą, senamiesčio 
gatve einantį mūsų kovos drau
gą Živatkauską nušovė enka
vedistas.

Nuovadoje prie Įgulos šven
tovės mudu su Bronium susiti-

H ALLING CONTRACTING
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kom milicininko uniforma vil
kintį kapitoną Žarskų, kuris 
padėjo mums patikrinti, ar nė
ra daboklėje pasilikusių už
darytų žmonių, be to, ir šiokį 
tokį ginklą mums padovanojo.

Mačiau, kaip du gimnazistai, 
visai dar vaikai po 12-13 metų, 
netoli radiofono puolė einantį 
gatve mažą, sunykusį, siaurom 
akutėm raudonarmietį, norė
dami atimti iš jo šautuvą, bet, 
kareiviui pradėjus baisiai rėk
ti, paspruko. Pradėjo kalenti 
Laisvės alėjos sankryžoj atsi
radęs kulkosvaidis ir sutruk
dė mudviem apsilankyti radio
fone.

Šančiuose kulka pakirto at
sargos leitenantą Norkūną. 
Aleksoto šlaituose kovodami 
žuvo lakūnas Dženkaitis, VDU 
Technikos fakulteto asistentas 
Milvydas ir kiti. Netekome ne
mažai taurių ir drąsių Lietu
vos vyrų, pakilusių kovon prieš 
pavergėją.

Šitos aukos parodė pasauliui, 
kad Lietuva dar gyva. Tarp dvie
jų milžinų, susikibusių žūtbū
tinėj kovoj, ji sugebėjo atsiko
voti ir paskelbti nepriklauso
mybę ir sudaryti visai savaran
kiškai savo laikinąją vyriau
sybę.

“Jie vadovavo, o mes kūrėm 
politiką” — pasakė Jonas Pa
jaujis, labai jau barzdotas die
dukas, atvykęs su švedų dele
gacija iš Gotlando salos. Aišku, 
jis ten pateko ne kaip turistas 
ar pabėgėlis, o kaip Stutthofo 
konclagerio kalinys, esesinin
kų pakrautas į baržą nuskan
dinti.

Prof. dr. Adolfas Damušis 
prisiminė radijo stoties sudau
žytas lempas, o jis nė žinot ne
žinojo, kad tos atsarginės lem
pos, Romo ir Apolinaro atga
bentos, puikiausiai sulaukė po 
mano studentiška lova to mo
mento, kai jas reikėjo panau
doti vietoj sudaužytų. Prisimi
nė Jonikis (taip jį artimieji va
dindavom), kaip mums einant 
į Seinų 12-A su siųstuvu Zana
vykų sankryžoj mus sulaikė 
patrulis, sušukęs “halt”, bet 
mes, padėję šešėlyje savo ry
šulėlį, šalčiausiai pakišom pat
ruliui studentų pažymėjimus.

Prisiminėm, kaip Povilas 
Malinauskas uždusęs atbėgo į 
Seinų 12-A ir išsinešė mano 
naują, už vokiškas korteles įsi
gytą sportinę eilutę, kuri turė
jo tikti iš Gestapo nagų paspru
kusiam pogrindžio spaudos 
platintojui, mano ūgio studen
tui Svilui, dabar gyvenančiam 
JAV. Gaila buvo, nes tai prieš
paskutinė mano paties įsigyta, 
po gimnazistiškų uniformų, ei
lutė. O buvo taip. Svilas, jau su
imtas, sėdėjo išrengtas ant lo
vos, gestapininkų saugomas. 
Tiems užsižiopsojus, šoko pro 
atvirą langą ir pusnuogis pa
spruko iš jų globos. Kaip gali
ma tokio šaunaus nuogalio ne
aprengti!

Sovietiniai gestapininkai- 
enkavedistai buvo ne ką gud
resni, bet žiaurumas, sadizmas, 
klasta ir žvėriškumas, vienų 
ir kitų taikomi pavergtų žmo
nių kankinimui, labai jau su
tapo.

Enkavedistų parankiausia 
tema buvo ryšiai su partizanais 
— “banditais”, kaip jie vadin
davo.

Visą pusmetį po pirmo su
ėmimo mane kalbino apie Juo
zą Lukšą, kuris dar per pirmą
ją sovietų okupaciją, mums be
siruošiant sukilimui, buvo su
imtas. Sukilimo metu iš kalė
jimo buvo išlaisvintas. O per 
antrąją okupaciją narsiai ko
vojo partizanų gretose, atliko 
visą eilę sunkiausią užduočių, 
sutraukydamas sovietinės kont- 
ražvalgybos ir markulininkų 
pinkles. O tuomet jis jau visą 
pusmetį ilsėjosi vis dar paverg
toj Lietuvos žemėj, dėl kurios 
išvadavimo buvo paaukojęs ne

tik visą jaunystę, bet ir bran
giausią turtą — gyvybę.

Kažkada, dar prieš mudvie
jų suėmimą, Vincas Seliokas 
pasiūlė man keletą dolerių ke
lionės išlaidoms padengti, nes 
tada niekur nedirbau, nes bu
vau gaudomas. “Oi ne”, pasa
kiau. Man atrodė, kad tuomet 
parduočiau kitiems rezisten
cijos tikslus ir sutepčiau savo 
sąžinę. Geriau jau važinėti iš 
žmonos, tuomet dirbusios gy
dytoja, algelės.

Ruošdamiesi sukilimui visiš
kai negalvojom, kam teks mi- 
nisterio portfelis, kuri frakci
ja sudarys daugumą ir, apsau
gok Viešpatie, kas bus kandi
datas į prezidento vietą. Ne- 
apsunkinom savęs ii’ rūpesčiu, 
ką mes gausim už sukilimo 
įvykdymą.

Laikinosios vyriausybės mi
nisterial irgi, rodos, nė viena
me posėdyje nesvarstė, kokie 
bus jų atlyginimai. Per daug 
rūpesčių buvo, kaip su mažiau
siais nuostoliais išsaugoti tau
tą, susigrūmus dviem didie- 
siem kaimynam, tarp kurių 
mums, norim ar nenorim, bus 
lemta gyventi.

Viadukas mane vadindavo 
“prakeiktu suvalkiečiu”, o Vin
cas — “čirvų bartuku”, tik vi
suomet dar pridėdavo “kozer- 
nas”. Mat tokia jau mano korta 
buvo.

Priminė jis man dar vieną 
nuotykį, jau Vilniaus geležin
kelio stotyje. Mudu vėl vežėm 
Romo pagamintą radijo siųstu
vėlį kun. Lipniūnui pogrindžio 
ryšiui organizuoti. Stotyje, pat
ruliui tikrinant dokumentus, 
be vokiečių buvo ir Lietuvos 
policininkas. Aš, padavęs dė
želes su siųstuvu policininkui 
palaikyti, kišenėje ieškojau 
dokumentų. Policininkui pa
klausus, kas gi toj dėžėj, Joni
kis atsakė: “Čia gi knygos”. “La
bai jau lengvos” — atsakė poli
cininkas. “Mat jos dar iš užsi
likusio tarybinio popieriaus” 
— atrėžė Jonikis.

Tarp kitko, Jono Pajaujo, ma
no sesers Staselės ir mano pa
ties studijų knygelės su VDU 
antspaudais, rektorių Riome
rio ir'Šalkauskio parašais bu
vo pridėtos kaip “labai svarbi 
kaltinamoji medžiaga” prie 
mano bylos, pirmą kartą 1951 
m. man pakliuvus į enkavedis
tų nagus. Po metų su virš pavy
ko man ištrūkti iš kalėjimo ir 
atgauti visas tris knygeles. Pra
žuvo tik Viaduko pieštas raite
lis, šokantis per kryžius. Ma
tyt, buvo jiems per daug pana
šus į Vytį. Kiek džiaugsmo bu
vo Jonikui, kai po 45-rių metų 
aš jam grąžinau jo studijų kny
gelę.

Prisiminėm dar ir Šachoviu- 
ką, Prienų alaus bravoro sūne
lį, kuris taip didžiuodavosi ant 
rankovės užrištu raiščiu su 
LAF raidėm, besisukinėdamas 
“Į laisvę” redakcijoj pas kapi
toną Tindžiulį, kuris gana il
gai partizanavo Aukštaitijoj 
su savo būriu, kol žuvo tauraus 
kovotojo mirtimi už tėvynės 
laisvę.

Apie sukilimą per ištisus me
tus tardymų niekad nebuvo už
siminta. Ši tema saugumie
čiams ir tada buvo neparanki.

Per antrąjį suėmimą, jau gru
pinėj byloj 1953 m., Lietuvos 
kariuomenės gen. štabo pik. 
Itn. Juozas Jankauskas šį tą 
papasakojo apie savo vaidme
nį sukilimo metu, tačiau ne tik 
manęs, bet ir visų keturių bend- 
rabylių į šią veiklą neįvėlė. La
bai gerai kai kada pasilikti ne
pastebėtu.

Šį trumpą žodį norėčiau už
baigti šūkiu, parašytu ant pir
mosios Nepriklausomos Lietu
vos kariuomenės priesaikos: 
tėvynės laisvė — mūsų laimė!

Tad siekime jos visomis prie
monėmis, vieningi, drausmingi 
ir gudrūs kaip žalčiai!

ir laimingų bei sėkmingų IT&UJU ITldtų 
linkime giminėms, draugams ir 
pažįstamiems — Tušė ir Zigmas Zaleskiai

proga

Lietuvių Evangelikų 
Liuteronų Išganytojo 
parapijos taryba, 
kun. P. Dilys ir 
organizacijos 
nuoširdžiai sveikina visus parapijiečius, 
rėmėjus bei visą lietuvių bendruomenę.
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Informacija ir švietimas
JAV-se gyvenantys lietuvių 

kilmės asmenys labai nuosek
liai skaitė angliškai išeinan
tį, JAV LB leidžiamų žurna
liuką “Bridges”. Jie rašė į 
JAV LB būstinę, ieškodami in
formacijų, kaip susirašinėti 
su asmenimis Lietuvoje, kaip 
padėti Lietuvai, kaip užsi
sakyti įvairių lietuviškų 
reikmenų.

Didelį pasisekimą turi JAV 
LB švietimo tarybos išleista 
knygų ir kasečių serija besi
mokantiems lietuviškai — 
“Easy Way to Lithuanian”. Per 
kelis mėnesius daugiau kaip 
200 jų buvo išplatinti. Li-

pendijos fondas padės pa
dengti jo mokslo išlaidas Juil- 
liardo muzikos mokykloje ir 
profesinių vaikų mokykloje, 
kur jis lankys anglų kalbos 
ir kitas pamokas.

Socialiniai reikalai
Tikrą evoliuciją ir darbo 

išplėtimą pergyveno JAV LB 
socialinių reikalų taryba. Ka
dencijos metu pasikeitė Socia
linių reikalų tarybos pirmi
ninkės — antrąją kadencijos 
dalį tas pareigas ėjo Birutė 
Jasaitienė. Jų pastate įsikū
rė JAV LB krašto valdybos 
būstinė. Tame pastate veikia 
“Seklyčios” restoranas ir Vy
resniųjų lietuvių centras. Jos 
leidžiamo žurnalo “Pensinin
ko” administracijos būstinė

tarybos pirmininkė Birutė 
Jasaitienė naujai išrinkto 
JAV LB pirmininko Vytauto 
Maciūno pakviesta tas parei
gas eiti ir toliau.

Religija, sportas ir jaunimas
Religinių reikalų tarybos 

pirmininkas kun. Antanas Sau- 
laitis kiekviena proga stengėsi 
JAV LB valdybos posėdžiuose 
prisiminti JAV lietuvių para
pijų, religinės-mokslinės me
džiagos Lietuvai ir kitų reli
gijų poreikius.

Sporto reikalų vicepirm. Ri
mas Dirvonis stengėsi priminti 
krašto valdybos nariams apie 
sporto reikalingumą lituanis
tinėse mokyklose ir apie 1991 
m. įvykusių Sporto žaidynių 
Lietuvoje svarbą Lietuvos ir

Mielus savo klientus, 
draugus bei 
pažįstamus
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Pasiruošęs visiems patarnauti naujas savininkas Anthony Care

tuanistinių mokyklų (jų 28) 
mokinių skaičius nemažėjo, 
bet kai kurių mokyklų tėvų 
komitetai, mokytojai ir vedė
jai atsisakė pareigų, nes no
rėjo dirbti kitokį lietuvišką 
darbą.

JAV LB švietimo tarybos 
pirmininkės Reginos Kučie- 
nės glaudūs ryšiai su lituanis
tinėmis mokyklomis ir su Lie
tuva buvo gerbiami ir įverti
nami. Ji yra naujai išrinkto 
JAV LB pirmininko Vytauto 
Maciūno pakviesta toliau tęsti 
tas pareigas naujoje kadenci
joje. Tautinių šokių šventės 
organizaciniame komitete ji 
palaikys ryšius su šventėje 
dalyvaujančiomis lituanisti
nių mokyklų grupėmis. Ji pa
laiko ryšius su Lietuvos Kul
tūros ir švietimo ministerija. 
Kartu su JAV LB socialinių 
reikalų tarybos pirmininke 
Birute Jasaitiene suruošė jau 
kelis knygų ir reikmenų kon
teinerius į Lietuvą — mokyk
loms, našlaitynams ir sene
lių prieglaudoms paremti.

Kultūriniai rūpesčiai
Kultūros tarybos darbas 

buvo platus ir, galima net sa
kyti, sunkiai apčiuopiamas. 
Buvo surengta išeivijos lietu
vių teatrų festivalis, kultūros 
premijų šventės. Tarybos pir
mininkė Dalia Kučėnienė bu
vo didžio masto JAV ir Kana-’ 
dos LB rengiamos Muzikos 
šventės komiteto narė. Jos 
dėka Čikagoje pasirodė įvai
rūs kultūriniai vienetai iš 
Lietuvos. Lietuvos kultūri
ninkai turėjo progos pasiro
dyti amerikiečių visuomenei 
ir susitikti su amerikiečiais 
kultūros darbuotojais.

Gal kai kurios apylinkės bū
tų norėjusios susilaukti ko
kio nors kultūrinių įvykių 
tvarkraščio, bet tai buvo ne
įmanoma, nes ne viskas buvo 
JAV LB kultūros tarybos ži
nioje.

Švietimo ir kultūros tarybų 
pirmininkių dėka daug Čika
goje įvykusių koncertų ir kul
tūrinių renginių buvo įrašyti 
į vaizdajuostes, kurias galima 
iš jų pasiskolinti. Ypač mažo
sios apylinkės gali tuo pasi
naudoti.

Dalia Kučėnienė vieną apsi
imtą projektą žada tęsti ir 
kadenciją pabaigus. Tai ketu
riolikmečio smuikininko Wil- 
helmo Čepinskio stipendijos 
fondo įgyvendinimas. Jaunas, 
gabus muzikantas iš Kauno 
buvo priimtas į garsiąją Juil- 
liardo mokyklą Niujorke. Sti-

irgi tame pastate. “Pensinin
ke” sukaupta informacija tar
nauja ne vien JAV-se gyvenan
tiems vyresnio amžiaus lietu
viams — paskutiniuoju metu 
jis siunčiamas net į Lietuvą.

Šios kadencijos metu nebu
vo įmanoma išplėsti sociali
nių reikalų veiklos į kitus 
miestus, išskyrus vieną kitą 
atvejį. Šiuo metu JAV lietu
vių tarpe yra susidomėjimas 
iš Lietuvos vaikų įsūnijimo 
(adoptavimo) klausimais. So
cialinių reikalų taryba jau 
susirišo su Lietuvos valdžia 
šiuo reikalu — norima žinoti 
JAV ir Lietuvos įstatymus.

Vaikų vilties komitetas, su
darytas Socialinių reikalų 
tarybos apimtyje, stengiasi 
padėti Lietuvos vaikams su 
ortopedinėmis ir neurologi
nėmis ligomis. Susitarta su 
“Shriners” ligoninėmis, kad 
jos priimtų ir gydytų Lietu
vos vaikus, kurie atrinkti 
Lietuvos gydytojų komiteto, 
ir kurie atitinka tam tikras 
diagnozes. Vaikų ir jų gimi
naičių atvežimo išlaidas bei 
nakvynes turi parūpinti Vai
kų vilties komitetas, kurio 
pirmininkė Čikagoje yra dr. 
Regina Kulienė. Jau galvoja
ma steigti panašų komiteto 
skyrių Los Angeles ir kituose 
JAV miestuose, kad gydymas 
vyktų ne vient'^Shriners'’ li
goninėj Čikagoje.

Socialinių reikalų taryba, 
ypač Čikagos Vyresniųjų lie
tuvių centre, stengėsi rūpin
tis čia gyvenančiais išeivijos 
vyresnio amžiaus lietuviais: 
rengė anglų kalbos pamokas, 
paskaitas, išvykas, maisto ve
žiojimą (“Meals on Wheels”), 
teikė patarimus sveikatos 
draudos reikalais ir pan.

Reikalams pasikeitus Lie
tuvoje, staiga atsirado nau
jos grupės žmonių, kurie krei
pėsi į Socialinių reikalų ta
rybos valdybą, į jos darbuo
tojus. Ilgesniam laikui besi
lankantys iš Lietuvos ar net 
čia įsikūrusieji nori mokytis 
anglų kalbos. Jie taip pat nori 
informacijos apie įsikūrimo 
sąlygas, kai kurie kartais net 
pateko į teisines painiavas. 
Visi kreipiasi į Socialinių 
reikalų tarybą kaip pagalbos 
ir informacijos šaltinį. Tačiau 
jos mažas štabas ir savanoriai 
ne visada gali teikti tokią pa
galbą, kurią teikia valdžios 
įstaigos. Be to, ji ne tam buvo 
įsteigta ir neturi tam lėšų. 
Kartais to nesupranta svečiai 
ir nauji ateiviai iš Lietuvos.

JAV LB socialinių reikalų

išeivijos jaunimo ryšiams 
palaikyti. Dažnai Lietuvos 
sportininkų komandos atvyk
davo į JAV-bes dalyvauti įvai
riuose turnyruose, bet iš anks
to nepranešdavo. R. Dirvonis 
ir kiti sporto atstovai stengėsi 
sudaryti galimybę aplankyti 
JAV lietuvių sostinę Čikagą 
ir susitikti su išeivijos lietu
viais.

JAV lietuvių jaunimo sąjun
gos pirmininkai (Darius Sužie
dėlis, vėliau Sigutė Šnipaitė) 
dalyvavo JAV LB krašto valdy
bos posėdžiuose ir darė prane
šimus apie savo veiklą. Kai 
kada iš JAV LB krašto valdy
bos susilaukė ir finansinės 
paramos. JAV LIS rengiami 
politiniai seminarai tapo 
sėkminga penkmečio tradici
ja. Šiuo metu jaunimas ruo
šiasi kongresui Pietų Ameri
koje.

Žvelgiant ateitin
Dr. A. Razma mano, kad Lie

tuvių bendruomenės veikla 
dar labiau pagyvės tiek lietu
vybės išlaikymo išeivijoje, tiek 
Lietuvos atstatymo darbuose. 
Jos veikla esanti “reikalinga 
ir šviesi”. Jo nuomone, “Lie
tuvių išeivija rėmė ir rems 
visapusiškai Lietuvių bend
ruomenės veiklą, nes ji yra 
aktyviausia ir apima visas lie
tuviško gyvenimo sritis”. JAV- 
se tai matyti, kai steigiasi 
naujos LB apylinkės (jų jau 75) 
pietinėje Illinois dalyje — 
Springfielde, Minnesotos vals
tijoje ir kitur, kur anksčiau 
nebuvo pakankamai lietuvių. 
Dr. Razmos žodžiais “Lietu
vių bendruomenė, su visos iš
eivijos pagalba, atliko svarbų 
vaidmenį lietuvybės išlaikyme 
išeivijoje ir Lietuvos laisvi- 
nimosi darbuose. Bet turime 
visada atsiminti, kad mūsų 
kova už tautos laisvę buvo tik 
pagalbinė — didžioji laisvės 
kovos arena buvo Lietuvoje. 
Pagal savo galimybes, Lietu
vių bendruomenė atliko dide
lius darbus išeivijos isto
rijos eigoje”.

SIUNTINIAI Į LIETUVA

%&. &Š. $

Drauda ir nuosavybių pardavimas
Telefonas 741-1470

S. P. Ročiai

Linksiu u

laimingų
švenčiu

Dainius ir Asta Vaidilos

SE£AL£DUa 
laimingų naujųjų metų 
linki visiems savo 
klientams, draugams 
bei pažįstamiems —

Valteris Drešeris - visų rūšių apdrauda 
DRESHER INSURANCE BROKERS LTD. 
W. G. DRESHER REAL ESTATE REALTOR 

įstaigos tel. 233-3334 ir 231-2661, namų tel. 233-4446 
3830 Bloor Street W. (Prie Kipling ir Six Point Plaza)

švenčių proga 
sveikiname $

visus savo gimines, 
draugus, pažįstamus tA 
ir linkime džiugių 

bei laimingų

giminėms, draugams, 
pažįstamiems linki -

SKKAL££)CĮ

LAIMĖS ir SĖKMĖS
nuoširdžiai linkime

kooperatyvo nariams ir
visiems tautiečiams

mieliems

ŠVK4U5DŲ ir 
'flaiyu JJletu

proga -

Linksmų

klientams ir visiems lietuviams 
linki —

Nemokamas pristatymas į namus 
Kaina S3.50 už kg laivu, $5.50 

už kg oro paštu
K AR PAT Y

ELECTRONICS & PARCELS
120 Runnymede Rd., 

Toronto, Ontario M6S 2Y3
Tel. 761-9105 • FAX 761-1662

Pizza Pizza Limited

VAIDILOS

sėkmingų

ir laimingų bei sėkmingų

349 Weston Rd., 
Toronto, Ont. 
Tel. 769-0674

visiems linki —
Smith Monument Co. Ltd.

SE£AL££££
ir laimingų bei

Toronto Prisikėlimo parapijos kredito kooperatyvas
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Džiugių šv. Kalėdų 
ir laimingų bei sėkmingų 

naujų metų 
linkime mieliems giminėms, 
draugams ir pažįstamiems —

Alicija, Inocentas į 
Jurcevičiai ]

naujų metų
visiems giminėms,
draugams ir pažįstamiems Julija> JonaSi k

linki — Rūta ir Lipas Kamaičiai
Ona, Algimantas, Algis, Gedas,

Kristina Dziemionai -*&•

$

Hornby, Ont.

gimines, draugus ir 
pažįstamus sulaukus 

šv. Kalėdų ir 
)92 naujų metų & 
bei linkime sveikatos ir

Dievo palaimos - pįį
Adelė, Danutė, 

Raimundas Stulgiai

švenčių proga 
sveikiname

gimines, draugus ir 
pažįstamus Kanadoje bei 
Lietuvoje, linkėdami sveikatos 
ir sėkmės —

Julija ir Leonardas 
Jakaičiai

nuoširdžiausi linkėjimai ŠV. Kalėdų 
ir artėjančių Naujųjų metų proga-

Aleksas, Danutė ir Linda Keršiai

S Siunčiame
šventinius sveikinimus
bei linkėjimus

$$ mieliems sa vo d ra u gams

bei pažįstamiems

Kristaus gimimo
šventės ir

Naujų metų proga -
Janina ir Povilas Juteliai&

VILIUS BRAŽĖNAS

Hillsdale College turi įsidė
mėtiną šūkį: “Ideas have con
sequences” - “Idėjos turi pa
sekmes”.

Lietuvoje ir jos kaimynystė
je, kur atsikratyta prievarti
nio idėją brukimo iš Rytų, atsi
duriama prieš naujų ir net daž
nai senų, atsikratytų, tik “de
mokratijos” dažais perdažytų 
idėjų invaziją. Kai kurios jų 
būna prikabinamos prie “pa
galbos”, kurios iš nualinimo 
atsistatančios tautos neišga
li atsisakyti.

Jau prieš kurį laiką esu mū
sų spaudoje rašęs, jog siekia
mas įsijungimas į Suvienytą 
Europą, ryšium su galimu sie
nų atidarymu, yra susijęs su 
naujais pavojais. Tarp jų būtų 
lietuvių tautos praskiedimas 
svetimu dvasiniu ir fiziniu ele
mentu, kuriam ligi šiolei buvo 
taip didvyriškai priešina
masi.

Akin krito “TŽ” 1991 m. 47 nr. 
išspausdinto straipsnio “Kas 
rūpi Lietuvos saugumiečiams?” 
užsklanda. Autorius Pr. G. ten 
teisingai pastebi: “Dabar iš 
Vakarų veržiasi Lietuvon įvai
rios idėjos - pozityvios ir ne
gatyvios, kūrybinės ir ardomo
sios. Tad natūralu, kad Lietu
vos katalikybė nenustoja bud
rumo ir naujose laisvės sąly
gose”.

Budrumas būtinas ne tik ka
talikybei, bet ir politikos bei 
ekonomijos formuotojams Lie
tuvoje. Straipsnyje (“Akira
čiai” 1991 m. 8 n.) cituojamas 
Arvydas Juozaitis nėra vienas 
kalbąs apie “.. . invaziją iš 
Vakarų”. Richard Grenier yra 
vienas aukščiausio intelektua
linio lygio žurnalistų ameri
kiečių ir Europos spaudoje. 
Spalio 26 d. “The Washington 
Times” dienraščio laidoje, ry
šium su Čekoslovakijos finan
sų ministerio Vadavo Klaus’o 
kalba Vašingtono seminare, 
Grenier irgi rašo apie “inva
ziją”. Anot jo, “Vaclav Klaus .. . 
kovoja prieš hordų invaziją”. 
Esą ypač įdomu tai, kad “jis 
kovoja prieš Vakarų ekspertų 
hordas . .. kairiųjų Vakarų 
intelektualų ...”

Paul Craig Roberts yra po
litinės ekonomijos profeso
rius Strateginių ir tarptauti
nių studijų centre Vašingto
ne, buvęs JAV iždo sekreto
riaus pavaduotoju irgi cituo
ja čekų ministerį savo straips
nyje “Naples Daily News” lap
kričio 17 d. laidoje: “Šiuo me
tu mūsų išsivystymui pagrin
dinė kliūtis yra ideologinė in
filtracija iš Vakarų”. Esą Klaus 
pareiškęs Vašingtono semina
re: jie nesą suinteresuoti “rin- 
kos-socializmo sapnais, sklei
džiamais kairiųjų liberalų eko
nomistų JAV rytų pakrašty ir 
įvairiuose universitetuose”.

Kai kurie išeivijos ekono
mistai, pasisėmę išminties uni
versitetuose, kurių ekspertų 
bijosi čekai, gali taip pat bū
ti dalimi “invazijos hordų”, 
apie kurias rašo Richard Gre
nier. Gal ir išeivija turi būti 
atsakinga už “ekspertus”, vyks
tančius ar siunčiamus į Lie
tuvą.

Craig Roberts savo straips
nyje mini buvusį pabėgėlį iš 
Rumunijos - dabartinį JAV 
apeliacinio teismo teisėją 
Alex Kozinskį, kuris tvirti

KOOPERATYVAS

PARAMA

1573 Bloor St. West, Toronto 
Telefonas 532-1149

nęs: “Sugriuvusi socializmo 
sistema buvo pastatyta ant tų 
pačių kilnių ir idealistinių 
prielaidų, kuriomis vadova
vosi Amerikos liberalizmas 
nuo Roosevelto New Deal die
nų. Suvaržant individų galią 
ir padidinant vyriausybės ga
lią, galima pasiekti didesnės 
visuomenės gerovės.

Tad kyla klausimas, kurios 
rūšies ideologija šiandien įtai
goja nuo visuotinės priespau
dos atsitiesiančią lietuvių 
tautą? Galima pastebėti nera
minančių reiškinių, kurie rodo 
bankrotuvusio Amerikos “libe
ralizmo” bandymus įtaigoti ir 
Lietuvą. Čia neteigiama, jog 
tai daroma iš piktos valios. 
Priešingai juk ir ana pasakė
čios meška norėjo užmušti tik 
musę, nutūpusią ant miegančio 
jos vadovo kaktos. Tad čia kal
bama tik apie galimą “meškos 
patarnavimą”. Negi jaunas 
amerikietis 1990 m. Vasario 
16-tos minėjime Vilniuje no
rėjo pakenkti Lietuvai, lyg tau
tos vardu pareikšdamas (ang
lų kalba) užsienio reporte
riams, jog tauta seks ne tik 
Jefferson’o ir Lincoln’o idea
lais, bet ir... Nelson’o 
Mandel’os. Ne vien jo kaltė, 
kad nežino, jog Nelson Man
dela pats gyrėsi (savo ranka 
rašytuose dokumentuose) esąs 
komunistas, kad buvo nuteis
tas už sabotažo veiksmų ir te
roro vykdymą, kai buvo pagau
tas su ginklų arsenalu. Todėl 
net gerokai kairi “Amnesty 
International” jam niekad ne
pripažino “politinio kalinio” 
statuso. Ar tokia kalba nega
lėjo sukelti abejonių sovietų 
imperijos priešų tarpe, kurie 
visad buvo tikri Lietuvos lais
vės draugai?

Galima tik pritarti “TŽ” 1991 
m. 45 nr. įvadinio “Lūžiai ir at
gimimas” autoriui Č.S., kai jis 
džiaugiasi laisvojo pasaulio 
įvairių sričių žinovų talka Lie
tuvai. “Jau atsiranda gražių 
pavyzdžių, kai tautos švietimo 
ir atgimimo sritin jungiasi lais
vame pasaulyje pasiruošę spe
cialistai.” Atrodo Č. S. turėjo 
galvoje A.P.P.L.E., susiorgani
zavusią talkinti švietimo sri
tyje. Tai tikrai sveikintina mo-

Seselės kazimierietės Argentinoje
Š. m. lapkričio 23 d. Avella- 

nedos mieste seselės kazimie- 
rietės atšventė 50 metų veiklos 
sukaktį. Į iškilmes atvyko iš Či
kagos vienuolyno generole Ma
rilyn Kuzmickaitė ir jos pata
rėja seselė Juozepa.

Šventovė buvo pripildyta ti
kinčiųjų. Padėkos Mišias kon- 
celebravo Avellanedos vysku
pas Ruben Di Monte ir klebo
nas kun. Aug. Steigvilas. Vys
kupas pasakė ir pamokslą. Per 
Mišias giedojo parapijos mo
kyklos choras.

Po pamaldų salėje vyko minė
jimo iškilmės. Jas pradėjo mo
kytoja Laura Puglisi, apibūdin
dama seselių kazimieriečių 
veiklą mokykloje. Meno progra
moje mokyklos vaikų choras, 
vadovaujamas Margaritos Bon- 
chiolini, atliko liaudies dainų 
pynę, užbaigdamas giesme “Šv. 
Kazimierai”.

Mokiniai, paruošti seselės 
Monikos ir mokytojos Silvijos 
Peraltos, suvaidino vaizdelį 
iš pirmųjų seselių atvykimo į 
Argentiną. Taip pat mokiniai 
pašoko eilę tautinių šokių. 

kymo srities profesionalų orga
nizacija. Tuo galėtų pasekti ir 
kitų sričių profesionalai. Ta
čiau mano entuziazmą ir pasi- 
šovimą A.P.P.L.E paremti at
šaldė jų rugpjūčio-rugsėjo mė
nesio žiniaraštis, kuriame ang
lų kalba, man neblogai supran
tamu Amerikos “liberalų” žar
gonu, buvo atidengta, jog A.P.
P.L.E “obuolyje” (JAV mokyk
lų simbolis) gali būti įlindęs 
ir radikalios NEA (mokytojų 
unijos) kairiaakis kirminas. 
Atrodo, jog daug padėtų Lietu
vos švietimui užsieniečiai sve
timų kalbų žinovai, istorijos 
iškraipymų tiesintojai ir tech
nologijos pritaikymo specia
listai. Vienok yra pagrindo 
įtarti, jog Lietuvai gali būti 
peršama subankrotavusių JAV 
viešųjų mokyklų “metodologi
ja” ir disciplinos griovimo fi
losofija. Vargu ar Lietuvai rei
kia amerikiečių mokyti mora
lės bei pamokslininkauti po
litikos ir religijos viešosiose 
mokyklose klausimais. Ir kam 
jiems feminisčių brukamas 
“gender awareness” - lyčių įsi
sąmoninimas!? Lyg Lietuvos 
mokykloms dar nepakaktų pai
niavų? Nejaugi ten reikia biu
džetą apsunkinti psichošun- 
daktariais, kurie trukdytų 
mokslą “mokytojo ir mokinio 
įtampos sumažinimu”, “demo
kratija švietime” ir “lygybe 
švietime”?

Pagaliau gan juokingas ame
rikiečių mokytojų užsimoji
mas šviesti Lietuvos mokyto
jus, kaip mokyti mokinius 
“skaityti” ir “rašyti”. Juk jie 
ateina iš mokyklų sistemos, ku
ri masiškai gamina analfabe
tus Amerikoje ir “social stu
dies” abiturientus, nesugeban
čius JAV žemėlapyje rasti net 
Texas’o. Manau, jog ne tik A.P.
P.L.E., bet ir kitos profesiona
lų grupės yra tikrai reikalin
gos ir galėtų daug padėti Lietu
vai, jeigu vadovautųsi sveiku 
protu ir pasistengti) suprasti, 
ko ten pirmiausia reikia bei 
kas galima pritaikyti anomis 
sąlygomis. Pirmoje eilėje visų 
rūšių “talkininkai” turėtų atsi
kratyti “liberalinio” bagažo, 
kuriuo sovietų draugų įtakoje 
buvo apkrautos Vakarų mokslo 
įstaigos.

| ŠKPALĖDd |

g c r If dAdJLį Iį: 1
g: proga nuoširdžiai sveikiname gimines, draugus,

K- klientus ir pažįstamus — *r:
Algis, Rūta Pacevičiai ir šeima

i Su šv. Kalėdomis
ir Naujais Metais

sveikiname

gimines, draugus ir

pažįstamus, linkėdami laimės, džiaugsmo ir 
sveikatos -

Monika Vaškevičienė,
sūnus Juozas ir marti Nijolė

Prieš tai puikiai atliko “Misa 
Criolla” su plastiniais šokiais.

Šia proga seseles pasveikino 
parapijos skautės. Motinai ge
nerole! Marilyn buvo įteikta 
plaketė, o visoms seselėms gė
lių. Gėlės buvo įteiktos ir p. 
Mačiulienei, kuri savo namuose 
priglaudė pirmąsias seseles. 
Visiems padėkojo motina gene
role Marilyn ispanų, anglų ir 
lietuvių kalbomis.

Į Argentiną pirmosios sese
lės kazimierietės Adorata, Es
ter ir Rosana atvyko 1941 m. spa
lio 1 d. Kun. K. Vengro rūpes
čiu jos apsistojo pas Marijos 
Krikščionių Pagalbos seseles. 
1942 m. jos persikėlė į Avella- 
nedą ir apsigyveno Mačiulių 
namuose. 1945 m. pasistatydino 
savo namus. Nuo 1942 m. sese
lės kazimierietės pradėjo vado
vauti Aušros Vartų parapijos 
pradžios mokyklai. Šį darbą 
seselės sėkmingai dirba iki 
dabar. Šiuo metu mokyklos ve
dėja — seselė Nilda Varanaus- 
kaitė, jos padėjėjos — seselė 
Joiee Dopkin ir seselė Monika. 
Mokykla turi 400 mokinių. Kor.



jšvenčių | 
proga sveikiname visus savo 
gimines, draugus, pažįstamus ps 
ir linkime džiugių bei laimingų k? 
naujų metų —

Danutė ir Petras Petrauskai 
Anastazija Petkevičienė

Artimiesiems, pažįstamiems
ir bendradarbiams 

linksmų šv. Kalėdų ir 
laimingų naujų metų 
linki - Ange/ė jr Vytas Kuiniai

Rūta ir Myron Douglas

i’ ..-v - ■* .  ....
Lietuvos berniuku choras “Ąžuoliukas”, koncertavęs Berlaar mieste, Belgijoje, 1991 m. lapkričio 15 d. Šis choras 
yra laimėjęs I premiją tarptautiniame festivalyje 1990 m. Jame dainuoja 70 berniuku. Šią nuotrauką įsidėjo ‘Ga-
zet van Antwerpen” 1991.XI.2

Klaipėdos universitetas ir Mažoji Lietuva
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naujų metų 
linkime giminėms, draugams 
ir pažįstamiems - „ _ pn

Česė, Antanas Pažerūnai ir šeima

Macius savo draugus
Šd ir pažįstamus sveikiname suFS? šv. Kalėdomis

sveikina -

.į," Ona ir Andrius Petrašiūnai, %■;:
London, Ont.

švenčių proga gimines, 
draugus ir pažįstamus

Kanadoje bei Amerikoje

•s»
2 Linksmų 

šv. Kalėdų
g, ir laimingų bei 

sėkmingų
naujų metų
linkime giminėms,2 dra ugams ir pažįstamiems - Jonas ir Elena Bukšaičiai, žž 

Rasa ir Niel Wilkinson

linkime visiems lietuviams —

TURNER & PORTER

linkėdami daug laimės
naujaisiais
1992-taisiais
metais -

Albina ir Ignas Urbonai

tojų įvairioms pareigoms. Rei
kės įvairių mokslo žmonių, 
amatininkų, jūrininkų, mecha
nikų, ūkininkų, darbininkų 
fabrikuose, kaimuose. Lietu
vos vyriausybė turėtų iš anks
to tam pasiruošti, iš užsienio 
kviesti lietuvius (tikėkime, 
užsienio lietuviams pripažins 
Lietuvos pilietybę), jiems su
daryti tokias įsikūrimo sąly
gas, kad atvykusieji žinotų 
atvykę į savo ar savo senelių 
kraštą nuolatiniam apsigyve
nimui.

Tokių gražių sumanymų vie
nas iš pagrindų yra 1991 m. 
pradėtas Klaipėdos universi
tetas. Siųskime jam pinigų, 
knygų, mokslo priemonių. Jų 
niekad nebus per daug. Už
prenumeruokime užsienio lie
tuvių spaudos, užsieniečių 
mokslinių leidinių. Adresuo
ti: Klaipėdos universiteto 
biblioteka, direktorė Jani
na Pupelienė, S. Neries 5, Klai
pėda 235799, Lithuania.

Nuvykę į Lietuvą aplanky
kite Klaipėdą, Klaipėdos uni
versitetą.

kai pavedė Sovietų Sąjungai 
Mažąją Lietuvą, įskaitant Ka
raliaučių (Kaliningrado sri
tį), laikinai administruoti. 
Sovietų Sąjunga, piktnau
džiaudama pasitikėjimu, iš- 
teriojo arba išvarė to krašto 
gyventojus, sugriovė ūkį, ko
lonizavo šalį svetimais žmo
nėmis ir pavertė ją didžiule 
ir grėsminga militarine baze. 
Todėl VLIKo baigiamųjų dar
bų seimas kreipiasi į didžią
sias Vakarų valstybes, prašy
damas atitraukti visas mili- 
tarines jėgas iš Mažosios Lie
tuvos ir sujungti tą šalį su 
Lietuva”.

Lietuvių tautai pasiryžus 
tokį veiksmą įvykdyti, aišku, 
bus įvairių sunkumų. Bet gy
venimas pilnas sunkumų. Tau
ta, nedrįstanti, nenorinti pa
kelti sunkumus, yra pasmerkta 
žūti. Jos vieton ateis kita 
tauta, pasiryžusi pakelti sun
kumus.

Atgavus Prūsiją arba Mažą
ją Lietuvą, bent dalį jos iki 
Potsdamo linijos, į tas vieto
ves reikės papildomų darbuo

ALGIRDAS GUSTAITIS

Visiems lietuviams džiugu, 
kad Lietuvos pajūrio miestas 
Klaipėda jau turi apie 250,000 
gyventojų, kurių didelė dau
guma yra lietuviai. Sovietų 
Sąjungos ar Rusijos atvežtus 
karius, darbininkus ragina
ma išvykti iš kur atvykę. Lie
tuvoje okupacinės vyriausy
bės atvežtieji kolonistai 
nepageidaujami.

Baltijos pajūris ir Klaipė
da sutraukė tiek daug išsi
mokslinusių lietuvių, kad 1991 
m. pradėtas lietuviškas Klai
pėdos universitetas. Jame jau 
moko ištisa eilė profesorių, 
yra nemaža lietuvių studentų. 
Jei sąlygos leis, Klaipėdos 
universitete bus stengiamasi 
studijuojamas mokslo sritis 
parinkti tokias, kurios nagri
nėja įvairias Baltijos jūros, 
Baltijos pakraščių temas.

Klaipėdos universitetas sa
vo pobūdžiu primena ankstes
nį Prūsijoje įsteigtą univer
sitetą Tvankstėje (Karaliau
čiuje, vokiškai Koenigsberg), 
kuris darbuotę pradėjo 1541 
m. Jo įsteigimui ir plėtotei 
daug talkino lietuviai-prūsai, 
o pirmasis rektorius buvo 
mokslininkas, rašytojas Ab
raomas Kulvietis (1510-1545). 
Be jo, tenai profesoriavo 
Stanislovas Rapolionis, Liud- 
vikas-Gediminas Rėza, Ema
nuelis Kantas, Fridrikas Kur
šaitis ir kiti. Tvankstės uni
versitete studijavo pagarsėję 
lietuviai: Merkelis Giedrai
tis, Danielius Kleinas, Jonas 
Rikovius, Fridrikas-Zigman- 
tas Šusteris, Pilypas Ruigys, 
Kristijonas Štimeris, Kristi
jonas Donelaitis, Paulius- 
Fridrikas Ruigys (Ruigis), 
Kristijonas G. Milkus ir daug 
kitų.

Manytina, Klaipėdos univer
siteto istorija irgi pasižymės 
mokslininkais, veikėjais.

Pirmiausia reikia sudaryti 
tvirtesnį pagrindą Klaipėdos 
universitetui mokslo priemo
nėmis, knygomis, piniginėmis 
aukomis, pajėgiais profeso
riais, studentais.

Nelaimei, Potsdamo konfe
rencijoje 1945 m. Prūsija, 
arba Mažoji Lietuva, apimanti 
plotus nuo Nemuno iki Vyslos 
upės, nebuvo priskirta Lietu
vai, nes tada Lietuva buvo val
doma Sovietų Sąjungos pa
rinktų sovietams paklusnių 
lietuviškai kalbančių žmonių. 
Stalinui pasiūlius pietinė Prū
sijos dalis pavesta laikinai 
Lenkijos administracijai, o 
šiaurinę Prūsijos dalį laiki
nai administracijai pasi
ėmė Sovietų Sąjunga.

Buvusios Sovietų Sąjungos 
jau nėra, ji subyrėjo. Laikas 
atitaisyti lietuvių tautai pa
darytas neteisybes: prie Lie
tuvos priskirti Prūsiją, pirmo
je eilėje jos šiaurinę dalį, ku
rią sovietai vadino Kaliningra
do sritimi. Tenai esančias ra
ketas, karinius įrengimus rei
kia išardyti, tenai esantieji 
sovietų (rusų) kareiviai pri
valo grįžti iš kur atvykę. Taip 
daroma pagal Sovietų (Rusi
jos) ir JAV susitarimus, pri
tariant kitoms valstybėms, Š. 
Atlanto organizacijai. Negali 
būti daromos išimtys Sovietų 
Sąjungos okupuotose lietuvių 
tautai turinčiose priklausyti 
srityse.

Vyriausias Lietuvos Išlaisvi
nimo Komitetas (VLIKas) savo 
veiklos baigiamajame seime, 
įvykusiame 1991 m. lapkričio 
1-3 dienomis Čikagoje, visam 
pasauliui paskelbė tvirtą nu
tarimą apie prūsų sritį:

“Mažoji Lietuva yra lietu
vių tautos ir jos gentainių 
žemė nuo seniausių amžių. Jo
kia kita tauta ar valstybė ne
turi pirmumo į jos teritoriją. 
Baigiantis karui, sąjunginin

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

Lilė ir Vladas Nakrošiai

Nepagrįsti įtarimai mažlietuviams
Dar keletas pastabų dėl Lietuvos saugumiečio “pažymos"

informacija apie juos. Nor
malu, jeigu čia iškiltų nuo
monių skirtumai. Nedalyva
vau “pažymoj” minėtame su
važiavime, bet jokiu būdu 
netikiu, kad lietuvininkai 
ieškotų pagalbos pas vokie
čius, kurie ilgiau kaip 700 
metų juos engė ir žemino! Ne 
vienas turėjo paaukoti net 
savo gyvybę.

Kaip iš kitų šaltinių teko 
patirti, suvažiavimo metu se
nieji klaipėdiečiai, kurie tiek 
daug dirbo lietuvybės išsaugo
jimui, pasiskundė, jog vien 
dėlto, kad jie esą evangelikų- 
liuteronų tikėjimo, dar ir šian
dien laikomi vokiečiais. Pa
žiūra, kad tik katalikas yra 
lietuvis ne tik labai apgailė
tina, bet ir šiuo metu, ypač 
politiniu požiūriu, kenks
minga.

Klaipėdos krašte Lietuvos 
nepriklausomybės laikais kon
fesinis elementas buvo Lie
tuvos priešų vykusiai išnau
dotas pamaldžių lietuvinin
kų politinei galvosenai for
muoti. Šiandien tokie išsireiš
kimai naudingi tik Klaipėdos 
ir Rytprūsių vokiečiams, no
rintiems nuginčyti lietuvių 
istorinę teisę į Mažosios Lie
tuvos teritoriją. Jeigu tikrai 
gresia pavojus, kad tarpkon- 
fesinė santykių problema, 
anot “pažymos” autoriaus, 
gali peraugti į daug platesnę 
politinę plotmę, tai nereikėtų 
tos problemos šaknų ieškoti 
lietuvininkų organizacijoje. 
Klaipėdos krašto vokietinin
kai nesikreipia į lietuvinin
kų bendriją, bet ieško savo 
teisių oficialiose valdžios 
įstaigose, atidžiai sekdami 
atsistatančios Lietuvos res
publikos raidą.

Nemažai Lietuvos istorikų 
ir kraštotyrininkų, dauguma 
jų Mažosios Lietuvos lietuvi
ninkų bendrijos nariai-rėmė- 
jai, yra susirūpinę Mažosios 
Lietuvos likimu. Jie jau yra 
sukaupę daug svarios doku- 
mentacinės etnografinės me
džiagos ir ją vis dar stengiasi 
papildyti, lygiai kaip ir Ma
žosios Lietuvos fondas išeivi
joje yra užsimojęs telkti viso
keriopą istorinę ir etnografi
nę medžiagą, kuri dar ne taip 
seniai Lietuvos mokslinin
kams buvo sunkiai prieina
ma. Gal ateis laikas ar momen
tas, kai politikai galės pasi
naudoti tąja sukaupta medžia
ga, kaip savo laiku Taikos kon
ferencijoj buvo pasinaudota 
negausia medžiaga, senų lietu
vininkų veikėjų surinkta. I.A.

Perskaičiusi “TŽ” 1991 m. 
47 nr. tą iš tikrųjų keistoką 
dokumentą, pasiųstą Lietuvos 
respublikos AT Švietimo, 
mokslo ir kultūros pirminin
kui G. Ilgūnui, ir Pr, G. pasta
bas, — taip pat gorėčiau pada
ryti keletą pastabų. Ypač už
kliuvo man teigimas, kad “Ma
žosios Lietuvos lietuvininkų 
bendrija” siekianti įtraukti 
Vokietiją į Klaipėdos krašto 
problemų sprendimą įtvirti
nant krašto autonomiją.

“Pažymos” autoriui reikėtų 
arčiau susipažinti su lietuvi
ninkų organizacija, kuri kūrė
si prie Lietuvos kultūros fon
do. Pagrindinis organizacijos 
uždavinys — suburti Mažosios 
Lietuvos senbuvius lietuvinin
kus bei jų įpėdinius, ugdyti 
meilę gimtinei, tėvų ir protė
vių sukurtom dvasinėm ir ma
terialinėm kultūros bei isto
rijos vertybėm. Tai, savaime 
aišku, apima rūpinimąsi pro
tėvių statytomis ir lankyto
mis šventovėmis bei tėvynai
nių kapinių priežiūra. Šven
tovės, beveik be išimties evan
gelikų-liuteronų, komunizmo 
laikais išniekintos, dabar 
grąžinamos. Tikrųjų savinin
kų ne visur bėra, buvusieji 
maldos namai perimami kitų. 
Šiuo atveju lietuvininkams 
rūpi, kad būtų pasirūpinta 
nors minimalia memorialine

iugių švenčių ir

Linksmų Kalėdų švenčių
ir sėkmės pilnų

9f _ U !

giminėms, draugams ir 
pažįstamiems linki —

turtingų naujų metų 

linki visiems lietuviams

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

Edvardas Valeška

** .............................. ■$

KALĖDŲ Š VENCIŲ
Džiugiu

ir
naujų metų

proga sveikiname visus gimines, draugus, pažįsta
mus, linkėdami daug tyro džiaugsmo ir laimės.

PIJUS ir ALESĖ GRIGAI

ir sėkmingų 

įlauiu

ANGELĖ ir SIGITAS KAZLAUSKAI »

mielus savo gimines, bičiulius ir 
pažįstamus, linkėdami malonių 

bei džiugių

Dr. ROLANDAS TAUGINAS, 
lietuvių kilmės argentinietis, iš
rinktas Čako provincijos guberna
toriumi. Tai pirmas toks atvejis Ar
gentinoje. Naujasis gubernatorius 
yra chirurgas, 61 metų amžiaus, gi
męs Argentinoje, vedęs argenti
nietę, turi du sūnus ir dvi dukras. 
Jo tėvas Juozas Tauginas, gimęs 
1892 m. Kaune, atvyko Argentinon 
1925 m., vedė argentinietę. Jo se
neliai Jonas Tauginas ir Sofija Bieis- 
kutė taip pat gyveno Kaune. Nauja
jam gubernatoriui Infobiuras, va
dovaujamas Aleksandro-Artūro Mi- 
čiudo, įteikė literatūros apie Lie
tuva ispanų kalba. Čako provinci
ja yra 1000 km nuo Buenos Aires, 
turi 800,000 gyventojų. Plotas - 
100,000 kv kilometrų. Lietuvių ten 
nėra

ir laimingu
NALJJU MĘW

I NATIONAL REAL
5 ESTATE SERVICE

MRS WESTSIDE REALTY INC

Jei norite pirkti ar parduoti 
namą, ar gauti informacijų, 
prašau man paskambinti.
Prižadu mielai ir sąžiningai 
patarnauti.

Lina Kuliavienė

2323 Bloor St. West nr. 218, Toronto, Ontario M6S 4W1 
(Windermere - Bloor kampas)

Tel. (416) 767-9000 Fax (416) 767-0382
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Naujų Metų
proga sveikiname 
visus gimines, draugus
ir pažįstamus —

Onutė Skrebūnienė ir sūnūs

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

Svečias iš Lietuvos smuikininkas ALGIRDAS STULGYS groja per pa
maldas Lietuvos kankinių šventovėje Mississaugoje Nuotr. Vyt. Balčiūno

Dainos ir smuiko koncertas
DANGUOLĖ ŠERIENĖ

Mane viliojo tėvų kraštas.

Bronė, Jonas Maziliauskai 
Ina ir Ian Kavanagh

Lietuvos filharmonijos solistai Toronto lietuvių scenoje
progos pasiklausyti ir šuniu
ko “lojimo”, ir paukščių “čiul
bėjimo”, ir tvoros “girgždėji
mo”. A. Stulgys tiesiog užbūrė 
žiūrovus savo smuiko grojimu.

Per antrąją koncerto dalį 
solistai atliko populiarius 
klasikinės muzikos kūrinius 
— Brahms’o “Vengrų šokį”, 
Dvoržako “Slavišką fantazi
ją” ir kitus. Koncertą baigė 
V. Ciara “La Espagnola”. Šį 
kūrinį artistai turėjo kartoti.

Dainininkė V. Bičkutė, at
likdama klasikinius ir lietu
viškus kūrinius, parodė aukš
tą profesionalumą, sužavėjo 
klausytojus savo gražiu bal
so tembru bei plačiu diapazo
nu. Kūrinių atlikimas buvo 
jautrus ir įtikinantis.

Karštais plojimais žiūrovai 
dėkojo atlikėjams už puikų, 
turiningą, kultūringą koncer
tą, už tikrą meną, atvežtą tė
vynainiams iš mūsų brangios 
Lietuvos. Po eilės nusivylimų 
organizuojamais koncertais 
bei menininkų pasirodymais 
iš Lietuvos, buvome pilnai 
atlyginti šiuo koncertu.

Tikėkimės, kad Londono, 
Hamiltono, Montrealio lietu
vių bendruomenės suorgani
zuos papildomų koncertų ir 
suteiks progą tautiečiams 
pasigėrėti bei pasidžiaugti 
V. Bičkutės — A. Stulgio daina 
ir smuiko muzika.

1991 m. gruodžio 8 d. Toronto 
Lietuvių namų Mindaugo salė
je įvyko Lietuvos filharmoni
jos solistų V. Bičkutės ir A. 
Stulgio koncertas. Jiems akom
panavo Leokadija Paulaus- 
kaitė-Kanovičienė.

Šis aukšto meninio lygio 
koncertas sužavėjo gana gau
siai susirinkusius tautiečius. 
Buvo malonu ir džiugu išgirsti 
atsiliepimus, kad tai vienas 
geriausių šiais metais LN gir
dėtų koncertų.

Kur glūdi koncerto sėkmė? 
Nepaisant gero organizaci
nio darbo, kurį atliko LN kul
tūrinė komisija, vis dėlto pa
grindinė sėkmė priklauso nuo 
pačių atlikėjų. Jei tarp artis
to ir žiūrovų įvyksta jausmi
nis ryšys, jei artistas sceno
je atranda kelią į klausytojo 
širdį, įvyksta tas “stebuklas”, 
kuris apsprendžia klausytojų 
jausmus bei nuotaiką.

Koncerto programą sudarė 
lietuvių bei kitų tautų kom
pozitorių kūriniai. Pradėta 
buvo D. Vitalii “Čiakona”. Tak
tiški bei įdomūs A. Stulgio ko
mentarai padėjo klausytojui 
jau nuo pirmos akimirkos įsi
jungti ir pergyventi kartu su 
smuikininku ir akompaniatore 
atliekamą muzikinį kūrinį. 
Įspūdingai nuskambėjo L. 
Luzzi “Avė Maria”, atliekama 
V. Bičkutės, A. Stulgio ir L. 
Kanovičienės. Šio kūrinio at
likimu buvo pagerbtas a.a. V. 
Verikaitis, įžymus lietuvių 
išeivijos kultūros veikėjas, 
taip anksti ir netikėtai pali
kęs šį pasaulį. Džiaugsmingai, 
grakščiai ir nuotaikingai V. 
Bičkutė užbaigė pirmąją kon
certo dalį Gaižausko daina 
“Sėjau, sėjau rūteles.”.

Didelį įspūdį paliko A. Stul
gio profesionalumas, jo gro
jimo technika, humoro jaus
mas, parodant įvairias smuiko 
grojimo galimybes. Turėjome

Londone, Anglijoje, gyve
nanti lietuvė aktorė Živilė Šle- 
kytė-Roche (Roche — jos profe- 
sinė-sceninė pavardė) 1991 m. 
kovo mėn. gastroliavo Lietuvo
je, Vilniaus akademiniame 
dramos teatre. Su šio teatro 
kolektyvu astuoniuose spek
takliuose atliko George Ber
nard Shaw pjesės “Pygmalion” 
pagrindinį Elizos Doolittle 
vaidmenį. Jos apsilankymą 
Lietuvoje plačiai aprašė vie
tinė spauda. Išsamiai pateik
ta jos biografija, nuomonės ir 
įspūdžiai.

Ji gimė Vokietijoje. Su tėvais 
atvyko Kanadon dvejų metukų 
amžiaus. Čia ji užaugo, baigė 
mokslus, įsigydama matemati
kės profesiją Toronto univer
sitete. Tačiau ją patraukė teat
ro menas. Įstojo į Anglijos Lon
dono “The Royal Academy of 
Dramatic Arts”. Šią žinomą 
dramos studiją baigus, prasi
dėjo jos tikrasis mokslas — pa
tyrimas scenoje, ypač, kai tek
davo dirbti su tokiais režisie
riais kaip Peter Brook, Richard 
Eyre, davusiais jai gilių įžval
gų į sceninės technikos tobuli
nimą. Yra vaidinusi ir Shakes- 
peare’o veikaluose “The Mid
summer Night’s Dream” ir 
“Macbeth”.

Su savo vyru Barry Stanton, 
(anglas aktorius, dirbantis 
English Shakespeare Compa
ny), Živilė Šlekytė gastroliavo 
daugybėje pasaulio šalių, įskai
tant Japoniją ir Hong Kongą. 
Jų devynmetis sūnelis Tomas 
dažniausiai keliauja su tėvais, 
veždamasis su savim mokykli
nes knygeles, ruošdamas pa
mokas. Jis kalba lietuviškai ir 
angliškai, o pas senelius Kana
doje išmoko ir prancūziškai.

Ilgesnį laiką gyvendama Ang
lijos Londone, Živilė Šlekytė 
įsteigė lietuvišką šeštadieni
nę mokyklėlę, kurioje mokosi 
ne tik vaikai, bet ir suaugusie
ji. Nors mokinių mažai, veikia 
net keturios klasės. Ž. Šlekytė 
norėtų juos visus nuvežti į Lie
tuvą pastovyklauti, kad geriau 
pramoktų lietuvių kalbos.

Vaidindama Lietuvos teatre, 
Ž. Šlekytė pastebėjo, kad ak
toriai Lietuvoje “tenkinasi sa
vo padėtimi, nemato reikalo 
aistringai dėl ko nors mene ko
voti, dažnai neturi meninio 
troškimo, taigi ir atradimo 
džiaugsmo . . . Aktoriai neger
bia žiūrovų, neišeina į sceną 
jiems padėkoti ir priimti jų pa
dėką”. Jie laiko savo meną tik

eiliniu darbu. To visko kaltė — 
konkurencijos stoka. Lietuvoje 
aktoriai kolektyve dirba pasto
viai. O pvz. Anglijoje net 80% 
aktorių dažnai neturi darbo, 
taigi turi nuolat tobulėti savo 
profesijoje, kad būtų priimti 
į kokį nors statomą veikalą. 
Aukštesnį profesionalumą sa

vo darbe, didesnį atsidavimą 
ir atvirumą parodė vyresnės 
kartos Lietuvos aktoriai.

Ž. Šlekytė teigiamai vertina 
savo gastroles Lietuvoje. Su
artėjo su savo kolegomis lie
tuviais. Įdomūs jai buvo reži
sierių Nekrošiaus ir Vaitkaus 
spektakliai. Norėtų ir vėl Lie
tuvoje viešėti, šįkart su savo 
vyru ir sūneliu.

Laima B. Kurpienė

ė-Roche (dešinėje) ir režisierė Irena Bučienė Vilniuje

Stratfordo (Anglijoje) aktorė Živilė Šlekytė-Roche su Lietuvos aktoriumi 
Regimantu Adomaičiu veikalo "Pygmalion” premjeroje. Vilniaus aka
deminiame dramos teatre jie atliko pagrindinius vaidmenis

Prisimenant vestuvines dienas

MOIVTRg^LIO LIS TUVIU KRgDlTO

Š.m. birželio 15 d. į Cobourg’o, 
Ont. Šv. Mykolo šventovę rinkosi 
svečiai ne tik iš Kanados ir JAV- 
bių, bet ir iš Ispanijos, Prancū
zijos ir Lietuvos. Šie visi svečiai 
buvo Rasos Vaidilaitės iš Toronto 
ir dr. Aleno Pavilanio iš Montrea- 
lio vestuvių liudininkai.

Toronto Prisikėlimo parapi
jos klebonas kun. Augustinas Si
manavičius, OFM, sujungė dvi my
linčias širdis, palydint torontiš
kių solisčių - Danguolės Radtkės ir 
Danutės Kušlikytės atliekamomis 
lietuviškomis ir lotyniškomis gies
mėmis.

Jaunąją prie altoriaus palydėjo 
pamergės - Danutė Petkevičiūtė- 
Petrauskienė, Ingrida Pavilany- 
tė-Sharp ir Asta Vaidilienė, o jau
nąjį pabroliai - William Fletcher, 
dr. William Hogg ir baronas Senel
lart de Vriere iš Prancūzijos.

Vaišės buvo paruoštos specia
lioje palapinėje prie IXX š. sta-

tyto namo, nuo kur atsivėrė ne
paprastas vaizdas, primenantis 
Lietuvos laukus.

Jaunųjų tėvai Danutė ir Bronius 
Vaidilos, daktarai Irena ir Vytau
tas Pavilaniai prie vaišių stalų 
sutiko jaunuosius su duona ir drus
ka. Lietuvišku papročiu, Rasa sa
vo anytai padovanojo lininį rank
šluostį.

Pokyliui vadovavo jaunosios 
pusbrolis advokatas Rimas Čer
nius iš Čikagos. Kalbėjo vyriau
sias pabrolys William Fletcher. 
Rasos brolis Dainius Vaidila, jos 
krikšto mama Irena Baltakienė, 
baronas Jean Senellart de Vrie- 
re, jaunųjų tėvai - Bronius Vai
dila ir dr. Vytautas Pavilanis. 
Gražiausiais žodžiais savo žmo
ną apibūdino jaunasis dr. Alenas 
Pavilanis. Tą vakarą netrūko pui
kių vaišių, geros nuotaikos, mu
zikos bei geriausių linkėjimų jau 
navedžiams. R.S.

I , AAjOŠIRDŽIAI SVEIKINAME I

su šv. Kalėdomis 
gimines, draugus, 

pažįstamus ir linkime

laimingų, džiugiųI NAUJŲ MĘTU Marta Adomavičienė i
duktė Danutė, žentas Ted j
ir vaikaičiai - Larutė, Kristupas ■’

visus “Lito" narius ir nares 
švenčių proga ir linki

Jaunavedžiai - Rasa (Vaidilaitė) ir dr. Alenas Pavilanis
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® SK1IT (10141 PASISAKO
PAGERBTAS PROF. K. PAKŠTAS

Esu dėkingas už straipsnį apie 
prof. J. Kubilių . . . Prof. K. Pakš
tui Užpaliuose prie Utenos ati
dengėme dar pavasarį (1991) pa
minklą, pavadinome vieną gatvę 
jo vardu ir perspausdinom jo kny
gą “Baltijos respublikų politinė 
geografija”. Tai mūsų pagarba 
Lietuvos ateitininkų vadui ir Lie
tuvos geografų draugijos įkūrėjui.

S. Vaitiekūnas, Vilnius

PAGUODA VEIKĖJAMS
“TŽ” medžiaga, nors mane pa, 

siekia už dviejų mėnesių, buvo 
ir yra labai naudinga mano veik
lai — Lietuvos laisvinimo akci
jai Argentinoje, ypač skaitant 
paskaitas apie Lietuvą įvairio
se auditorijose, kaip pvz. 1991 
m. rugsėjo 27 d. Tos dienos vakare 
skaičiau paskaitą La Platos uni
versiteto salėje Aula magna, kur 
susirinko per pusantro šimto so
cialinių mokslų fakulteto studen
tų ir Buenos Aires provincijos 
senatorius Argentinos lietuvis 
dr. Ricardo L. Ivoškus su žmona. 
Tai buvo dar vienas grūdelis į 
Lietuvos pažinimo aruodą šiame 
krašte.

Mano ir kitų veiklos vaisiai 
pasirodė 1991 m. rugpjūčio 25 d., 
kai Argentinos vyriausybė pri
pažino Baltijos valstybių nepri
klausomybę. Argentina buvo pir
moji valstybė visoje Amerikoje 
ir ketvirtoji visame pasaulyje,

AMBER GLOBUS LTD.
(GINTARAS)

2300 Bloor St. W., Toronto, Ontario IV16S 1P2.
Tel. (416) 604-9750 • Tel. lietuvių kalba (416) 604-9751 • FAX (416) 604-9748.

Nauja mūsų įstaiga rytų Toronte (Woodbine ir Queen) 1880 Queen St.E., 
Toronto (416) 698-3563 FAX (416) 694-2878.

Darbo valandos - antradienį ir ketvirtadienį nuo 2 v.p.p. - 8 v.v.

— SIUNTINIAI lėktuvu (air cargo) per 2-3 savaites. Mažiausias svoris 2 kg. Siuntiniai pristatomi 
tiesiai į namus (be Maskvos pašto patarnavimo)

— PERDUODAMI asmeniškai Kanados ir JAV doleriai
— UŽSAKOMOS kelionės patogiausiu maršrutu į Baltijos ir kitas pasaulio šalis

(Toronto - Ryga nuo $900)
— SUTVARKOME iškvietimus ir užpildome anketas norintiems važiuoti į Baltijos šalis, 

sveikatos draudimus
— PRISTATOMOS gėlės įvairiomis progomis
— SKUBUS informacijos ar laiškų persiuntimas FAX pagalba

PRISTATYMAS GARANTUOJAMAS, SIUNTINIAI APDRAUSTI.

Pristatome įvairios 
sudėties maisto 
produktus: 
siuntinys nr. 1

41,5kg ............  $160
siuntinys nr. 2

70 kg .............  $160
siuntinys nr. 3

20 kg .............. $160
Galima sudaryti ir 
kitokius siuntinius. 

Jums pageidaujant galime prisiųsti kainų sąrašą.
Baltijos bendrovė Amber Globus Ltd. neturi jokio ryšio su Amber Globus United Trade inc.

pripažinusi Lietuvą ir kitas Bal
tijos valstybes. Tai didelė pa
guoda man, senam veikėjui, nema
čiusiam Lietuvos savo akimis ir 
nebesitikinčio pasigrožėti seno
lių žemės išsvajotu vaizdu. Vis 
dėlto Lietuvą mylinčių tautiečių 
šūkis tebūna: “Kol širdis bus gy
va, mylėsiu Lietuvą!”

“TŽ” savaitraštis, laikydama
sis daugumos lietuvių tautos ka- 
talikiškos-tautinės linijos, savo 
rimtais ir svarbiais straipsniais, 
labai svariais vedamaisiais, — 
buvo nepamainomas faktorius iš
laikyti ir ugdyti laisvinimo veik
los dvasią bei darbus. O dabar 
savo patariamaisiais ir sveikos 
kritikos Straipsniais bei' idėjo
mis “TŽ” tęs patriotišką savo už
duotį — siekti, kad Lietuva atsi
kurtų ant demokratiškų ir krikš
čioniškų tolerancijos pamatų, jau 
atgavusi laisvę ir sulaukusi be
veik viso pasaulio valstybių pil
no pripažinimo.

Zefirinas Juknevičius,
Argentina

NĖRA ĮRODYMŲ
Milton Stark savo laiške “TŽ” 

piktinasi Michael Ignatieffo lap
kričio 21 d. spaudoje (N. Y. Review) 
skelbiamais prasimanymais, kad 
lietuviai kartu su naciais II Pas. 
karo metu nužudę 200.000 Lietuvos 
žydų. Tiems kaltinimams nesą jo
kių įrodymų. Priešingai turima 
įrodymų, kad žydai kolaboravę su 
Raudonąja armija ir sovietų sau
gumu, suiminėjant ir tremiant 
tūkstančius lietuvių.

Siuntinius sudaro: ' 
šviežia kiauliena, rūkyta 
kiauliena (nugarinė), rūkytos 
dešros, virtos dešros, rūkytas 
kumpis, sviestas, alyvą aliejus, 
saulėgrąžą aliejus, majonezas, 
kiaušiniai, sūris, kviet. miltai, 
maną kruopos, miežinės kruopos, 
svogūnai, ryžiai, pupelės, 
žirniai, medus, cukrus, actas, 
džiovinti vaisiai, greipfrutai, 
mandarinai, šviežios citrinos, 
džiovinti abrikosai, razinkos, 
riešutai, kramtoma guma, 
JAV cigaretės, pupelią kava, 
“instant” kava, aspirinas.

GYDYTOJAS PATARIA

Vidiniai ir išoriniai veiksniai
Žmogaus organizmo ritmai ir išorinės įtakos sveikatai

Dr. VYTAUTAS MEŠKA

Jau praėjusiame šimtmety
je buvo tvirtinama, jog kiek
vienam žmogui yra būdingi trys 
pasikartojantieji ciklai: fizi
nis, trunkąs 23 dienas, jausmi
nis - 28 dienas ir protinis - 33 
dienas. Pridedant minėtas cik
lų trukmes prie gimimo dienos, 
nesunku apskaičiuoti vadina
mąsias žmogaus bioritmogra- 
mas. Pirmoji ciklo pusė (pvz. 
fizinio ciklo pirmoji pusė lygi 
11,5 dienoms) laikoma naudin
ga, antroji pasižymi neigia
mais reiškiniais ir liguistais 
ženklais. Dažniausiai vieno 
ciklo neigiamą tarpsnį kom
pensuoja kito ciklo teigiamas 
pakilimas. Sutapus visų pami
nėtų ciklų neigiamiems tarps
niams, net ir visiškai sveikąs 
žmogus jaučiasi blogai, o ligo
nis - juo labiau. Manoma, kad 
minėti ciklai turi ryšio su pe
riodiniu Mėnulio poveikiu.

Be šių ilgalaikių (fizinio, 
jausminio ir protinio) nema
žiau svarbūs yra paros ritmai. 
Jų trukmė 21-28 valandos. Tai, 
be abejonės, yra susiję su die
nos ir nakties kaita. Paros rit
mas ryškiausiai atsispindi 
kraujo apytakoje. Ji susilpnė
ja naktį, tarp antros ir trečios 
valandos. Fizinis darbingumas 
yra didžiausias 11 v. ryto. Po 
to jis krinta. Antras žymesnis 
fizinio darbingumo pakilimas 
būna apie 16 valandą.

Šiandien dar sunku būtų pa
sakyti tikslią kiekvieno ciklo 
trukmę, t.y. bioritmo dažnį ir 
reikšmę, nes šie klausimai 
moksliškai nepakankamai iš
tirti, o bioritmų daug - pavyz
džiui, šiandien jau žinoma, 
kad per parą ritmiškai kinta

Lietuviai Australijoje
Naują katalikų kapinėms skirtą 

žemės plotą Sidnyje lapkričio 2 d. 
pašventino vysk. J. Heaps. Iškil
mėje dalyvavo kapinyną atidaręs 
parlamento narys P. Zammit, prel. 
P. Butkus ir A. Kramilius su žmo
na. Dalis šių kapinių bus paskir
ta lietuvių bendruomenei.

Už atgautą laisvę ekumenines 
padėkos pamaldas lapkričio 3 d. 
Sidnio katalikų katedroje suor
ganizavo Baltiečių k-tas. Pamal
doms vadovavo ev. kunigas suo
mis T. Ortą. Lietuviams atstova
vo prel. P. Butkus ir kun. P. Mar- 
tuzas, paskaitęs evangeliją. Gie
dojo “Dainos” choristai bei sve
čias iš Kauno muzikinio teatro 
sol. Mykolas Rekys, vėliau pasi
rodęs ir “Dainos” choro koncer
te, Lietuvių klube, akompanuo
jant žmonai muzikei Vidai. Aus
traliją lanko ir kaunietis St. 
Ignatavičius, šaulių veikėjas.

ALB apylinkių pirmininkai 
lapkričio 5 d. Kanberoje turėjo 
pasitarimą su Lietuvos garbės 
konsulu Australijai dr. A. Kabai- 
la ir krašto valdybos pirm. V. 
Martišiumi. Po pasitarimo Bal
tiečių tarybos surengtuose pie
tuose parlamento rūmuose daly
vavo min. pirm. R. J. Hawke ir 
užsienio reikalų min. G. Evans, a.k.

Didelis pasirinkimas - 
prieinama kaina! 
Pristatome 
lengvas mašinas, 
sunkvežimius, 
traktorius, įvairias 
žemės ūkio ir statybos 
darbų technikos 
priemones bei įrankius 
ir statybines 
medžiagas.

apie 200 fiziologinių funkcijų 
ir biocheminių procesų.

Jeigu dėl vienokių ar kitokių 
priežasčių (įgimti atvejai, 
chroniškas fizinis arba psichi
nis nuovargis, ilgalaikė vita
minų stoka, alkoholizmas, ni- 
kotinizmas) organizmo atspa
rumas yra sumažėjęs arba žmo
gus serga chroniška liga, nepa
lankūs orai, kurie ir šiaip su
kelia didelę organizmo įtam
pą, gali sutrikdyti normalią 
bioritmiką arba dar labiau pa
bloginti sutrikusią ir sukelti 
meteotropines reakcijas, t.y. 
minėtus bendro pobūdžio fizi
nius bei psichinius negalavi
mus, taip pat paaštrinti chro
niškos ligos eigą.

Gydytojų stebėjimai ir at
likti mokslinio tyrimo darbai 
liudija, kad labilių žmonių ne- 
palakiai veikiantiems mete
orologiniams veiksniams yra 
gana daug. Jeigu toks žmogus 
dirba kanceliarinį darbą, tai 
kenčia paprastai tik jis pats. 
Tačiau visai kas kita, jeigu me- 
teolabilus yra keleivinio auto
buso vairuotojas, garvežio ma
šinistas, avialainerio pilotas, 
gamyklos automatinio pulto 
operatorius ir t.t. Staigiai nei
giama linkme pasikeitus orams, 
sutrinka, kaip minėta, kai ku
rių organizmo funkcijų ritmas, 
o tai savo ruožtu sukelia nema
ža liguistų reiškinių (dėmesio 
stoką, mieguistumą, apatiją,

Kur dingo žmogus?
A, KALNIUS

Sakoma, kad senovės Graiki
joje, 400-300 m. pr. Kristų, bu
vusi savotiškos individualios 
moralinės sampratos filosofi
nė grupuotė, kurioje ryškiau
siai išsiskyrė Diogenas sino- 
pietis, savotiško asketizmo ša
lininkas. Esą jis Atėnuose su 
žiburiu rankoje ieškojo tikrojo 
žmogaus. Atrodytų, kad anoje 
gilioje senovėje būta žmoguje 
daug nesantūraus gyvenimo 
reiškinių. Taigi šis filosofas 
savo keistoku elgesiu lyg ir no
rėjęs išryškin^į nužmogėjusio 
žmogaus gyvenimo paslaptį.

Gal šis pasakojimas apie Dio
geną yra tik legenda, bet ji yra 
labai būdinga ir mūsų laikams. 
Juk ir šių dienų pasaulyje daug 
kur nerastume tikrojo žmogaus 
— dieviškos kūrybos žemčiūgo, 
gyvenančio pagal savo Kūrėjo 
mintį. Nerastume jo gal net 
keliolikos saulių šviesoje. Ka
žin ar berastume jį daugelio 
valstybių santvarkose, jų pre
zidentūrose, ministerių kabi
netuose, aukštojo rango įstai
gose, bankuose ir kituose ko
merciniuose būstuose. Ogi dar 
rečiau jų sutiktume miestų 
gatvėse, užeigų namuose, o kai 
kada net kaimų užkampiuose.

Žinoma, dar ne visa žmonija 
yra sutrikusi, bet gal net di
džioji jos dalis eina devoliuci- 
jos keliais, pamažu aptemdy- 
dama akis ir nemažiems kie
kiams dar nenužmogėjusios 
žmonijos. Pilotas bent plovėsi 
savo nenuplaunamas rankas 
vandeniu, o mūsų amžių nie- 
kadėjai nė to nepadaro.

Vienu žodžiu gyvenome gre
siančios okupacinės vergijos 
baimėje: komunizmo, naciz
mo (ne nacionalizmo), sioniz
mo ir kitokių izmų baimėje. 
Gyvename teroro, amoralizmo, 
barbarizmo, vandalizmo, iš
tvirkavimo, plėšikavimo, žu
dynių, o ypač abortų laikus. 
Užsiminus apie abortus, tenka 
pasakyti, kad pasikalbėjime su 
“National Catholic Register” 
1981.VI.17 dr. Bernard Nathan
son pareiškė įvykdęs 75.000 
aborto operacijų ir kad dėl to 
nejaučia jokio nusikaltimo. Be 
to, esą apskaičiuota, kad abor- 
tininkai (gydytojai, daugiausia 
žydai) nuo 1974 m. pasaulyje 
yra padarę 80.000.000 aborto 
operacijų).

Taigi tai mūsų gyvenamasis 
amžius, kuriame mes gyvena
me ir kuriam vadovauja šių 
laikų šviesuomenė bei aukš
tuomenė. O tempora, o mores!

Betgi yra kelias iš šio žmoni
jos nuosmukio išbristi. Reikia 
tik geros valios ir ryžto. Ypač 
jo ir jos reikia mažiesiems 
kraštams, nes į jų buitį veržia
si nevalyvų nužmogėjusių did- 
valstybių rykliai. Gerai, kad 
mažosios tautos pastaruoju 
metu pabunda ir sutrauko ver
gijos pančius, pasiskelbdamos 
nepriklausomomis. Tačiau ne
pamirština, kad meškino ar ki- 

įvairius skausmus ir kt.), ku
rie gali sutrikdyti sudėtingo 
darbo procesą ir būti rimtų ka
tastrofų priežastimi.

Antra vertus, pailgėjus vi
dutiniam žmogaus amžiui, 
chroniškų susirgimų, deja, ne
mažėja. O šie ligoniai yra la
bai jautrūs orų permainoms. 
Todėl biometeoprognozė (orų 
keitimosi pramatymas) šian
dien yra jau ne smalsumo da
lykas, bet būtinybė. Ji reika
linga ir chroniškomis ligomis 
sergantiems ligoniams, ir at
sakingą darbą atliekantiems 
gamyklų darbininkams, ope
ratoriams, vairuotojams, kad 
žinodami apie įvyksiančią orų 
permainą, galėtų imtis tam 
tikrų apsaugos priemonių. Ne
mažos naudos biometeoprog
nozė galėtų turėti taip pat 
ir chirurgams, nes, esant kli
niškai nepalankiems orams, 
planinės operacijos turėtų 
būti atidedamos.

Dabar meteoprofilaktika yra 
paveikiui taikoma Lietuvos 
kurortų profsąjungų sanatori
jose. Pagrindiniuose kuror
tuose (Palanga ir Druskinin
kuose) veikia biometeorologi- 
jos stotys. Čia sistemingai at
liekamas meteorologinių veiks
nių (oro temperatūros ir drėg
numo, atmosferos slėgio, vėjo 
greičio, debesuotumo) įverti
nimas, nustatoma orų klasė 
(palanki, nepalanki, kliniš
kai pavojinga), o gauti duome
nys perduodami sanatorijoms, 
kur tam tikros šviesos signali
zuoja apie orų būklę ir gali
mus jų kitimus. Visa tai leidžia 
pagerinti ligonių kurortinį gy
dymą.

to rijūno dantys dar neatšipę, 
ir jie tykos nutverti už save 
silpnesnę tautą, nepasiruošu
sią pasipriešinti.

Čia turima galvoje mūsų tė
vynė Lietuva ir kiti Baltijos 
kraštai, didvalstybių pasida
linimas sferomis. Lietuva tur
būt veltui priešintųsi, nes 
priešo tankai, patrankos ir ra
ketos ją sutriuškintų. Dėl to 
ji turi išsiauginti dvasios ga
liūnų ir pasigaminti dvasinių 
ginklų. Jos aukšta kultūra tu
rėtų stebinti pasaulį, išaugin
ti nenužmogėjusį žmogų, pačia 
pilniausia prasme Dievo kū
rinį. Mums reikia daugiau Va
lančių, Donelaičių, Baranaus
kų, Basanavičių, Maironių, Ku
dirkų, Čiurlioniu .. . Tai ir tu
rėtų būti mūsų tankai, patran
kos ir raketos.

Čia, žinoma, nužmogėjimo 
klausimo yra pateikta tik trum
putė užuomina. Jis yra reika
lingas platesnio svarstymo. 
Šiam tikslui mes turime gerų 
filosofų ir psichologų bei isto
rikų. Taigi mes, kaip sakoma, 
turime iššokti virš savo gal
vos, jeigu norime išvengti nu
žmogėjusių rijūnų nasrų, kar
tais net ir savųjų blogio talki
ninkų.

Berašant šio straipsnelio 
paskutinę eilutę, pasigirdo ke
letas naujų grubių ir žiaurių 
įvykių, kurių vietoje verčiau

Tartum Kalėdų baltos gėlės, 
baltos eglės,

Pražydo Jėzaus šventei kloniuos 
ir kalnuos.

Bernardas Brazdžionis

The Lougheed ir Barnard šeimos 
bei tarnautojai
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KLK moterų draugijos centro valdybos vicepirni. G. TRINKIENĖ įteikia 
Panevėžio “Caritas” dovaną Aušros Vartų Marijos paveikslą iš gintaro 
Lietuvos kankinių parapijos moterų skyriaus pirm. A. AUGAITIENEI 
už nusiųstas aukas Nuotr. Vyt. Balčiūno

Kad atsirastu savi namai
Kiekvieną savaitę laikraščio 

skaitytojai mato palengva au
gančias aukas saviems slaugos 
namams. Daugelis tautiečių pra
šo daugiau žinių apie šio pro
jekto eigą. Todėl informuojame.

Lėšų telkimas
Iki gruodžio 4 d. per vienerius 

metus dosnūs tautiečiai paauko
jo $442,737. Dabar Labdaros fon
de su kitais įnašais yra $671,467. 
Lėšų telkimo darbo komitetas ir 
toliau renka aukas, nutardamas 
savo paskutiniame posėdyje var
toti šiuos metodus: 1. Daryti dau
giau reklamos, vartojant patrauk
lias priemones; 2. Kreiptis į vi
suomenę, aukojusią nuo $1 iki 
$200 laiškais, prašant daugiau 
prisidėti prie šio kilnaus tiks
lo, nevengiant ir tų, kurie nėra 
aukoję iš viso; 3. Kreiptis į orga
nizacijas, kad per savo susirinki
mus paskirtų aukų arba ruoštų 
renginius skiriant gautą pelną 
Slaugos namams.

Statyba
Turint sklypą žemės virš po

žeminio traukinio tunelių, buvo 
labai svarbu išsiaiškinti tech
niškas problemas ir gauti tin
kamą profesionalinę pagalbą. 
Todėl nuo 1990 m. rugpjūčio 30 
d. techniški reikalai buvo svars
tomi su 6 bendrovių architek
tais ir inžinieriais bei pačia To- 

■šgirskime švento tyrlaukių 
atsiskyrėlio Jono šūksnį: “Tai
sykite Viešpaties kelią!” Va
dinasi, atgimkite, atsinaujin
kite, grįžkite į žmogiškąją bui
tį, ne su žiburiu rankoje, bet 
su dvasine jėga, kuri liepsno
tų atgimusioje širdyje.

Žinoma, tai nereiškia, kad 
mes gobšų puolami, neturėtu
me gintis ir fiziškai. 

Sveikiname visus gimines, 
draugus ir pažįstamus su 
šv. Kalėdomis ir linkime 
sėkmingų bei laimingų

l naujų metų-
l Kazys ir Adelė Ivanauskai

ronto transito komisija (TTC). 
Pasamdyta William Hurst Archi
tects Inc. bendrovė paruošti do
kumentus ir pravesti konkursi
nes varžybas. Esant kelioms 
projektavimo galimybėms, pasi
rinkta “Design-Build” samprata, 
pagal kurią varžovas pateikia 
projekto kainą ir įsipareigoja 
paruošti brėžinius ir specifi
kacijas statybos metu, sukon- 
struktuojant pastatą. Tuo būdu 
projektas gali būti užbaigtas 
greičiau, Ontario sveikatos mi
nisterijos nustatytam laikui.

Išvados
— Šios rūšies projektas yra ne

paprastai reikalingas lietuvių 
visumenei, turint aukštą nuo
šimtį senstančių tautiečių.

— Kaip bendruomenė, šiame 
reikale esame atsilikę nuo žydų, 
ukrainiečių, graikų, italų, net 
latvių arba estų Toronto mieste.

— Buvome bereikalingai su
trukdyti ištisus metus, kaip pvz. 
kaimyno skundo dėl zonos keiti
mo ir daugelio kitų kliūčių, ku
rioms pašalinti reikėjo - daug 
laiko.

— Galbūt užtruks ir dar šiek 
tiek laiko, kol pateiksime TTC 
įstaigoms peržiūrėti pasirink
tos bendrovės brėžinius ir spe
cifikacijas.

— Labai svarbu nesustoti tel
kiant aukas visomis priemonė
mis ir prašant kiekvieną lietu
višką šeimą ir pavienį asmenį 
paaukoti apie $1,000, taip kaip 
daugelis yra jau padarę.

Šv. Kalėdų ir Naujų metų pro
ga sveikiname visus aukotojus 
ir būsimus aukotojus, linkime 
visiems tautiečiams sveikatos 
ir ištvermės asmeniškai ir vyk
dant bendruomeninius užmojus.

J. V. Šimkus, 
Lietuvių slaugos namų 

komiteto vardu
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Lietuvos kankinių parapijos KLK moterų draugijos skyriaus metinėje 
šventėje gruodžio 8 d. Anapilio parodų salėje loterija praveda GENĖ TRIN- 
KIENĖ ir ALBINA AUGAITIENĖ. Laimikiu džiaugiasi Lietuvos konsu
las Haris Lapas Nuotr. Vyt. Balčiūno

Tarėsi sci
Pasikeitus Lietuvos politinei 

padėčiai, KLB taryba priėmė 
nutarimą, kuriuo įpareigojo 
naująją KLB valdybą susitikti 
su Lietuvos konsulu Kanadai 
H. Lapu ir išsiaiškinti tiesio
ginio atstovavimo klausimus.

Susitikimas įvyko konsulo 
namuose lapkričio 15 d. Bend
ruomenei atstovavo KLB krašto 
valdybos pirm. G. Petrauskie
nė, vicepirm. V. Bireta ir To
ronto apylinkės pirm. A. Bary
saitė. Pasitarime pabrėžta, kad 
konsulas H. Lapas atstovauja 
Lietuvos interesams, o KLB Ka
nados lietuvių interesams. KLB 
kalba ne Lietuvos vyriausybės, 
bet tik Kanados lietuvių vardu. 
Tačiau KLB tęsia įtaigojimo 
darbą Kanados vyriausybėje 
bei sprendžia klausimus, ku
rie rūpi Kanados lietuviams, 
įskaitant ir tuos bendrinius,

Pasitarimai Lietuvos ambasadoje
Bendruomenės vadovų susiti

kimas su Lietuvos min. pirm. G. 
Vagnoriumi įvyko spalio 31 d. Lie
tuvos ambasadoje Vašingtone. 
Dalyvavo: PLB valdybos pirm. dr. 
V. Bieliauskas, vicepirm. A. Gu- 
reckas, vicepirm. E. Čuplinskas, 
KLB krašto valdybos pirm. G. Pet
rauskienė, vicepirm. V. Bireta, 
JAV LB krašto valdybos pirm. V. 
Maciūnas, vicepirm. A. Gečys ir 
vicepirm. p. Vengrys. Ilgesniame 
pokalbyje su Lietuvos vyriausy
bės sekretoriumi Kęstučiu Čilins- 
ku paliesti išeivijoje nerimą ke
liantys Lietuvos pilietybės ir nuo
savybių atgavimo klausimai.

Susitikime aptarti šiuolaikiniai 
pirmos eilės rūpesčiai — ekono
mikos pertvarkymas, gyvenimo ly
gio kėlimas ir išeivijos vaidmuo 
tuose reikaluose. Vienas iš svar
bių Lietuvos užmojų — tai Lietu
vos valstybinių lakštų išleidimas. 
Projektą paruošti sutiko E. Čup
linskas. Kalbėta apie lėšų telki
mą. Lietuvos atstovai buvo supa
žindinti su išeivijoje veikiančiais 
fondais. Pasisakyta, kad įvairūs 
bendruomenės fondai ir vajai turi 
dar tęstis. 

BALTIC CONSTRUCTION
Namu įrengimai ir pataisymai:

* staliaus darbai * vidaus sienų įdėjimas (drywall)
* dažymas * elektros įvedimai * vandentiekio sistemos 
įvedimas (plumbing) "įvairūs cemento darbai (masonary)

* kiemų sutvarkymas (landscaping)
* prieplaukos (decks) * tvoros. 15 metų patirtis.

Skambinti Pauliui Stanevičiui tel. (416) 691 -0939 Toronte

^TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI
savaitraštis, didelio formato, 10 puslapių, 

reguliari metinė prenumerata - $35.00, 
rėmėjo - $40.00, garbės - $50.00 

(JAV-se amerikietiškais)

naujiem skaitytojam tik $30.00 metams 
(JAV-se amerikietiškais)

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

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

Adresas ...........................................................................................

Siunčiu prenumeratą................dol., auką................dol.

Laikraščio adresas:

“Tėviškės žiburiai” 
2185 Stavebank Rd., Mississauga , 

Ontario, L5C 1T3, Canada

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

Iconsu/u
susijusius su Lietuvos bei Ka
nados interesais.

KLB praeityje ateidavo į tal
ką, padėdama suorganizuoti ir 
finansuodama renginius Lietu
vos vardu, pvz. Vasario 16 pro
ga priėmimai, baltiečių vaka
rai parlamento rūmuose Otavo
je. Dabar diplomatiniai priė
mimai turėtų būti organizuo
jami konsulo vardu, paremiant 
ir talkinant kokiai išeivijos or
ganizacijai ar firmai. Taipgi 
sutarta, kad konsulatas ir KLB 
valdyba dalinsis iš Lietuvos 
gaunama informacija, kol in
formacijos teikimas bus siste- 
matingiau sutvarkytas. Jei ku
riais nors specialiais klausi
mais, ypač vykdant talkos Lie
tuvai projektus, nebus gaunama 
informacijų iš konsulato, tuo 
atveju KLB kreipsis tiesiog į 
Lietuvą, ir gautąja informaci
ja bus pasidalinama. Gabija

Svarstytas išeivijos atstovo prie 
Lietuvos vyriausybės klausimas. 
Bendruomenės atstovų nuomone, 
išeivijos lietuvių interesams tu
rėtų atstovauti pati išeivija. Iš
kelta galimybė Lietuvoje įsteigti 
PLB būstinę. Patalpas parūpintų 
Lietuvos vyriausybė, o jų išlaiky
mu ir pareigūnų įdarbinimu turė
tų pasirūpinti PLB su kraštų val
dybomis. Pasikeista nuomonėmis 
ir informacijos reikalu. Informa
ciniai ryšiai tarp išeivijos ir Lie
tuvos turėtų pagerėti, nes gyvena
mųjų kraštų vyriausybėms daž
nai reikia skubesnės informaci
jos. Numatoma pertvarkyti infor
macijos tarnybą Lietuvos vyriau
sybėje.

Susitikimo išvakarėse ambasa
dorius St. Lozoraitis ir ponia am
basadoje surengė plataus masto 
priėmimą, kuriame buvo pagerbti 
min. pirm. G. Vagnorius, ponia 
N. Vagnorienė, Lietuvos AT vice
pirm. Č. Stankevičius ir visa eilė 
Lietuvos AT deputatų bei valdžios 
pareigūnų. Tą vakarą Lietuvos 
ambasadą Vašingtone aplankė 
per 400 svečių.

Gabija

Darbai negali sustoti
KLB yra vienintelė organizacija, 

apjungianti visus šio krašto lie
tuvius. Ji turi ne tik mūsų visų pa
sitikėjimą, bet ir Kanados valdžios 
įstaigų, kurios mus labai teigia
mai įvertina kaip vieną iš geriau
siai organizuotų etninių bendruo
menių šiame krašte. KLB-ės veik
la apima visas svarbiąsias lietu
viško gyvenimo sritis: švietimą, 
kultūrą, visuomenės bei politikos 
reikalus. O prieš Lietuvos nepri
klausomybės atgavimą pagrindi
nis veiklos dėmesys buvo padėti 
mūsų krašto žmonėms išsikovoti 
bei atstatyti demokratinę Lietu
vos valstybę.

Lietuva jau laisva. Prasidėjo 
nepriklausomos valstybės darbai. 
Reikia apsaugoti sienas, turėti 
savo valiutą, užsienio politiką bei 
rūpintis visokeriopa žmonių ge
rove. Tai dideli uždaviniai sie
kiant pilno Lietuvos nepriklauso
mybės įgyvendinimo.

(Prašome pasinaudoti šia atkarpa)

Pavardė, vardas ........................................................................

Adresas ..................................................................... ................

Pašto kodas...............................................................................

Auka ...........................................................................................

Auka Kanados lietuvių bendruomenei $25 ar daugiau bus pa
kvituojama pajamų mokesčio reikalams.

Aukas siųskite šiuo adresu: KLB valdyba, 1011 College St.,
Toronto, Ont. M (i 111A8

Kanados lietuviu bendruomenės žinios
KLB krašto valdybos posėdyje 

gruodžio 3 d., svarstant renginių 
bei minėjimų pobūdžius, kilo su
manymas paruošti specialias vaiz
dajuostes, kurios galėtų naudin
gai papildyti programas, ypač to
se apylinkėse, kur sunkiau rasti 
kalbėtojus ar sudaryti kokią me
ninę programą. Tokių vaizdajuos
čių pagaminimo galimybes sutiko 
patyrinėti A. Rygelis ir V. Čup
linskas.

PLB VHI-tasis seimo suvažiavi
mas įvyks 1992 m. birželio 30 - lie
pos 3 d.d. Pasaulio lietuvių centre 
Lemonte, II. Kanados lietuvių at
stovams išrinkti sudaroma rinki
minė komisija. Atstovai turėtų bū
ti išrinkti iki 1992 m. balandžio 
30 d.

KLB valdyba primena, kad VLIK- 
as savo darbą yra baigęs. Tuo pa
čiu ir aukos Lietuvos laisvinimui 
nebesideriritų su realia padėtimi. 
KLB valdyba prašo Vasario 16 pro
ga aukas nukreipti KLB veiklos 
parėmimui. Talka atsistatančiai 
Lietuvai ir išeivijos stiprinimas
— tai pagrindiniai šių dienų už
daviniai.

Pagalbos Lietuvai vajaus pabaig
tuvės numatomos 1992 m. kovo 8 
d. Iš Briuselio atvyks Lietuvos am
basados reikalų vedėjas Rimvy
das Morkvėnas. Jei pareigos ir ap
linkybės leis, pabaigtuvių šventė
je dalyvaus Lietuvos AT pirm. V. 
Landsbergis ir/arba min. pirm. G. 
Vagnorius.

Humanitarinės pagalbos k-tas, 
vad. R. Girdauskaitės, gruodžio 
3 d. per Rygą į Vilnių išsiuntė įvai
rių daiktų siuntą. KLB inf.

Pagalbos Lietuvai vajui aukojo: 
$1,000 — A. F. Povilauskai iš Ha
miltono (vietoj kalėdinių sveikini
mų); $100 — a.a. J. Jankaičio 5 me
tų mirties atm. A. Jankaitienė, 
V. Gelžinis, I. A. Jurcevičiai, M. S. 
Bušinskas, Helmar von Hahn, A.
K. Rūkai, D. A. Vaidilos; $50 — A. 
Jusys; $25 — J. Danėnas, E. Petrus; 
$10 — P. Navickas.

Kalėdiniam vajui KLB krašto 
valdybos veiklai paremti aukojo: 
$1,000 — A. Rūta; $300 — J. Star
kevičius; $200 — J. Baron, H. But
kevičius; $175 — E. Petrus; $100
— J. Asmenavičius, A. Bernotaitis, 
V. K. Gapučiai, J. Gipas, J. Kari, 
S. Grigaliūnas, L. D. Gutauskai, I. 
A. Jurcevičiai, A. Jurgilas, E. Kuz
mickas, R. Lapienis, A. Laurinai- 
;is, E. Lengnikas, V. O. Linčiaus-

MILIJONAS DOLERIU

ar jau atidavei savo dalį?
Čekius rašyti: Kanados lietuvių bendruomenė — PLV 
Aukas siųsti: Pagalbos Lietuvai vajus (PLV),

1011 College Street, Toronto, Ontario M6H 1A8 Canada.

Tiesiog nuostabu, kokiu dide
liu mostu po Lietuvos nepriklau
somybės paskelbimo 1990 m. kovo 
11 d. Kanados lietuviai sujudo pa
dėti savo protėvių žemei. Sutelk
tas beveik 1 milijonas dolerių už 
laisvę kovojančios Lietuvos rei
kalams. Ateita taipgi į pagalbą 
darbais ir aukomis Humanitarinės 
komisijos veiklai, kuri savo ruož
tu papildė bendruosius KLB už
mojus.

Lietuvai atgavus laisvę, Kana
dos lietuvių gyvenimas nepasibai
gė. Lietuvybės išlaikymo rūpestis 
liko tas pats. Telkimas lietuviškų 
kūrybinių jėgų, jų puoselėjimas 
ir perdavimas ateities kartoms 
yra vienas iš svarbiausių Kanados 
lietuvių bendruomenės tikslų, ku
rie nepraranda savo vertės, jei 
norime išlikti lietuviais Kana
doje.

KLB krašto valdyba negali pa
miršti Lietuvos rūpesčių, bet taip

1 ii, A. E. Mačiulaičiai, V. P. Mel- 
nykai, L. Morkūnas, V. Nausėda, J. 
Pargauskas, G. Perkauskas, A. 
Pivoriūnas, M. Pranaitienė, S. 
Remeikaitė, M. Šalčiūnas, dr. A. 
Šalkus, V. B. Vaičiūnas, A. Zarem
baitė, D. Zulonas; $70 — A. P. Sta- 
nėnas; $50 — P. I. Zubai (vietoj 
kalėdinių sveikinimų), A. Arlaus
kas, L. Baumgard, V. Birštonas, 
P. Bražiūnas, S. E. Čepai, L. A. 
Čepai, E. Čepienė, J. V. Daniai, 
A. S. Draugeliai, V. Girnius, S. 
V. Gudaičiai, J. O. Gustainiai, J. 
Jakubauskas, V. G. Jocai, kun. K. 
Kaknevičius, J. Kažukauskas, H. 
Kensas, A. A. Kilinskas, S. V. Knei- 
tai, B. Lunas, V. Marcinkevičius, 
V. Naras, V. Normantas, M. Reije- 
ris, A. Rimkus, A. Rubinas, A. Sa- 
ladžius, R. L. Sinkus, L. Šmitas, 
J. Staškevičius, A. Tamošaitis, J. 
Zakaras, A. Zalagėnhs, V. Zavads- 
kas; $40 — K. V. Balčiūnai, K. 
Bubliauskienė, E. Kvederys; $30 
— A. Ciplijauskas, A. Dimitreje- 
vas, prel. P. Gaida, V. Jakimavi
čius, P. Judzentis, V. Kačergius,
L. Koperskis, J. Mackevičius, J. 
J. Paransevičius, P. V. Rasiulis, 
R. Sirutis, S. T. Urbantai, dr. M. 
Valadka, A. Vingevičienė, J. Vitas, 
E. Weir; $25 — V. V. Baliūnai, L. 
Dūda, S. Gailevičius, E. M. Kaza
kevičiai, I. S. Girdzijauskai, A. 
Keliačius, J. Kutka, M. Kvedarie
nė, B. Marcinkevičiūtė, K. Mile
ris, S. Narkevičius, J. Romikai- 
tis, J. M. Rybij, E. Senkuvienė; 
$20 — K. Daunys, S. Janušas, H. 
Klimas, J. Krasauskas, A. Krikš- 
tolaitis, F. Lazauskai, A. S. Ma- 
tuliūnas, A. Mickus, J. Naruševi
čius, A. Padolskis, G. Paukštys, 
H. Radėnas, S. Ruibys, T. A. Šiur- 
nos, V. Stabingis, A. Vadeika; 
$15 — P. Pekarskienė; $10 — J. 
Račickas, S. Slavickas, A. Stan
kus, P. Vaitkus.

Už aukas, įgalinančias ir skati
nančias KLB krašto valdybą ir 
toliau dirbti Lietuvai bei lietu
vybės išlaikymui išeivijoje, nuo
širdžiai dėkojame, linkėdami 
rėmėjams laimingų Naujųjų metų.

Inf.
LIETUVOS VAIKŲ PAGALBAI, 

užjausdami artimuosius, aukojo: 
$50 — J. V. Narušiai, A. R. Urban
tai — a.a. Christopher Oake atmi
nimui; $30 — F. A. Povilauskai; 
$20 — A. G. Cibai —<a.a. Jono Pus- 
kunalio atminimui; $10 — S. A. 
Aušrotai, G. R. Strimaičiai, L. 

ir Kanados lietuvių, nes tik tos 
išeivijos dalis, kuri išliks sąmo
ningai lietuviška, padės ir mūsų 
protėvių žemei.

KLB krašto valdyba yra užsibrė
žusi:

1) remti Kanados lietuvių mu- 
ziejų-archyvą, nes ten yra išlaiko
ma ir saugojama nuo sunykimo lie
tuvių kultūros palikimas bei is
torinė medžiaga Kanadoje;

2) sušaukti 1992 m. Toronte kul
tūrininkų bei švietimo darbuoto
jų suvažiavime, kur bus nagrinė
jama “Lietuviai 2001 metais”;

3) palaikyti ir plėsti ryšius su 
Kanados valdžios įstaigomis ir 
asmenimis, kad galėtume juos pa
veikti ir gauti paramos Lietuvos 
valstybės siekiams bei uždavi
niams;

4) paruošti bei išvystyti Kana
dos lietuvių profesinės talkos Lie
tuvai projektą bei tęsti toliau hu
manitarinę pagalbą, kaip medici
nos reikmenų ir vaistų tiekimą;

5) paruošti ekonominės talkos 
Lietuvai programą, informaciją 
apie jos ekonominę būklę, suži
noti, kokios galimybės būtų Lie
tuvoje, steigiant įvairias verslo 
įmones Kanados bei kitų kraštų 
verslininkams, ieškoti ir surasti 
rinkų Lietuvos prekėms.

KLB krašto valdyba tikisi, kad 
Kanados lietuviai supras šių už
davinių svarbą ir juos rems finan
sine pagalba, nes nuo piniginių 
išteklių priklausys, kiek užsibrėž
tų tikslų valdyba galės atlikti.

Visiems, parėmusiems KLB 
krašto valdybą, nuoširdžiai dėko
jame. Tik jūsų dėka galėjome atei
ti į pagalbą Lietuvai pačiu sun
kiausiu nepriklausomybės įgyven
dinimo metu.

KLB krašto valdyba

SVARBUS PRANEŠIMAS, 
norintiems atgauti nuosavybę, turėjusią prieš karą Lietuvoje. 
Turite nedelsiant užregistruoti savo ieškinio pareiškimą 
iki gruodžio 31 d. Ieškinį gali ieškoti buvęs nuosavybės 
šeimininkas, jo vaikai ir vaikaičiai. Galiu nuvežti į Lietuvą 
svarbius dokumentus, laiškus, pinigus, vaistus prieš Kalėdas.

Teirautis nuo 8-11 v. v. tel. 1 -416-536-4742 
Toronte pas paslaugą “Rūta”.

DĖMESIO
visiems norintiems susigrąžinti 

išlikusį nekilnojamąjį turtą 
LIETUVOJE!

Stončienė, A. Valadka, V. F. Vens- 
kevičiai; $20 — G. Balčiūnienė, 
B. E. Gudinskai, K. E. Gudinskai,
M. F. Gndinskai, P. D. Juškevi- 
čiai, A. Krakaitis, A. S. Sakus, 
P. Knight, J. Godfrey, A. Maccaro- 
ne, I. L. Ulbinai; $50 — J. K. Batū
rai, R. A. Pacevičiai; $100 — dr. 
J. E. Birgiolas, E. V. Klimai — a.a. 
Arvydo Gūdinsko atminimui.

Už aukas našlaičių vardu komi
tetas nuoširdžiai dėkoja. E.G.

Lietuvai reikalingi specialistai
KLB apylinkių pirmininkų su

važiavime gruodžio 1 d. KLB Pro
fesinės talkos Lietuvai komisijos 
pirm. Ina Lukoševičiūtė-Sungai- 
lienė supažindino dalyvius su pro
jektu ir paruoštomos anketomis.

Profesinė talka Lietuvai (PTL) 
kviečia įvairių sričių savanorius 
specialistus registruotis vykti į 
Lietuvą ir dirbant savo srityje tal
kinti atsistatančiai tėvynei. Sri
tys labai įvairios, pvz. sveikatos, 
socialinio aprūpinimo, inžineri
jos, mechanikos, žemės ūkio, eko
logijos, švietimo, diplomatinės 
tarnybos, ekonomikos. Gavusi iš 
Lietuvos paklausą, PTL komisija 
patikrins kandidatų tinkamumą 
— atliks ryšininkės vaidmenį.

Negalintieji vykti į Lietuvą, bet 
norintieji padėti iš Kanados, pra
šomi taip pat registruotis.

Anketos gaunamos KLB būsti
nėje (tel. 416-533-3292), arba apy
linkių valdybose.

Iš Lietuvos jau yra gauti speci
finiai prašymai šiems darbams: 
advokato - tarptautinės teisės 
specialisto-tės, geležinkelių bei 
uostų vystymo specialistų, Kana
dos ūkininkų, kurie priimtų ūki
ninkus iš Lietuvos susipažinti su 
žemės ūkio pagrindais, tarpinin
kaujant Kanados federacinei val
džiai bei Kanados firmoms.

Čia suminėtų sričių specialis
tai yra kviečiami registruotis už
pildant PTL anketą. Dėl plates
nių informacijų kreiptis į KLB 
būstinę Toronte. Inf.

1991 metų birželio 18 dieną išleistu LIETUVOS 
RESPUBLIKOS ĮSTATYMU, lietuviai norintys 
susigrąžinti išlikusį nekilnojamąjį turtą Lietuvoje, 
kaip:

1. Žemę
2. Miškus
3. Ūkinius-komercinius 

pastatus
4. Gyvenamuosius namus

TURI BŪTINAI PADUOTI prašymus dėl turto atgavimo 
iki 1991 metų gruodžio 31 dienos.

Šiuo skubiu reikalu jums gali patarnauti Juridinė 
Agentūra “JusCon” Lietuvoje ir jos atstovai Kanadoje. 
Visi dokumentai pristatomi į vietines savivaldybes, 
pagal turto vietą Lietuvoje, per 3-4 dienas nuo jų 
užregistravimo. Suinteresuoti asmenys prašomi 
kreiptis šiuo

tel. (416) 767-8711
FAX (416) 536-1263 Toronte.

Svarbus pranešimas 
Toronto miesto gyventojams 

ir prekybininkams.
Nebus išvežamos mėlynos dėžės Kalėdų 
dieną, 1991 m. gruodžio 25, trečiadienį, ir 
Naujų metų dieną, 1992 m. sausio 1, 
trečiadienį.

Nebus išvežamos atmatos Kalėdų antrą dieną, 
1991 m. gruodžio 26, ketvirtadienį.
• Normalus atmatų surinkimas 1991 m. 

gruodžio 26, ketvirtadienio, bus atliktas 
1991 m. gruodžio 30, pirmadienį.

• Mėlynų dėžių išvežimas vėl bus pradėtas 
1991 m. sausio 8, trečiadienį.

Padėkite išlaikyti Toronto miestą švarų, 
išnešdami atmatas išvežimo dieną. Niekados 
nedėkite sudaužytų stiklų arba kitokių aštrių 
daiktų į plastikinius maišus.

Nicholas Vardin, P. E n g., 
miesto inžinierius ir viešųjų darbų 

bei aplinkos viršininkas

r.’-oyd Rloo'r-

The J. B. MARLATT Funeral Home, (1985 Ltd.)
615 Main Street East 
HAMILTON, Ontario 
Telefonas: 528-6303

195 King Street West 
DUNDAS, Ontario 
Telefonas: 627-7459

Laidotuvių namai 
ir koplyčia
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AfA
ARVYDUI GUDINSKUI

buvusiam “Volungės” choristui, netikėtai iškeliavusiam 
amžinybėn, jo motinai, seseriai, visiems giminėms bei 
artimiesiems reiškiame nuoširdžią užuojautą ir šią gilią 
skausmo valandą kartu liūdime -

Toronto lietuvių choras “Volungė"

AfA 
JONUI PUSKUNALIUI

Lietuvoje mirus, 
seseriai FELYTEI VENCKEVIČIENEI su šeima 
reiškiame nuoširdžią užuojautą -

Nelė, Martynas Jonušaičiai

AfA 
ALFONSUI JONUŠKAI

mirus Punsko apylinkėje,

dukrą DANIELĘ DIDŽBALIENĘ su šeima ir visą
giminę bei artimuosius nuoširdžiai užjaučiame -

Suvalkų krašto lietuvių išeivijos
sambūrio valdyba

MYLIMAM BROLIUI
mirus,

RŪTAI PACEVIČIENEI ir jos šeimai reiškiame 
gilią užuojautą-

Zenkevičių šeima

AfA 
JONUI LESČIUI 

mirus,
žmoną ALEKSANDRĄ ir dukrą VITĄ su šeima bei kitus 
gimines nuoširdžiai užjaučiame -

Hamiltono lietuvių pensininkų klubas

AfA
JONUI LESČIUI

mirus, 

žmonai ALEKSANDRAI, dukrai VITAI bei visiems
artimiesiems čia ir tėvynėje reiškia nuoširdžią

P. S. Daliai

užuojautą-

T. Gureckienė
A. Čerškienė P. Lukošienė
E. Kairienė S. P. Kanopai

PADĖKA
Mylimam sūnui

a.a. RIMANTUI JAKUBAUSKUI
1991 m. spalio 11d. tragiškai mirus, 

nuoširdžiai dėkoju klebonui kun. J. Staškui už maldas koply
čioje, už Mišias ir palydėjimą į kapines.

Gili padėka J. Kriščiūnienei už didelę kantrybę, tvarkant 
visus laidotuvių reikalus ir rūpinimąsi manimi. Dėkinga jos 
vyrui Vytui ir jo tėveliams Kriščiūnams už didelę pagalbą.

Esu dėkinga p.p. Biškiams ir šeimai, kai tik sužinojo apie 
Rimanto nelaimę su didžiausiu nuoširdumu globojo mane. 
Dėkinga dr. P. Dobrovolskiui ne tik už Rimantui pasitarna- 
vimą, bet ir už didelę pagalbą man. Nežinau kaip atsidėkoti 
J. L. Venslovaičiams. Jie nuo pirmos nelaimės dienos iki 
dabar nuoširdžiai globoja mane.

Ačiū karsto nešėjams, Rimanto draugams, atlikusiems 
patarnavimą paskutinei Rimanto kelionei. Dėkinga Romui 
Žiogariui, Rimanto kūmui, už nuolatinę pagalbą tvarkant 
visas bėdas. Ačiū p. Ramanauskienei už nuoširdžią ir greitą 
pagalbą.

Nuoširdus ačiū sesutei su šeima atvykusiai iš Amerikos 
ir už jos atliktus darbus. Ačiū už rūpestį p.p. Vaidotams, p.p. 
Vanagams, p.p. Kripams, p.p. Petryloms. Ačiū visiems už 
dalyvavimą koplyčioje, užprašytas Mišias, gražias gėles ir 
užuojautas žodžiu bei raštu, už palydėjimą į šventovę ir 
kapines. Ačiū mieloms ponioms už skanius pyragus. Ačiū 
šeimininkei B. Stanulienei už gražiai paruoštus pusryčius.

Lieku dėkinga su meile Jums visiems padėjusiems per
nešti skaudžią nelaimę.

Ačiū - Marija Jakubauskienė

Dabarties įvykiai Lietuvoje
Valdžios paaiškinimas

Lietuvos vyriausybės spau
dos biuras š. m. gruodžio 7 d. 
paskelbė valdžios paaiškini
mą dėl streikuojančių laikraš
čių.

Lapkričio mėnesio pabaigo
je buvo netikėtai sukeltas są
myšis dėl spaudos problemų. 
Kai kurių buvusių komunisti
nių leidinių redakcijos išpla
tino prasimanymus apie kai 
kurių laikraščių suvalstybi- 
nimą. Dienraštis “Lietuvos 
rytas” plačiai paskleidė klai
dingą informaciją, kad jis jau 
nusavintas.

Pasak biuro, didėjanti rin
kos sąlygomis konkurencija 
tarp laikraščių, blogėjanti fi
nansinė būklė ir noras paveik
ti vyriausybę, reorganizuojant 
buvusios Lietuvos komunistų 
partijos leidinius, yra, viena 
galimų priežasčių, paveikusių 
laikraščių redakcijas imtis 
tokių veiksmų. Lietuvos vy
riausybė buvo priversta sku
biau pradėti vykdyti Lietuvos 
respublikos įstatymą — perim
ti Lietuvos komunistų parti
jos ir kitų buvusių komunisti
nių organizacijų turtą.

“Valstiečių laikraštis” per
tvarkytas į privačią bendro
vę. Redakcijos kolektyvui bu
vo skirta 30%o akcijų, o kita da
lis — įvairioms žemės ūkio vi
suomeninėms organizacijoms. 
Buvusio Lietuvos komunistų 
partijos laikraščio “Tiesa” 
redakcijai leista pasirinkti: 
darbuotojams pasidalinti ly
giomis dalimis akcijas ir 
įsteigti uždarą akcinę bend
rovę ar pasilikti LDPP (įsteig
toje vietoje Lietuvos komu
nistų partijos) žinioje. Buvę 
rajoniniai Lietuvos komunis
tų partijos leidiniai paversti 
privačiomis bendrovėmis, pa
dalinant akcijas redakcijų 
darbuotojams.

Plačiai laikraščių paskleisti 
gandai apie tariamą laikraščių 
suvalstybinimą griauna pasiti
kėjimą Lietuvos politika, ken
kia tarptautiniam geram Lie
tuvos vardui, trukdo užsienio 
ekonominei politikai — pa
brėžiama biuro pranešime.

Plečiasi ryšiai
Kanados užsienio reikalų 

ministerė B. McDougall gruo
džio 13 d. paskelbė, kad Kana
da atidaro savo ambasados 
įstaigą Rygoje. Įstaigos atida
rymas, kaip pastebi ministerė, 
rodo, kad tarp Kanados ir Bal
tijos kraštų plečiasi geri ry
šiai. Tokia įstaiga Taline bu
vo atidaryta anksčiau, o Vil
niuje bus atidaryta artimiau
siu laiku.

Ministerė taip pat paskelbė, 
kad Kanada Baltijos šalims 
suteiks 2.7 mil. dol. ūkio tech
nikinei pagalbai. Pinigai bus 
pavartoti atvežti 100 baltiečių 
veterinorių, ūkių vadovų į spe
cialią Kanados ūkio vadovų 
mokyklą (International Live
stock Management School of 
Kemptville, Ont.). Ūkio srities 
specialistai, baigę šios mokyk
los kursus, galės panašius kur
sus suorganizuoti kitiems savo 
kraštuose.

Neigiama veikla

Buvusios Lietuvos premje
rės Kazimieros Prunskienės, 
pareiškimais, dabartinės Lie
tuvos valdžios politika mažai 
ką turinti bendra su demokra
tija. Kovoje su opozicija var
tojanti totalistiniam režimui 
būdingas priemones.

Kaip pastebima, K. Pruns
kienė ir kiti Lietuvos demo
kratinės darbo partijos veikė
jai savo dažnas keliones užsie
nyje pavartoja pakenkti Lietu
vos vyriausybei. Jie niekad 
neužsimena apie komunistinę 
tironiją ir jos pasekmes kraš
tui, objektyviai neįvertina 
didžiulių sunkumų, su ku
riais susiduria Lietuvos vy
riausybė, siekdama atstatyti 
tai, ką per 50 metų komuniz
mas naikino ir griovė.

Lapkričio 29 d. K. Prunskie
nė pokalbyje su Suomijos 
dienraščiu “Helsingin Sano- 
mat” vėl pakartojo, kad Lie
tuvos vyriausybė siekia dik
tatūrinių tikslų. Į Suomijos 
žurnalisto pastabą, kad opo
zicija gali laisvai Lietuvo
je veikti, K. Prunskienė at
sakė — jie dar nėra įkalinti, 
bet vyriausybė jais atsikra
tyti randa kitokių priemonių. 
Ji kritikavo ir ekonominę po
litiką, tačiau nepateikė kon
krečių savo pasiūlymų. Pa
prastai opozicija užsienyje 
nekritikuoja savo krašto val
džios.

Pagalba Maskvai

Gruodžio 7 d. Lietuvos prem
jeras G. Vagnorius pasimatė 
su krašto apsaugos ministeri
jos vadovais, karinių dalinių 
vadais bei įvairių tarnybų vir
šininkais. Premjeras visiems 
padėkojo už ryžtą ir ištvermę 
sunkiomis Lietuvai dienomis. 
Būtina — sakė jis — sudai-yti 
krašto apsaugos kontingentą. 
Tam klausimui svarstyti par
lamentas paskyręs posėdį.

Premjeras, kalbėdamas per 
televiziją, pasakė, kad nera
mios žinios pasiekiančios iš 
Maskvos. Jai trūksta maisto. 
Lietuvos vyriausybė surasianti
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Visos Kanados lietuvių dėmesiui!
Pirmasis "Kanados-lietuvių biznio žinynas” pasirodys 1992 m. pradžioje. Kanados lietuviams jis bus 
išplatintas nemokamai. “Žinynas” bus labai reikalingas ir laisvoje Lietuvoje!
Mes, Kanados lietuviai, turime pirmą ir labai gerą progą atnaujinti tarpusavio ryšį, pateikti tikslią 
informaciją apie esamą ir būsimą verslą, įvairius objektus, produktus, gamybą bei patarnavimus. 
Mūsų, kaip pirmojo Lietuviško biznio žinyno leidėjų, pagrindinis tikslas yra:

• Nurodyti tikslius gamyklų, firmų, agentūrų, medicininių įstaigų, verslų ir 
kultūros objektų adresus.

• Išryškinti pagrindines jų kryptis ir tendencijas.
• Duoti tikslią informaciją apie esamas ir besikuriančias bendroves.
■ Padėti greitai rasti reikalingą biznio patarnavimą, parduotuvę, reikalingą gydytoją, 

dantistą, advokatą, architektą ir t.t.
Šis specialus “Žinynas" ypatingas tuo, kad jame chronologine tvarka (su žemėlapiais!) bus išdėstytos 
svarbiausios ir jums būtinos reklamos. Nors ir kaip gerai jums sekasi, bet jūs vistiek eikvojate brangų 
laiką, ieškodami kokio nors reikalingo adreso, objekto ar prekės. Tuo pačiu metu gal ir jūsų ieško, 
ir dažnai be rezultatų.
Nepatekę į “Žinyną” prarasite daug progų ir galimybių!
Mūsų “Žinynas" - jūsų didžiausias pagalbininkas!

Amber Communication Services komitetas.

Atsiųskite šiuo adresu: Amber Communication Services Inc.
1558 Bloor St.West, 
Toronto, Ontario, M6P 1A2

Norintieji gauti smulkesnių informacijų, prašomi užpildyti ir atsiųsti šią atkarpą.

Vardas:................................................................................................... . ........ . ................. .............

I I

I 
I

I Adresas:

I Telefonas: FAX:

i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i

Muzikantai iš Lietuvos gros Anapilio didžiojoje salėje Naujųjų metų sutikimo pokylyje - iš kairės: Jonas Leibu- 
ras, Vytautas Minkevičius, Petras Garšva, Algirdas Doveika, Liudas Vaštakas
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galimybių padėti Maskvos 
žmonėms. Jis ragino žmones ir 
organizacijas rodyti dėmesio 
Rusijai bei jos žmonėms.

Artimiausiu laiku gali būti 
pasirašyta ekonominio bend
radarbiavimo sutartis su Ru
sija.

Kitos žinios
— Japonija parems Lietuvos 

prašymą įstoti į Tarptautinį 
valiutos fondą. Tai pažymėjo 
Japonijos finansų ministeris, 
Tsutomu Rata, kai pastarasis 
Tokijyje susitiko su Lietuvos 
premjeru Gediminu Vagnoriu
mi. Japonijos finansų minis
teris priėmė kvietimą aplan
kyti Lietuvą ir aptarė su G. 
Vagnoriumi galimybes išplėsti 
lietuvių ir japonų bendrovių 
tarpusavio ryšius.

— Lapkričio 7 d. po 50 metų 
pertraukos Lietuva sugrįžo į 
tarptautinę Raudonojo kry
žiaus organizacją. Lapkričio 
24 d. Budapešte vyko šios or
ganizacijos visumos susirinki
mas, kuriame oficialiai buvo 
patvirtinta Lietuvos narystė.

— Tiumenės autonominės 
srities valdžia, Rusijos fede
racijoje, nuo gruodžio 1 d. nu
traukė naftos tiekimą Latvi
jai, reikalaudama, kad Rusijai 
būtų sugrąžintas latvių suim
tas Rygos omoninikų vadas 
Perfenovas, dalyvavęs sausio 
mėnesio kruvinuose įvykiuose.

— Lietuvoje plečiasi kata
likiškas charizmatinis sąjū
dis. Evangelizacijos dienos 
jau vyko Kretingoje, Šiauliuo
se ir Kaune. Kaune į Vytauto 
Didžiojo universiteto salę su
sirinko gausus dalyvių būrys.

Svarstytos dvi temos: asme
ninis atsivertimas ir išpa
žinties sakramentas. Evange
lizacijos dienų renginiuose 
aktyviai dalyvauja Kretingos 
tėvai pranciškonai ir Nekal
to Marijos Prasidėjimo sese
lė Igne Marijošiūtė, atvyku
si iš Putnamo JAV-bių.

— Spaudos agentūrų prane
šimu, visiems užsieniečiams 
bus leidžiama pervažiuoti 
Lenkijos-Lietuvos sieną ties 
Lazdijais. Iki šiol tegalėjo 
sieną pervažiuoti tik Lenki
jos ir Baltijos valstybių pilie
čiai. Agentūros primena, kad 
visi į Lietuvą keliaujantys už
sieniečiai turi pasirūpinti 
Lietuvos vizomis.

— Gruodžio 12 d. Lietuvos 
aukščiausioje taryboje svarty- 
tas Lietuvos respublikos pilie
tybės įstatymas. Visi, kurie 
nuo 1940 m. birželio 15 d. iki 
1990 m. kovo 11 d. pasitraukė 
iš Lietuvos, yra laikomi jos 
piliečiais, jei netapo kitos 
valstybės piliečiais. Iš asme
nų, pasitraukusių iš Lietuvos 
tarp 1940 m. birželio 15 d. ir 
1990 m. kovo 11 d. ir gyvenan
čių užsienyje, Lietuvos pilie
tybę gali gauti tik lietuviai. 
Nebūtina atsisakyti kitos vals
tybės pilietybės.

— Gruodžio 12 d. Aukščiau
siosios tarybos pirmininkas 
V. Landsbergis pasiuntė laiš

ką Rusijos prezidentui B. Jel
cinui, pritardamas sudarytai 
Rusijos, Ukrainos ir Gudijos 
sandraugai. Lietuva teigiamai 
vertina nepriklausomų valsty
bių sandraugą, yra pasiruošu
si užmegzti draugiškus ryšius, 
tačiau įsijungti neketina. Lie
tuvai nepriklausomybė per 
daug kainavo, kad būtų galima 
elgtis kitaip.

— Aukščiausioji taryba 
svarstė generalinio prokuro
ro A. Paulausko pateiktą są
rašą asmenų, pasireiškusių 
prieš Lietuvos nepriklauso
mybę bei dalyvavusių pervers
me. Tarp jų yra ir gen. Itn. Pi- 
kauskas, Sov. Sąjungos kari
nių oro pajėgų vyriausiojo va
do pavaduotojas, perversmo 
metu buvęs Vilniuje.

— Aukščiausiosios tarybos 
narys V. Čepaitis, kuriam bu
vo pasiūlyta atsistatydinti dėl 
bendradarbiavimo su KGB, pa
reiškė, jog jis niekada nebu
vęs sovietų saugumo informa
toriumi, nors prisipažino, kad 
kartais su sovietiniu saugumu 
turėjęs ryšių.

— Ožsienio reikalų ministe
ris A. Saudargas gruodžio 12 d. 
priėmė Švedijos diplomatinį 
ginkluotų pajėgų atstovą Lie
tuvoje. Pastarasis savo skiria
muosius raštus įteikė Lietuvos 
krašto apsaugos ministeriui 
A. Butkevičiui. J.A.

Ką galime duoti kraštui, kuris 
atgavo savo nepriklausomybę?

Šios šv. Kalėdos Lietuvoje bus ypatingai džiaugsmingos, 
švenčiamos su dideliu dėkingumu ir pasididžiavimu, kad 
lietuvių tauta iškovojo savo kraštui laisvę ir nepriklau
somybę. Visame pasaulyje išsibarstę lietuviai 50 metų ne
nuilstamai priešinosi jų Tėvynėje primestam komunisti
niam režimui. 50 metų trukusi atkakli lietuvių tautos kova 
už laisvę ir demokratijų didžiosiomis raidėmis įsirašė į 
pasaulio istoriją.

Dabar prasideda dideli darbai atstatant valstybę, ku
riant laisvą visuomenę su tvirtomis demokratinėmis tra
dicijomis. Kiekvienas lietuvis, net ir gyvenantis toli nuo 
Tėvynės, gali svarbia dalimi prisidėti prie šių darbų. 
A.P.P.L.E. (American Professional Partnership for Lithua
nian Education) yra įsitikinęs, kad vienas iš pagrindinių 
žingsnių, ugdant Lietuvoje naują visuomenę, yra plačių ir 
pastovių ryšių užmezgimas su Vakarais. Tam pirmiausia 
yra reikalingas anglų kalbos mokėjimas. Lietuvos kultūros 
ir švietimo ministerijos prašymu A.P.P.L.E. sambūris ap
siėmė įgyvendinti didelį projektą — parūpinti anglų kalbos 
mokymo medžiagą Lietuvos aukštosioms mokykloms ir pa
grindinėms bibliotekoms. Yra užsibrėžta sausio mėnesį 
pasiųsti 1000 mokymo medžiagos rinkinių. Mieli lietuviai, 
prašome Jūsų pagalbos, parūpinant Lietuvai šias knygas. 
Kiekvienas aukotojas už skirtą auką gaus asmenišką pa
dėką iš Lietuvos respublikos kultūros ir švietimo minis
terijos ir taip pat nuoširdų ačiū iš A.P.P.L.E. sambūrio. 
Auką galite skirti savo vardu arba Jūsų draugo ar giminai
čio vardu. Aukos nurašomos nuo pajamų mokesčių.

Sutikdami šv. Kalėdas, nepamirškime Lietuvos, skir
kime savo dovaną, kuria naudosis ir ateinančios kartos. 
Sutelkime jėgas ir padarykime viską, kad Lietuva taptų 
kultūros ir demokratijos švyturiu.
--------------------------- ATKARPA ---------------------------
Taip, aš noriu prisidėti prie projekto parūpinti Lietuvai anglų 
kalbos mokymo medžiagą.
Skiriu auką už rinkinius knygų (vienas rinkinys 20 dol.)
Skiriu auką už_________ rinkinius knygų ir kasečių

(vienas rinkinys 50 dol.) 
Skiriu piniginę auką dolerių.
Prašau atsiųsti man informaciją, kaip tapti A.P.P.L.E. nariu.
Jūsų pavardė__________________________________________
Ad resas_______________________________________________
Miestas_______________Valstija_________ (Zip)kodo nr.______

provincija pašto kodo nr.

Tuo atveju, jeigu auką skiriate kito asmens vardu, prašome nuro
dyti to asmens pavardę ir adresą:
Auką skiriu vardu ________________________________
Gyvenančio adresu______________________________________
Miestas_______________Valstija_________ (Zip)kodo nr.______

provincija pašto kodo nr.
Čekius siųskite adresu: Dr. Rimas Petrauskas, 120 Brentwood Rd. N., 

Toronto, Ont. M8X 2C6, Canada.
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’ARAPIJOS KREDITO KOOPERATYVAS
999 College St., Toronto, Ontario M6H 1A8 

Telefonai: (416) 532-3400 ir 532-3414 T.V.

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.......... 6.25%
180-364 d. term, ind.......... 6.25%
1 metų term, indėlius...... 6.25%
2 metų term, indėlius...... 6.75%
3 metų term, indėlius...... 7.25%
1 metų GlC-mėn.palūk... 6.75%
1 metų GlC-met. palūk.... 7.25%
2 metų GlC-met. palūk.... 7.75%
3 metų GlC-met. palūk.... 8.25%
RRSP, RRIF ir OHOSP.... 6.75% 
RRSP ir RRIF-1 m. term. ind. 7.25% 
RRSP ir RRIF-2 m. term. ind. 7.75% 
RRSP ir RRIF-3 m. term. ind. 8.25% 
Taupomąją sąskaitą ....... 6.00%
Kasd. pal. taupymo sąsk.. 6.00% 
Kasd. pal.čekių sąsk.iki...4.50%

Duodame asmenines paskolas iki $50,000 ir mortgičius iki 75% 
įkainoto turto vertės. Parduodame pinigines perlaidas (money 
orders) ir kelionių čekius (traveler's cheques). Neimame mokesčio 
už išrašytus čekius bei apmokamas įvairias sąskaitas.

AKTYVAI per 51 milijoną dolerių

Mūsų tikslas - ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas

STEPHAN’S FURS
2239 Bloor Street West.
Parduodami kailiniai apsiaustai ir įvairaus kailio kepurės. 
Priimami užsakymai. Daromi pataisymai bei persiuvimai.

MASKELL INSURANCE
BROKERS LTD. (Savininkas Balys Maskeliūnas)

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

Toronto, Ontario M8V 1C6

VISŲ RUSIŲ DRAUDA - 35 METŲ PATIRTIS
• ĮVAIRIŲ DRAUDOS BENDROVIŲ ATSTOVYBĖ -

AUTOMOTIVE FIBER
AUTOBODY AND COLLISION REPAIRS 

Visų rūšių automobilių išorės (body) taisymas ir dažymas: 
sąžiningas darbas, pigios kainos.

Savininkas - RIČARDAS KYBARTAS,
22 BELVIA ROAD, --------------------“----------  " ----------------
Etobicoke, Ont. M8W 3R3 Telefonas 252-8863

MARGIS DRUG STORE
408 Roncesvalles Avė. Tel. 535-1944

PRIIMA “ONTARIO DRUG BENEFIT” RECEPTUS. 
Pensininkams 10% nuolaida nuo visko (išskyrus cigaretes)

NEMOKAMAS PRISTATYMAS Į NAMUS 
MARGIS DRUG STORE turi “Lottario” loterijos 

skaitytuvą (kompiuterį)

gyvybės, automobilių, gaisro atveju, 
nuomininkų turto, verslo ir komercijos 
Juozas Eimis Ramas

Tel. 231 -5641 , namų 766-5857
5233 Dundas St. W. (arti Kipling) 

z iilbldlG Islington, Ontario M9B 1 A6
Klientų patogumui, susitarus, atvažiuoju į namus

IMA UŽ:

Asmenines paskolas
nuo .................... 10.75%

Sutarties paskolas
nuo ....................  10.75%

Nekiln. turto paskolas:
Su nekeičiamu nuošimčiu
1 metų ............... 9.00%
2 metų ............... 9.50%
3 metų ............... 9.75%
Su keičiamu nuošimčiu
1,2 ir 3 metų .... 8.50%

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

406 Roncesvolles Ave. 
Telefonas 536-5936 ir

Telefonas 762-7775

SPORTAS
-----------Redaguoja SIGITAS KRASAUSKAS.--------  

32 Pasadena Gardens, Toronto, Ontario, M6S4R5, 
telefonas (416) 766-5367

k į.g (gerbiamus sporto skyriaus skaitytojus ir bendradarbius, S 
g šv. Kalėdų ir 1992 Naujųjų metų proga sveikinu ir g 
g linkiu sveikatos ir asmeninės sėkmės — . ss
g Sigitas Krasauskas S

Už nuopelnus išeivijos lietuvių sportui ŠALFASS-ga suvažiavimo metu 
Klivlande 1991 m. lapkričio 16 d. Pranui Mickevičiui suteikė garbės nario 
titulą. Prezidiumo pirmininkas Vytautas Jokūbaitis (dešinėje), naują gar
bės narį sveikina suvažiavusiųjų vardu Nuotr. Sig. Krašausko

Pasipuošta auksu .. .
Į ketvirtąsias Pasaulio lietuvių 

sporto žaidynes Lietuvoje suplaukė 
šimtai užjūrio lietuvių. Jų tarpe 
ir Audra Stukaitė, Kanadoje gimusi 
lietuvaitė. Ji norėjo “rimtai” pasi
varžyti slidinėjime, o taip pat pla
navo pasirodyti ir teniso aikštelė
se. Ji taip pat norėjo pamatyti Lie
tuvą, susipažinti arčiau su kraštu, 
apie kurį buvo girdėjusi iš tėvų pa
sakojimų. Iš Kaukazo kalnų ji parsi
vežė du aukso medalius, o iš Lietu
vos malonius prisiminimus — ragi
nančius ją ten vėl sugrįžti. ..

Slidinėti Audra pradėjo būdama 
9 metų amžiaus Toronto pašonės 
šlaituose (Loretto). Čia ji susipa
žino su slidėmis bei sniegu. Rim
tai slidinėti pradėjusi, tik užbaigus 
mokslą universitete.

1978 m. Western universitete Aud
ra Stukaitė įgijo fizinio lavinimosi 
laipsnį (Honours Physical Educa
tion Degree), o 1984 m. Queens uni
versitete ji gavo dar ir mokytojos 
teises. Tada Collingwood’o gimna
zijoje pradėjo dėstyti fizinį lavi
nimą. 1981 m. Audrai užbaigus kal
nų patruliavimo — greitosios pa
galbos medicinos kursą, prasidėjo 
jau ir profesionalus kalnų patru
liavimas — “rimtas” slidinėjimas. 
Keletą metų dirbo ji Albertoje — 
Jasper’io kalnuose. 1982 m. įsigi
jus slidinėjimo instruktoriaus tei
ses (šiandien ji turi “CSIA Level 
2” laipsnį), prisidėjo dar ir slidi
nėjimo mokymas.

Paskutinius 4 metus Audra dirba 
ir kaip Collingwood’o gimnazijos 
slidinėtojų komandos trenere. 1988 
m. jos treniruojama moksleivių 
rinktinė dalyvavo Tarptautinės 
mokyklų federacijos slidinėjimo 
varžybose Švedijoje.

Praėjusią vasarą, Audra nepa
būgusi Lietuvos politinio netik
rumo, pasirodė ir Kaukazo kalnuo
se. Nespėjus tinkamai pasiruošti 
varžyboms, nes dauguma užjūrio 
slidininkų treniravosi tik ne visą 
dieną, jau teko jai rungtyniauti 
su aukšto lygio Lietuvos varžovais. 
Rungtyniavo ji 30-45 m. amžiaus 
klasėje. Dešimties slidininkių gru
pėje ji tapo pirmąja slalomo ir di
džiojo slalomo nusileidimuose. 
Suprantama, kad iškilmingą žyme
nų įteikimą Elbruso papėdėje, su
teikiantį jai dvigubą žaidynių čem
pionės titulą, Audra prisimena su 
malonumu ir pasididžiavimu.

Audra, Kanadoje gimusi lietu
vaitė, dabar dar maloniau prisi
mena savo tėvų gimtinę Lietuvą. 
Užklausta, kaip patiko kelionė, ji 
atsako: “Buvo labai, labai malonu. 
Pajutau aš ten savo ‘šaknis’. Paslau
gių žmonių tarpe jaučiausi aš kaip 
karalaitė. Didžiuojuosi būdama 
lietuvaitė ir gailiuosi, kad neva
žiavau Lietuvon anksčiau . . O 
užklausta, kas ją daugiausia im
ponavo Lietuvoje, ji sakė: “Žaidy
nių iškilmės . . .”, nors nusiskun-

AMBER GLOBUS UNITED TRADE inc.
Ontario Corporation nr. 955190

Susipažinkime su nauju siuntų į Lietuvą patarnavimu
• Dovanu siuntos pristatomos tiesiai į gavėjo rankas lėktuvais 

per mėnesį. Jokio muito. Nauji ar vartoti drabužiai, maistas 
ir kt. $5.99 už 1 kg.

• Lėktuvų bilietai į Baltijos kraštus ir atgal skrendant Lufthansa, 
KLM ir Skandinavijos lėktuvais -

Toronto-Vilnius ........... $899 + mokesčiai

• 21st Century Travel Insurance Co.
Drauda Kanados lankytojams-$1 dienai
Skrydžio atšaukimas - nuo $10

• Dolerių pristatymas
• Greitas laiškų persiuntimas FAX būdu
• Automobilių pristatymas laivais

Paslaugos perkant nebrangius vartotus automobilius

Mūsų adresas:
257B Willard Ave., 2nd floor, Toronto, Ontario M6S 3R1 

Tel. (416) 604-8446 FAX (416) 604-9436

AUDRA STUKAITĖ, IV-se PLS žai
dynėse, slidinėjimo varžybose Elb
ruse pelniusi du aukso medalius. 
Nuotraukoje -jau namuose prie lie
tuviško berželio vis dar supama 
malonių prisiminimų . ..

dė ji rungčių išsklaidymu po visą 
Lietuvą ir per mažu socialiniu bend
ravimu su sportininkais varžybų 
metu.

Milžiniškos ir iškilmingos mui
tinės tarnautojų laidotuvės sukrėtė 
ją. Žmonių solidarumas ir jų pastan
gos siekiant nepriklausomybės, 
paliko Audrai gilų įspūdį. Pagaliau 
užklausta, ar norėtų ji grįžti į Lie
tuvą, atsakė: “Labai norėčiau padėti 
jiems ir padirbėti Lietuvoje — gal 
kaip anglų kalbos mokytoja. Lietu
va yra labai puiki”. Juozas Balsys

Ubartas ir Kidykas, pasaulinėje 
klasėje užsirekomendavę disko me
tikai, kaip Vilniaus “Sporte” 1991 m. 
lapkričio 12 d. laidoje rašoma: “...iki 
lapkričio 10 d. į LAF (Lietuvos atleti
kos federacija) nejstojo, todėl netu
rės teisės atstovauti Lietuvos rink
tinei per tarptautines varžybas ir 
olimpines žaidynes . .

Grįžo su laimikiu
Prieš pora metų susidarė lietuvių 

medžiotojų grupė: A. Daržinis, A. 
Langas, J. Lasys-visi trys iš Toronto. 
Be jų dar: I. Rastonis iš Port Franks 
ir A. J. Švilpa iš Londono. Ir šį kartą 
jie negrįžo tuščiomis rankomis, bet 
su dideliu laimikiu - per 1000 sva
rų briedžiu, kuris pakliuvo į A. Lan
go ugnies zoną.

Londoniškis Švilpa yra nepapras
tas medžiojimo ir meškeriojimo en
tuziastas, praktikuojąs tas dvi spor
to šakas per 40 metų. Kasmet jis vyks
ta į tas rizikingas keliones, neboda
mas nei baisiausio rudens ar žiemos 
oro. Grįžęs su laimikiu, pavaišina ir 
savo draugus, kurių niekada netrūks
ta. Savoje sodybojte natūraliai išrū
kyta žuvis yra populiariausias Lon
dono lietuvių skanėstas. D.E.

ŠALFASS vadovybė vėl Kanadoje
Šiaurės Amerikos lietuvių fizinio 

auklėjimo ir sporto sąjungos meti
nio atstovų suvažiavimo metu 1991 
m. lapkričio 16 d. Klivlande patvir
tinta naujoji sąjungos vadovybė iš 
Toronte gyvenančių sporto darbuo
tojų ketverių metų darbo kaden
cijai. Pirmajame posėdyje, įvyku
siame 1991 m. lapkričio 27 d., pa
reigomis pasiskirstė: Audrius Ši
leika - pirmininkas, Mindaugas Lek- 
nickas - pirmininko pavaduotojas, 
Rimas Miečius - vicepirmininkas 
varžybiniams reikalams, Algirdas 
Bielskus - generalinis sekretorius 
(gyvena Klivlande), Sigitas Krašaus- 
kas - sekretorius, Rimas Kuliavas - 
narys. Naujon valdybon pakviestas 
Jonas Gustainis sutiko eiti iždininko 
pareigas. Pakviesta Audra Danaity- 
tė sutiko būti nare ir talkinti centro 
valdybos darbuose.

Pirmame naujosios centro valdy
bos posėdyje buvo svarstytas spor
to šakų komitetų vadovų klausimas. 
Visi pareigas einantys prašomi dar
bą tęsti ir toliau. Jeigu vyks kai ku
rie pakeitimai, bus išsiaiškinta as
meniškai.

Numatytoms 42-sioms ŠALFASS- 
gos metinėms žaidynėms, kurios 
vyks Toronte 1991 m. gegužės 8, 9, 10 
d.d. centro valdyba nedelsdama su
darys darbo komitetą. Kiek jau žino
ma, pagrindinės salės šiems rengi
niams yra užsakytos.

Suvažiavime diskutuotas klausi
mas dėl Lietuvoje leidžiamos “Lie
tuvos kūno kultūra ir sportas 1868- 
1990” knygos, kurioje Vytauto Kaza
kevičiaus aprašyta išeivijos sporti
nė veikla išeivių nepatenkina, siūlo
ma buvo ją perredaguoti. Šiuo klau
simu naujoji centro valdyba įgalio
jo Sigitą Krasauską išsiaiškinti su 
leidėjais Lietuvoje ir po to pakvies
ti išeivijoje esančius sporto žurna
listus šį darbą atlikti.

Būtina pristatyti suvažiavimo nuo
sprendžiu pagerbtus darbuotojus.

Pranas Mickevičius, buvęs pirmo
jo FASK’o (Fizinio auklėjimo ir 
sporto komiteto) valdybos narys 1947 
m. Vokietijoje, žurnalo “Sportas”, 
kurį redagavo Kęstutis Čerkeliūnas, 
redakcinės komisijos narys, dauge
lio vertingų straipsnių autorius, 
“Išeivijos lietuvių sportas” vienas 
iš redaktorių, kuris be atlyginimo 
pašventė daugelio metų laisvalai
kį, pakeltas į ŠALFASS-gos garbės 
narius.

Irena Regienė, “Draugo” sporto 
skyriaus vedėja, pagerbta kaip spor
tinio gyvenimo talkininkė, sutei
kiant jai žymenį. Balys Savickas, 
sąjungos šaudymo sekcijos vadovas, 
darbštus ir nusipelnęs sportiniam 
gyvenimui, pagerbtas žymeniu. Sig. K.

Rautinš’as ir Aleksinas 
Lietuvos piliečiai

Radijo žiniomis iš Vilniaus, išei
vijos krepšininkams Leonui Rautin- 
š’ui ir C. Aleksinui jau yra suteikta 
Lietuvos pilietybė. Atrodo jiems 
žaisti už Lietuvos rinktinę 1992 m. 
Barcelonoje neturėtų būti daroma 
kliūčių. Formalus nuosprendis, ar 
šie žaidėjai galės atstovauti Lietu
vai Barcelonoje, bus padarytas 1991 
m. gruodžio 19 d. Springfield’e, Mass., 
Tarptautinės krepšinio federacijos 
centro vadovybės posėdžiuose. Fe
deracijos taisyklės sako, kad žaidė
jai (šiuo atveju Rautinš’as ir Alek
sinas jau įsigiję dvigubą pilietybę), 
turi būti krašto piliečiais bent tre
jus metus.

Skautų veikla
• Gruodžio 7 d. “Rambyno” ir 

“Šatrijos” tuntų vyresnieji skau- 
tai-tės, apie 20, kalėdojo su kalėdi
ne muzika ir giesmėm. Aplankė 
per 20 lietuvių High Parko ra
jone.

• Gyvenimas be lietuviškos spau
dos yra bėgimas nuo savo tautos.

Alpenbitter yra pagamintas 
tik su geriausiais importuotais 
prieskoniais pagal specialų Alpen 

receptą, bet parduodamas 
vietinėmis kainomis.

LIETUVIŲ
■Liti KRFDITO 

PARAMA KOOPERATYVAS

MOKA:
6.25% už 90 dienų term, indėlius
6.25% už 6 mėnesių term, indėlius
6.25% už 1 m. term, indėlius 
6.75% už 2 m. term, indėlius 
7.25% už 3 m. term, indėlius
6.75% už 1 m. GIC mėn. palūk.
7.25% už 1 m. GIC invest, pažym.
7.75% už 2 m. GIC invest, pažym.
8.25% už 3 m. GIC invest, pažym.
6.75% UŽ RRSP ir RRIF ind. (variable rate) 

7.25% už RRSP ir RRIF 1 m. term. ind.
7.75% už RRSP ir RRIF 2 m. term. ind. 
8.25% už RRSP ir RRIF 3 m. term. ind.
6.75% už OHOSP (variable rate)
6 % už taupymo sąsk. (gyvybės drauda)

6 % kasd. pal. sąsk. virš 10.000 
4.50% už kasd. pal. čekių sąsk.
4.50% už Amerikos dol.kasd.pal.sąsk.

(US dol. Sav. Acc.)

IMA:
už asmenines
paskolas nuo....... 10.75%
už nekilnojamo turto
paskolas (mortgages):
su nekeičiamu
nuošimčiu

1 metų ....
2 metų ....
3 metų ....

(fixed rate)

9 %
9.50%
9.75%

su keičiamu nuošimčiu
1,2 ar 3 metų .... 8.50%
(variable rate)

Asmenines paskolas 
duodame iki $65,000 ir 
mortgičius iki 75% įkainoto 
turto. Kitos paskolos: (Line 
of Credit) ir antrieji mortgičiai.

Nuošimčiai gali pasikeisti savaitės eigoje.

AKTYVAI per 02 milijonus dolerių

Kredito kortelė

Visų narių gyvybė apdrausta santaupų dydyje, bet nedaugiau 
$2,000. Asmeninės paskolos mirties atveju apdraustos iki $30,000. 
Nemokamas čekių ir sąskaitų patarnavimas. Gaunama piniginės 
perlaidos. Kelionių čekiai (American Express, Thomas Cook 
mastercard cheques). Kelionių drauda nariams ir svečiams iš kitų 
kraštų. (The Co-operatos & Blue Cross).

KASOS VALANDOS:
• Pirmad., antrad. irtrečiad. 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.

BŪSTINĖ: Lietuvių namai -
1573 Bloor Street West, Toronto, Ontario M6P 1A6

Telefonas 532-1149

A. W. GARBENS REAL ESTATE INC.
Telefonas (Toronto linija) 416-773-6480 

Namų įkainojimo skyrius
YORK SIMCOE APPRAISAL CORPORATION
1211 Gorham St., Units 1&2, Newmarket, Ont. L3Y 7V1.

Telefonas (Toronto linija): 416-773-3779 
FAX 1-416-836-1029

ALFONSAS W. GARBENIS, jn., B. Econ. CRA, SRA, SAVININKAS, 
kvalifikuotas įkainotojas nuosavybių, mortgičių, palikimų, investacijų, (V. 
Day Capital Gains) ir patarėjas kituose nekilnojamo turto reikaluose.

KINGSWAY NATIONAL REAL ESTATE LTD.

1614 Bloor St. W., Toronto, M6P 1A7 (Arti Toronto Lietuvių namų)

PERKANT - PARDUODANT NAMĄ VISADA JUMS SĄŽININGAI IR
DRAUGIŠKAI ____.______
patarnaus STASYS JOKŪBAITIS.

Telefonai 535-2331 arba 537-2869

Residential Real Estate 
Services

5110 Dundas Street West 
Etobicoke, Ontario M9A 1C2 

Tel. (416) 231-3000 24 val.
FAX (416) 231-6993

AUŠRA DALINDIENĖ

Jei norite pirkti ar parduoti namą, kreipkitės į mane ir sužinosite 
apie naują Royal Lepage programą HOMEMATCH. 

Ši programa greitai suveda pirkėjus su pardavėjais. 
Neieškokite niekur kitur - skambinkite man.

E U ROT
PARCEL. SERVICE

SIUNTINIAI LIETUVON, LATVIJON, ESTIJON
• Garantuojamos žemiausios kainos ($3.50 už kg) 

siuntinius pristatant į namus.
• Mes paimame siuntinius iš jūsų namų 

(nemokamai, jei siuntinys daugiau negu 15 kg).
• Siunčiame vartotų ir naujų drabužių siuntas
• Siunčiame maisto ir medicininių reikmenų siuntas.
• Nei minimumu, nei maksimumu siuntos neribojamos.
• Siunčiame siuntas tiesiog gavėjo adresu.
• Į kainą įeina ir persiuntimo išlaidos.

(Gavėjas nieko neturi primokėti).
• Perduodame pinigus iš rankų į rankas.
• Greitas nuo 2-3 savaičių siuntinių pristatymas

R A X

614 The Queensway, Toronto, Ont.Mūsų adresas:
Tel. (416) 503-1601 
Atidaryta nuo pirmadienio iki 
penktadienio 9 v.r.-7 v.v., 
šeštadienį nuo 9 v.r.-5 v.v. 
Neapmokama automobiliams vieta 
prie raštinės.

y t urur. -jst-'x vr-vr vx-'j*

I Sveikinam su 
į šv. Kalėdom ir linkim 
| laimingų Naujų metų.



Šie svečiai iš Lietuvos gros Anapilio Naujųjų metų sutikime. Iš kairės: 
Jonas Leiburas, Algirdas Doveika, Vytautas Minkevičius, Petras Garšva

BALTIC STORES & CO. (Z. JURAS)
11 London Lane, Bromley, Kent, BR1 4HB, England 

Tel. 081 460 2592

Siūlome pasinaudoti mūsų išplėsta ir įvairiapusiška 
prekyba su Lietuvos respublika.

Pasiunčiame paskutiniausius VAKARŲ EUROPOJE gaminamus 
ir gaunamus vaistus; plačiai pasaulyje žinomas angliškas ir kitas 
medžiagas, drabužius, sportinius kostiumus bei sportinius batus, 
ELEKTRONINES PREKES, rusiškus ir kitų kraštų automobilius. 
Pervedame palikimus į Lietuvą arba kitus kraštus pageidaujama 
valiuta, atliekame visas finansines ir banko operacijas aukš
čiausiu klijentui kursu, priimame trumpalaikes arba neriboto 
laiko investacijas, sudarome testamentus bei administruojame 
nuosavybę, tarpininkaujame įvairių dokumentų sudaryme.

Siūlome populiarų siuntinį: 1991 m. nr. 1.
3 m vilnonė angliška eilutei medžiaga, 3 m puiki suknelei 
medžiaga, 1 vyriškas arba moteriškas sportinis kostiumas,
1 pora sportinių batų, vyriška arba moteriška striukė.
Siuntinio kaina (oro paštu) .............................................................  $460

Konkurencijos neturinčios maisto siuntinių kainos. 
Siuntinys nr. 5 - $120.

10 dėžučių įvairios konservuotos mėsos, 10 sv ryžių, 200 gr tirps
tančios kavos, 4 sv cukraus, 2 dėž. šprotų, 4 sv dešros, 2 sv sūrio,
2 sv pupelių kavos, 2 sv valgomos alyvos, 1 bonka krupniko.
Parduodame “Olympia” rašomas mašinėles su lietuvišku šriftu. 
TIK PER ANGLIJĄ GREIČIAU IR TAUPIAU!

Toronto miestas

Svarbus pranešimas 
Toronto miesto gyventojams ir 

prekybininkams
Nebus išvežamos mėlynos dėžės Naujų metų 
dieną, 1992 m. sausio 1, trečiadienį.
• Normalus mėlynų dėžių išvežimas 1992 m. 

sausio 1, trečiadienio, bus atliktas sausio 8, 
trečiadienį.

Padėkite išlaikyti Toronto miestą švarų, 
išnešdami atmatas išvežimo dieną. Niekados 
nedėkite sudaužytų stiklų arba kitų aštrių daiktų 
į plastikinius atmatų maišus.

Nicholas Vardin, P. E n g., 
miesto inžinierius ir viešųjų darbų 

bei aplinkos viršininkas

TORONTO"'
Vietoj kalėdinių sveikinimų atvi

rukais įsirašė į bendrų sveikinimų ir 
paaukojo “Tėviškės žiburiams”: 
$40 — Jonas ir Alina Kšivickiai, Dun
das, Ont; $35 — Z. Saunorienė ir 
vaikai, Dundas, Ont; $30 — Bronė 
Perkauskienė, Hamilton, Ont, Vy
tautas Jakubaitis, West Lome, Ont, 
M. A. Garkūnai, Jonas ir Zita Didž- 
baliai, Stella ir Juozas Miškiniai, 
Niagara Falls, Ont, O. V. Keziai, 
Ancaster, Ont, Viktoras ir Rita Na
vickai su šeima. Tillsonburg, Ont., 
Pranas ir Gražina Stripiniai; $25 — 
Antanas ir Marija Pusdešriai, Ha
milton, Ont, Ramutė, Jeronimas, 
Aušra, Ramunė Pleiniai, Hamil
ton, Ont., Julius ir Pranė Barakaus- 
kai, Jonas ir Nijolė Šimkai, J. T. Ci- 
pariai, Rodney, Ont, E. J. Mažulai- 
čiai, Hamilton, Ont., Erika ir Vincas 
Sakavičiai, Hamilton, Ont., A. G. 
Skaisčiai, Grimsby, Ont, Marytė ir 
Vladas Miceikos, Simcoe, Ont, Bro
nė ir Jonas Stankaičiai, Elena Ber- 
sėnienė ir šeima, Hamilton, Ont., 
M. J. Astrauskai, Juozas ir Danutė 
Daniai, Ottawa, Ont, Ona ir Jonas 
Kirvaičiai, V. V. Augėnai; $20 — 
Lidija ir Juozas Lukšos, London, 
Ont, Stasė ir Bronius Žutautai, Emi
lija Vindašienė ir dukra Virginija, 
Delbi, Ont., Stasė ir Povilas Kano
pai, Hamilton, Ont., Lilė ir Pranas 
Kažemėkai, Hamilton, Ont, Marija 
Borusienė ir vaikai — Dana, Algi
mantas ir Roma su šeima, Aldona, 
Vladas ir Leta Vaitoniai, Ramunė, 
Zuzana ir Juozas Stravinskai, Bro
nė, Jonas Greičiūnai ir šeima, Ele
na Draudvilienė, Jadvyga Ignatavi
čienė, Birutė ir Jonas Lukšiai, 
Tillsonburg, Ont., Vaclovas Dubins- 
kas, Joana ir Juozas Rovai, Mindau
gas ir Marija Šelmiai, Gintautas ir 
Genė Venskaičiai, Ona, Jonas ir Li
nas Ažubaliai, Viktoras ir Aldona 
Kryžanauskai, Collingwood, Ont, 
Jonas Šeperys, D. V. T. Kekiai, West 
Lome, Ont, Adelė ir Kostas Ciru- 
šiai su šeima, Aniceta Deksnienė 
ir šeima, Hamilton, Ont; $15 — J. T. 
Kiškūnai, Vilius Karalius, Welland, 
Ont, Aldona Jankaitienė, Elena 
Jaškienė, Elena ir Bruno Vyšniaus
kai, Dutton, Ont, Stasys Matulio
nis, Brantford, Ont; Aldona, Ro
mas, Bronius, Vytas, Irena Biskiai; 
$10 — Dara ir Albertas Jankūnai, 
Hamilton, Ont, Bena ir Vaitiekus 
Gataveckai, M. J. Naruševičiai su 
šeima, London, Ont, Janina Čer
niauskienė, Pranas Čečys, Ona ir 
Jonas Dirmantai ir dukros, Vytau
tas Montvilas, J. Liutkienė, Stefa
nija ir Vitalius Matulaičiai.

Baltistikos konferencija 
Toronte

Atvyks daug mokslininkų iš 
Baltijos valstybių

Padėkime lietuviams atvykti 
į baltiečių mokslininkų suvažia
vimą Toronte 1992.VI.9-13 d.d. 
ir įsigykime naudingą žinyną — 
The Baltic States, a Reference 
Book (išleido Lietuvos, Latvijos 
ir Estijos enciklopedijų leidyk
los).

The “Association for Advan
cement of Baltic Studies” (AABS) 
aukojantiems $100 ar daugiau 
pasiųs šią 272 puslapių knygą, 
kurioje rasite: 1. Vilniaus, Kau
no, Klaipėdos, Birštono, Šiau
lių ir kitų miestų žemėlapius 
bei turistinę informaciją; 2. Pre
kybininkų, krautuvių bei firmų

ŠKKAL£DU ,r 
NAUJŲ METŲ proga 
SVEIKINAME visus buvusius, 
esamus ir būsimus klientus, 
linkėdami sveikatos ir geros 
sėkmės visur ir visada

DĖMESIO! DĖMESIO! DĖMESIO!
Kviečiame keliauti į Lietuvą pigiai ir patogiai su

STERLING AIRWAVS
Pirmas skrydis:
TORONTAS-KOPENHAGA-VILNIUS - gruodžio 20 
VILNIUS-KOPENHAGA-TORONTAS - sausio 2, 8, 22,1992 

Kaina: $999 kanadiškais 
****************************************************
Nuo 1992 m. sausio mėnesio numatomi kasdieniniai skri
dimai į Vilnių per įvairius Europos miestus. Smulkesnių žinių 

apie tai teiraukitės mūsų įstaigoje.
Mūsų kelionių biuras visada maloniai jums patarnaus:
* Išrašant kelionės ir sveikatos draudimus
* Pervežant svečius autobusu Montrealis-Torontas-Montrealis
* Užsakant pigius skridimus giminėms atvykti į Kanadą
* Išrašant bilietus lėktuvu ar traukiniu
* Padės suplanuoti jūsų atostogas

DARBO LAIKAS: pirmadieniais-penktadieniais 9.30-17.00, 
šeštadieniais - pagal išankstinį susitarimą

2100 Bloor St. W., Toronto, Ontario M6S 1M7, Canada 
Tel. (416) 769-2500, FAX (416) 763-6279

adresus, telefonus, “fax” nume
rius; 3. Valdžios atstovų, meni
ninkų bei kultūrininkų pavar
des, adresus, telefono nr.; 4. Tu
ristui naudingus sakinius anglų- 
lietuvių-latvių-estų kalbomis 
(tai labai naudinga skrendan
tiems per Rygą!) ir daug dau
giau.

Visiems aukotojams bus iš
duodami mokesčių atleidimo 
kvitai. Kanadoje čekius rašyti 
“University of Tartu Fund” var
du ir siųsti “AABS Conference” 
University of Toronto, 100 St. 
George St., Room 1022, Toronto, 
M5S 1A1. JAV-se čekius rašyti 
“AABS” vardu ir siųsti: AABS 
Executive Office, 111 Knob Hill 
Road, Hackettstown, N.J. 07840.

Remkime Lietuvos mokslinin
kus ir įsigykime naudingą žiny
ną - nedelskime, nes knygų skai
čius ribotas! Inf.

Lietuvoje leidžiamas savait
raštis “Lietuvos darbininkas” 
kartas nuo karto pasiekia ir 
“TŽ” redakciją. Jis yra pilnas 
patriotinės dvasios, kovoja už 
krašto laisvę, darbo žmonių ge
rovę, kietai pasisako prieš ko
munizmą, buvusią komunistų

partiją, pasivadinusią Lietu
vos demokratine darbo parti
ja, persispausdina dr. J. Sava- 
sio knygą, išleistą išeivijoje, 
apie religijos persekiojimą Lie
tuvoje sovietinės okupacijos 
metais. Kai kuriuos straipsnius 
“Lietuvos darbininkas” persi
spausdina iš “TŽ”. Laikraštį 
redaguoja Jonas Sinkevičius ir 
pavaduotojas Gintautas Ker
šys. “LD” 1991 m. 2 nr. pažymė
ta, kad “TŽ” ir “LD” redakcijos 
“nutarė bendradarbiauti”. For
malaus nutarimo nebuvo ir ne
reikia, nes visa lietuvių išei
vijos spauda mielai bendradar
biauja su Lietuvos spauda.

Nori susirašinėti
Renaldas Valkauskas, 11 m. am

žiaus, nori susirašinėti su Kana
doje gyvenančiu lietuvių jauni
mu. Rašyti: R. Valkauskas, Rie
tavo 5-7, 233040 Kaunas, Lithua
nia-Lietuva.

Prašo pagalbos
Trys jauni lietuviai norėtų dirbti 

bet kokį darbą ir neribotų laikų. 
Rašyti šiuo adresu: Žilvinui Zaice
vui, Baltrušaičiai, Tauragė 235900, 
Lithuania.
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Dantų gydytoja
Gintarė Sungailienė, d.s., d.d.s.
39 Dundas Street East, Suite 201,
Mississauga, Ontario L5A 1V9 Telefonas: 276-8863

Taip pat gydytoja priima pacientus ketvirtadieniais.
1588 Bloor St. W., Toronto, Ont. M6P 1A7 
(Priešais Lietuvių namus) Telefonas: 530-1070

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

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

Advokatas

AfA 
ALFONSUI JONUŠKAI

Punske mirus, 
dukrai DANIELEI DIDŽBALIENEI su šeima bei 

giminėms reiškiame nuoširdžią užuojautą -

/. B. Prakapai V. B. Bansevičiai
B. D. Naudžiūnai V. I. Pečiuliai

A. S. Zim niekai

VICTOR E. RUDINSKAS,
B. Eng., M. Eng., B.C.L., LL.B., M.B.A.

15 John St., Suite 2 Tel. 240-0594
Weston, Ontario M9N 1J2 (24 valandas)
(arti Lawrence ir Weston Rd.) FAX 248-5922

Advokatas
PETRAS K. ŠIM ON Ė LIS b. a. m.l.s. ll.b.

perėmė a.a.advokato Algio Puterio 
bylas ir testamentus

3425 Dundas St. W., Suite 200 Telefonas
prie Windermere Ave. įstaigos (416) 763-3362
Toronto, Ontario M6S 2S4

Vaidotas Jonynas, m.b.a., c.f.a. 
viceprezidentas

Telefonai - (416) 864-2734 
1-800-387-1883 (toll free)

, Asmeniškai pataria apie “T-Bills”, 
“Canada Savings Bonds”, RRSPs, 
“Mutual funds”, auksą ir sidabrą

• Sąžiningai patarnauja lietuviškai 
arba angliškai

Moss, Lawson & Co. Limited
1 Toronto Street, Toronto, Ont. M5C 2W3

“TORVIL” LTD.
(Buvusi J.&J. Canadian-European Exp. Imp. Co.)

NAUJOS ŽEMOS KAINOS 
PRISTATANT NUO DURŲ IKI DURŲ

patarnauja lietuviu kalba

Nemokamas namų įvertinimas

Juozas (Joseph) 
NorKus 

namų pirkimo ir 
pardavimo atstovas

RF/VIKK
west realty Inc., realtor 

an Independent member broker

1678 Bloor Street West 
Toronto, Ontario M6P 1A9 769-1616

NAUJA!!! SIUNTOS LĖKTUVU (Air Cargo) per 4-S savaites
► SIUNTINIAI SUDAROMI IR PARUOŠIAMI PAČIŲ KLIENTŲ (Nauji ir 

vartoti drabužiai, mažiausias kiekis 5 kg arba 12 sv, maksimumo nėra)
► STANDARTINIAI MAISTO SIUNTINIAI (reguliarus pristatymas)
► SKUBUS MAISTO PERSIUNTIMAS (14 dienų) \

► PINIGAI (pristatymas iš rankų į rankas)
- reguliarus (4 savaitės)

► SVEIKATOS DRAUDA LANKYTOJAMS (tik Kanadoje)

► RUSŲ (SOVIETŲ) GAMYBOS AUTOMOBILIŲ PARDAVIMAS
Žemiausios kainos - pristatymas per 3 savaites (Volga, Lada, Samara-Sputnik, 
Moskvich, Tavria, Niva).

TUOJAU BUS ŽEMĖS ŪKIO MAŠINŲ IŠPARDAVIMAS
(traktoriai, plūgai, sėjimo mašinos ir t.t.)

SKAMBINTI NEAPMOKAMU TELEFONU 1-800-661-0210
Nauji prekiautojai (dealers) kviečiami

KANADOJE
Head Office
63 Galaxy Blvd., Unit 7, 
Rexdale, Ontario M9W 5P1 
Tel. (416) 798-3320 
FAX: (416) 798-3321
Branch
TORVIL PARCELS 
404 Roncesvalles Ave., 
Toronto, Ontario M6R 2M9 
Tel. (416) 534-3860 
FAX: (416) 533-4910

■ LIETUVA 
LATVIJA 
ESTIJA 

UKRAINA 
GUDIJA 

MOLDAVIJA 
ARMĖNIJA 
GRUZIJA 

ST. PETERSBURGAS 
MASKVA

Head Office
2136 West Chicago Ave., 
Chicago, IL 60622 
Tel. (312) 278-5258 
FAX: (312) 278-0875

Branch
R&R INTERPOSTMIR CO
1055 Broadway,
Buffalo, NY 14212 
Tel. (716) 894-9880 
FAX: (716) 894-9880

FAX 233-0285

DRESHER Ltd.
Real Estate 
Member Broker

Tel. 233-3334
3830B Bloor St. W., Islington, Ont. M9B 1 K8

Patarnavimai visose pirkimo ir pardavimo srityse. 
Kreipkitės į Valterį Drešerį. Kiekviena įstaiga tvarkosi atskirai. 

Didžiausia pirkimo ir pardavimo organizacija pasaulyje.

IA IT C UI7 O INSURANCE 
JLF IvJll/ĮjJlTILIv brokers

Fax 233-0285 - Tel. 231-2661
3830B Bloor Street West, Islington, Ontario M9B 1K8
Lietuvių kalba patarnauja - V. DREŠERIS ir

RIMA (Petkutė) DREŠERIENĖ
Darbo valandos: 9 v.r. — 7 v.v., šeštadieniais — 9 v.r. — 5 v.p.p. .

Narys “Better Bussiness”biuro

Patarnavimas — greitas ir tikslus! 
V. Dauginis - telefonai (416) 533-1121, (416) 822-8480 
Lilija Pacevičienė - telefonai (416) 533-1121,(519) 853-3652 

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

D ft A IDA ----INSURANCE
Walter V. Dauginis Insurance Broker Limited, 

1613 Bloor St. West, Toronto, Ont., M6P 1A6
(416) 533-1121 FAX 533-1 122
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TORONTO H MONTREAL
Anapilio žinios

— Kalėdų švenčių programa: 
gruodžio 24, antradienį, 8 v.v., Kū
čios didžiojoje Anapilio salėje 
(dėl bilietų teirautis pas J. Gurk- 
lienę tel. 278-4674); 11 v.v. — reli
ginis koncertas Lietuvos kankinių 
šventovėje (atlieka parapijos cho
ras, solistai ir instrumentalistai, 
vadovaujant muz. J. Govėdui); 12 v. 
nakties — Bernelių Mišios; gruo
džio 25, Kalėdų dienų, Mišios 9.30 
v.r. ir 11 v.r. Autobusas Kalėdų 
dieną veš maldininkus Anapilin 
iš Islington© požeminių trauki
nių stoties sekmadienio tvarka.

— Naujų metų išvakarėse, gruo
džio 31 d., Mišios 6 v.v., Naujų me
tų sutikimas — didžiojoje Anapi
lio salėje nuo 7 v.v. Naujų metų 
dieną Mišios — 9.30 v.r. ir 11 v.r.

— Kalėdų eglutė mūsų mažie
siems Anapilio salėje — gruodžio 
22, sekmadienį, po 11 v.r. Mišių.

— “SOS Lietuvos vaikų” Toronto 
skyrius ruošia kalėdinę dovaną 
našlaičiams Lietuvoje. Į kalėdi
nes pamaldas ateinantieji prašo
mi atnešti vaikų vitaminų, žais
liukų, vaikų knygučių arba pini
ginę dovaną parapijos salėn.

— Mišios gruodžio 22, sekmadie
nį, 9.30 v.r.už a.a. Antaną Rin- 
kūną, 11 v.r. už parapiją; Wasa- 
goje 2 v.p.p. už a.a. Aleksą Rimkų.

Išganytojo parapijos žinios
— Gruodžio 9 d. Toronte viešėjo 

lietuvių evangelikų liuteronų 
vyskupas išeivijoje H. Dumpys. 
Jis susitiko su parapijos sinodo 
nariais tarybos pirmininku E. 
Steponu. Susitikime taip pat da
lyvavo vargonininkas P. Šturmas, 
vyskupo atstovas Kanadoje kun. 
A. Žilinskas.

— Gruodžio 22 d., sekmadienį, 
11.15 v.r. pamaldas šventovėje 
laikys jaunimo būrelis. Po pa
maldų Kalėdų senelis apdovanos 
vaikus dovanėlėmis.

— Kūčių vakarą iškilmingos 
pamaldos su Šv. Vakariene 6 v.v. 
Giedos parapijos choras. Šv. Ka
lėdų dieną (gruodžio 25) pamal
dos 11.15 v.r.

— Gruodžio 29, sekmadienį, 
pamaldos 11.15 v.r.

Lietuvių namų žinios
— Kalėdų švenčių ir Naujų metų 

tarpšventyje gruodžio 29, sekma
dienį, nebus gaminami sekmadie
nio pietūs. Svetainė “Lokys” veiks 
nuo 11.30 v.r. iki 6 v.v.

— Bilietai į LN Naujų metų suti
kimą gaunami LN raštinėje tel. 
532-3311 ir sekmadienio popietė
se. Stalai rezervuoti.

— LN valdybos posėdis - sausio 
9, ketvirtadienį, 7.30 v.v.

— Sausio 26, sekmadienį, 2 v.p.p. 
Kunigaikštienės Birutės menėje 
IlI-me aukšte, įvyks Suvalkų kraš
to sambūrio narių susirinkimas.

— Vasario 1, šeštadienį, 7 v.v. 
įvyks Medžiotojų ir žūklautojų klu
bo “Tauras” balius. Bilietai gau
nami pas J. V. Šimkų tel. 231-9425.

— Vasario 2, sekmadienį, įvyks 
Išganytojo parapijos susirinkimas.

Aukos slaugos namams
$1,000 - Gražina Kocienė; $500 - 

J. Varkavičius; $100 - E. Dikson; 
$50 - E. Petrus. Iš viso statybos 
fonde yra $686,798. Aukos priima
mos Toronto ir Hamiltono kredito 
kooperatyvuose arba siųsti tie
siog šiuo adresu: Labdaros fondas, 
Lietuvių slaugos namai, 1573 Bloor 
St.W., Toronto, Ontario M6P 1A6. 
Aukos atleidžiamos nuo valstybi
nių mokesčių.

Kun. P. Ažubalio stipendijų 
fondas šiais metais paskyrė sti
pendijas: Vilijai Bijūnaitei 
$700, Rimui Čuplinskui $700 
ir Romui Garbaliauskui $700. 
Į fondo valdybą pakviestas Jo
nas Ažubalis. Fondui aukojo: 
$400 — J. J.Rovai; $100 — O. Skre- 
būnienė.

Kauno kunigų seminarijai 
aukojo: $1,000 — J. Jonaitis iš 
Sudbury, Ont.

Kanados lietuvių muziejaus- 
archyvo Anapilyje statybos vajui 
aukojo: $1,500 — L Gabalis.

Šv. Jono lietuvių kapinėms 
aukojo: $100 — J. Šeperys, A. 
E. Šiškai.

SOS vaikų kaimo Lietuvoje 
vajui per KLK moterų draugijos 
skyrių aukojo: $100 — N.N.; $75
— dr. M. D. Valadkos; $50 — dr. 
A. A. Valadkos, Ališienė; $40 — 
C. Pažerūnienė; $20 — S. J. And- 
ruliai, R. J. Karasiejai, J. Pleč
kaitienė.

Religinei Lietuvos šalpai Sud- 
burio apylinkės lietuviai surin
ko $447. Stambesnes sumas au
kojo: $100 — P. M. Venskai; $60
— L. Kulnys; $50 — A. Rukšys; 
$40 — J. Stankus.

Žada greitai pasirodyti Lietu
vos litas. Ta proga Kanados lie
tuvių muziejuje Anapilyje ro
domi naujai įsigyti bei P. Barba- 
tavičiaus paskolinti reti istori
niai pinigai R.M.

• Ar jau parėmei Kanados lie
tuvių kultūros muziejų?

Prisikėlimo parapijos žinios
— Prieškalėdinis susikaupimas, 

kurį praves mūsų parapijoj kun. 
dr. Viktoras Skilandžiūnas, prasi
dės šį penktadienį, gruodžio 20, 
sekančia tvarka: penktadienį Mi
šios ir pamokslas 9.30 v.r. ir 7 v.v., 
šeštadienį 9.30 v.r. ir 4 v.p.p., o 
sekmadienį pamokslai per visas 
Mišias. Išpažinčių bus klausoma 
prieš kiekvienas Mišias per visas 
tris dienas.

— Naujų metų sutikimo baliui, 
kuris vyks parapijos salėse, bi
lietų dar yra. Bilietus platina B. 
Genčius salėje, o namuose bet ka
da galima užsisakyti tel. 532-8531. 
Naujų metų sutikimo vaišės prasi
dės gruodžio 31 d. 8 v.v. Mišios mū
sų šventovėje-Naujų metų išvaka
rėse 7 v.v. Mišių tvarka Naujų me
tų dieną kaip sekmadienį.

— SOS Lietuvos vaikų Toronto 
skyrius ruošia Kalėdų dovanas 
Lietuvos našlaičiams ir prašo, 
kad Kalėdų naktį ir Kalėdų dieną 
visi ateidami į šventovę atsineš
tų vaikams vitaminų, žaisliukų ar 
paremtų finansiškai.

— Lietuvių pranciškonų vadovy
bės posėdžiuose, kurie vyko pra
eitą savaitę Kennebunkporte, Mai
ne, buvo peržiūrėta pranciškonų 
veikla ir padaryti kai kurie pakei
timai. St. Petersburge, Floridoje, 
vietoj T. Vytauto Zakaro, OFM, 
paskirtas Vytautas Balčiūnas, 
OFM, Toronte pakeitimų nėra.

— Anglų kalbos kursai parapi
jos patalpose vyksta nuo pirma
dienio iki penktadienio lytais 
nuo 9-11 v.r., o pirmadieniais ir 
trečiadieniais ir vakare nuo 7-9 
v.v. Šių kursų reikalais skambin
ti Matytei Balaišytei tel. 533-9880.

— Mišios gruodžio 22, sekmadie
nį, 8.30 v.r. - už a.a. Anelę Januš
kienę, 9.20 v.r. - už Bordignon šei
mos mirusius, 10.15 v.r. - už a.a. 
Vytautą Žėką, už a.a. Petrą Čipkų, 
11.30 v.r. - už gyvus ir mirusius pa
rapijiečius.

Pilietybės reikalu
Lietuvos generalinio konsu

lato Kanadoje pranešimu, Lietu
vos aukščiausiosios tarybos pi
lietybės priimtame įstatyme, 
18 straipsnyje, sakoma: “Lie
tuvių kilmės asmenys, turėję 
Lietuvos Respublikos pilietybę 
ir nuo 1940 m. birželio 15 d. iki 
1990 m. kovo 11 d. pasitraukę iš 
Lietuvos, gyvenantys kitose 
valstybėse, Lietuvos respubli
kos pilietybę atstato, paštu 
pareiškę Lietuvos vidaus minis
terijai ar Lietuvos Respublikos 
diplomatinėms įstaigoms užsie
nyje, kad jie yra Lietuvos Res
publikos piliečiai; ir pateikę 
tai patvirtinančius įrodymus, 
Lietuvos Respublikos piliety
bė laikoma atstatyta, kai asme
niui išduodamas Lietuvos pilie
čio pasas. Adresai: Lietuvos 
vidaus reikalų ministerija — 
Šventaragio 2, Vilnius 2754, 
Lithuania; Consulate General 
of Lithuania 235 Yorkland Blvd., 
Suite 502, Willowdale, Ont. M2J 
4Y8.

Prisikėlimo parapijos kredito 
kooperatyvas švenčių laikotar
pyje gruodžio 25, 26 d.d. ir sau
sio 1 d. bus uždarytas.

Kredito kooperatyvas “Para
ma” Kalėdų švenčių laikotar
pyje gruodžio 25, 26 ir sausio 
1 d.d. bus uždarytas. Vedėja

“Parama” lietuvių kredito ko
operatyvas praneša, kad yra įves
tas naujas patarnavimas - parū
pinama kelionių drauda nariams 
bei jų svečiams iš kitų kraštų. 
(The Co-operators, Blue Cross).

Primenama, kad dr. R. Mažei
kaitės kursui, “The medieval 
roots of Lithuanian nationa
lism” Toronto universiteto 
School of Continuing Studies 
mokykloje galima registruotis 
tiktai iki sausio 20 d. Kursas 
vyks 7-9 v.v. trečiadieniais 
nuo 1992 m. sausio 22 iki kovo 
25 d. Skambinti tel. 978-3665. 
Kanados lietuvių fondas yra 
pažadėjęs padengti kurso mo
kestį pirmiem 6 asmenim, ku
rie paduos prašymus. Kreiptis 
tel. 252-7638. Inf.

Toronto Maironio mokykla 
nuoširdžiai dėkoja “Paramos” 
bankui už kalėdines dovanas 
kiekvienam mokiniui ir moky
tojui. Visi džiaugiasi “Para
mos” lietuviškais sąsiuviniais 
ir rašomom priemonėm. G.P.

Ontario parlamento laikinasis 
opozicijos vadas Jim Bradley, 
M.P.P., atsiuntė “TŽ” šį sveiki
nimą: “Šiuo šventu metu libera
lų frakcijos vardu siunčiu Jūsų 
štabui ir visiems ‘Tėviškės žibu
rių’ skaitytojams geriausius lin
kėjimus ateinantiems metams. 
Daugeliui mūsų praėjusieji me
tai buvo nepaprastai sunkūs, ta
čiau galime guostis ir būti lai
mingi, kad gyvename Ontario 
provincijoje. Priimkite geriau
sius mūsų linkėjimus šių šven
čių metui”.

NAUJŲ METŲ SUTIKIMAS * *__ _

K
-S

ANAPILYJE su specialiai pakviestu 
orkestru iš Lietuvos 
gruodžio 31, antradieni, nuo 7 valandos vakaro

* Šilto vakarienė su vynu 7.30 v.v. punktualiai.
* Šalti užkandžiai po 12 valandos vakaro.
* Nemokamas baras. * Šampanas, puikiai išpuošta salė.

Stalai numeruoti. Pakvietimus prašome įsigyti iš 
anksto - sekmadieniais po pamaldų Anapilyje ir 
vakarais pas V. Narušį tel. 277-1128. 
Visus dalyvauti maloniai kviečia -

Anapilio parapijos tarybos 
administracinė sekcija

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

[ĖJIMAS: suaugusiems $40.00. «
Bilietai parduodami LN raštinėje ir sekmadienių popietėse.

VISUS DAL YVAUTI ŠIAME RENGINYJE NUOŠIRDŽIAI KVIEČIA — LIETUVIŲ NAMAI

NAUJŲ 1992 METŲ 
SUTIKIMAS
gruodžio 31, antradienį, 7.30 v.v., 
Prisikėlimo parapijos salėje.
• Karšta vakarienė su vynu • Apmokamas baras
• Šaltas bufetas • Žymus "Neal Pupulin
• Šampanas orkestras.
Bilietai - $40. Platinami salėje po Mišių, 
o kitu laiku pas B. Genčių tel. 532-8531. Visus dalyvauti maloniai kviečia -

Prisikėlimo parapijos visuomeninė sekcija ir parapijos jaunimas

ŠIS “TĖVIŠKĖS ŽIBURIŲ” 
NUMERIS šiais metais yra pas
kutinis. Kitas numeris išeis 
1992 m. sausio 1 d. Linkime vi
siems skaitytojams, bendradar
biams ir dosniems rėmėjams 
linksmų Kristaus gimimo šven
čių ir laimingų Naujų metų. 
Taip pat reiškiame nuoširdžią 
padėką aukotojams, kurių dos
nios aukos padeda gyvuoti “Tė
viškės žiburiams”.

m*

A. a. Elenos Jakubaitienės dve
jų metų mirties prisiminimui 
vyras Vytas “Tėviškės žibu
riams” aukojo $50.

A. a. Vinco Kuzmos mirties 
metinių proga jo žmona Pau
lina aukojo “Tėviškės žibu
riams” $50.

Windsoro Šv. Kazimiero lie
tuvių parapijos komitetas “Tė
viškės žiburiams” atsiuntė $50 
auką.

A. a. Jono Lesčiaus atminimui 
O. ir J. Petrūnai “Tėviškės ži
buriams” aukojo $30; Vytas 
Blauzdys — $20.

A. a. Elenos Gaputytės atmi
nimui Gapučių šeimos “Tėviš
kės žiburiams” aukojo $100.

A. a. Petro Čipkaus 10 metų 
mirties prisiminimui žmona 
Teodora “Tėviškės žiburiams” 
aukojo $50.

A. a. Arvydo Gudinsko atmi
nimui K. L. Meškauskai ir R. 
Geidukytė “Tėviškės žiburiams” 
aukojo $40.

A. a. Juozo Domeikos atmini
mui žmona Stefanija Domeikie
nė “Tėviškės žiburiams” auko
jo $25.

Teodoro Pabrėžos ir Viktorijos 
Vingelytės sutuoktuvės įvyko 
gruodžio 14, šeštadienį. Sutuok
tuvių apeigas Išganytojo para
pijos šventovėje atliko kun. Al
gimantas Žilinskas. Vestuvinis 
pokylis vyko Prisikėlimo para
pijos Parodų salėje. Vestuvinė 
puota ypač pasižymėjo lietuvių 
papročiais, dainomis, žaidimais 
ir muzika. Abu jaunieji darbuo
jasi Toronto “Gintaro” ansamb
lyje. Vestuvėse dalyvavo daug 
jaunuomenės. D.

visiems giminėms, 
draugams ir 

pažįstamiems 
linki —

Salomėja ir Jonas 
Andruliai

Genovaitė ir Vytautas 
Balčiūnai

Genovaitė Gaižutienė 
ir dukros

Laima ir Gediminas
Kurpiai

Alesė ir Kostas
Rašymai

“Lietuvos aido” įgaliotinis 
Kanadoje dr. P. Lukoševičius 
praneša, kad laikraštis prenu
meratoriams iš Vilniaus yra 
siunčiamas oro paštu vieną kar
tą per savaitę, penki numeriai 
viename voke. “Lietuvos aidas” 
skaitytojus čia pasiekia per 6-7 
dienas. Prenumerata metams — 
99 Kanados doleriai. Primena
ma, kad čekius ar pašto perlai
das rašyti “Lietuvos aidas” var
du. Adresas: “Lietuvos aidas”, 
232008 Vilnius, Gedimino 1, Li
thuania-Lietuva.

Šis Lietuvos valstybės laik
raštis skelbia priimtus įstaty
mus, potvarkius bei kitą oficia
lią medžiagą, teikia plačia in
formaciją.

Dr. P. Lukoševičius, išvykda
mas atostogų, linki visiems “Lie
tuvos aido” prenumeratoriams 
linksmų šv. Kalėdų ir sėkmingų 

Gruodžio 31 
antradienį, 
7 vai. vakaro, 
Karaliaus Mindaugo ir 
Karalienės Mortos 
menėse
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Laima ir Česlovas
•y Senkevičiai 
Aušra ir Henrikas 

Trussow
Grasilda ir Marijonas 

Valaičiai
Jane Vingelienė

1992-jų metų; taipgi prašo pre
numeratų reikalu iki kovo 5 d. 
kreiptis į V. Skrinską, 116 Win- 
cott Dr., Weston, Ont., M9R 2P6, 
tel. (416) 249-4591. Inf.

Paieškojimas
Ieškau Kazimiero Žymančio, Pra

no, gimusio apie 1895 m. ir išvyku- 
sio iš Lietuvos 1930 m. Norėčiau 
sužinoti, ar dar gyvas. Giminės taip 
pat prašomi atsiliepti šiuo adresu: 
Antanina Bumšaitė, Samališkės 
kaimas, Vėžaičių paštas, Klaipė
dos rajonas, Lithuania.

EUROPEAN CATERING
Gaminamas maistas visom progom, 
parūpinama salė, muzika, gėlės, 
sutvarkomi gėrimų (baro) reikalai. 
Skambinti bet kuriuo laiku: An
tanas Gataveckas tel. (416) 234-0243 
Toronte.

KLK moterų dr-jos Montrealio 
skyrius gruodžio 8 d. surengė me
tinę šventę Aušros Vartuose. Mi
šias 11 vai. už mirusias ir gyvas 
nares atnašavo klebonas kun. Juo
zas Aranauskas, pasakydamas 
šventei atitinkamą pamokslą. 
Pamaldų metu giedojo parapi
jos choras. Narės pamaldose da
lyvavo su vėliava.

Šventės minėjimas vyko para
pijos salėje. Skyriaus pirm. Ge
novaitė Kudžmienė trumpai api
būdino skyriaus veiklą per 39 me
tus ir pakvietė poetą dr. Henri
ką Nagį ir jo žmoną Birutę pasi
dalinti savo įspūdžiais, patirtais 
neseniai lankytoje Lietuvoje. Jie 
abu pasakojo pasikeisdami. Ypa
tingai jautriai kalbėjo Henrikas, 
po pasitraukimo į Vakarus pirmą 
kartą lankęs Lietuvą. Jis išlaikė 
savo nusistatymą — nelankyti 
LTSR, nors ir turėjo įvairių pa
siūlymų. Pagal jį, nesą svarbūs 
dabartiniai ginčai, nes tai demo
kratinis reiškinys. Lietuva jau
čiama gyva per žmonių apsispren
dimą. Išsamiai atsakė ir į kelis 
iškeltus klausimus.

Pačių moterų paruoštos vaišės

ADAMONIS INSURANCE AGENCY INC.
Namai — Automobiliai — Prekyba — Atsakomybė 
39O7A Rosemont Blvd., Montreal, Que. H1X 1 L7

Tel.: 722-3545 Res.: 256-5355
JOANA ADAMONYTĖ, A.I.B. DONNA SVRAKA, A.I.B.

PETRAS ADAMONIS, C.I. B.
Greitas ir tikslus patarnavimas. Pasiteiravimas neįpareigoja apsidrausti.

® Sveiki sulaukę ŠV. KALĖDŲ! 

m Laimingų Naujų metų visiems!
ADAMONIS Insurance Agency Inc.

Nuoširdžiai dėkojame už patikėjimą mums jūsų 

draudimų 38 metų laikotarpyje.
Tebūna mūsų darbas paskatinimu lietuviškam 
jaunimui eiti į savarankiškumą bet kurioje verslo 
ar profesijos srityje.

PETRAS ADAMONIS,
Chartered Insurance Broker

LITAS MONTREALIO LIETUVIŲ 
KREDITO UNIJA

1475 DeSeve St., Montreal, Que. H4E 2A8
Tel. 766-5827; 766-5830

Skyrius: 39O7A Rosemont Boulevard
VISI BANKINIAI PATARNAVIMAI

AKTYVAS - virš $29,000,000 REZERVAS - virš milijono.
MOKA UZ:

Certifikatus 1 m.-...........7 %
Certifikatus 2 m................73A%
Term, indėlius:

1 metų .....................61/4%
180 d.-364 d........... 6 %
120 d.-179 d...........6 %
60 d.-119d...........6 %
30 d. - 59 d...........41/2%

IMA UZ:
Nekiln. turto nuo 8’/2%, asmenines - nuo 10 %

Informacija apie naujausias palūkanas “Lite” 
KASOS VALANDOS:

1475 DeSeve 3907A Rosemont
Pirmadieniais 9.00- 3.00 10- 2
Antr., treč. 9.00- 3.00 —
Ketvirtadieniais 12.00- 8.00 3.00- 7.00
Penktadieniais 10.00- 6.00 2.00- 6.00

ATLIEKU VERANDŲ taisymus, 
rūsių (rec. rooms) įrengimus, lauko 
ir vidaus dažymus. Skambinti Vin
cui Baliūnui tel. 766-2872 Toronte.

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

PARDUODAMI šilti žieminiai ba
tai už pusę kainos. Gera proga pa
siųsti į Lietuvą, kur taip trūksta ava
lynės bei aprangos. Skambinti tel. 
535-7184 Toronte.

VYTAS GRABAUSKAS- 
statau naujus namus, darau patai
symus, prieplaukas (decks), tveriu 
tvoras. Skambinti tel. 416 - 847-9187, 
Oakville, Ontario.

PARDUODAMAS grynas bičių 
medus. Kreiptis pas bitininką J. 
Norkų (didesnius kiekius prista
tau į namus) tel. 389-8179. Taip pat 
galima gauti Anapilio knygyne.

ĮMOKĖJUS PINIGUS į paslaugos 
“Rūta” sąskaitą, jūs galite aprūpin
ti Lietuvoje savo giminaičius, drau
gus, senelių ir vaikų namus švie
žia skerdiena - 70 kg ($130), rūkytos 
mėsos gaminiais - 20 kg ($150), sau
so maisto rinkiniu - $150, šventinis 
rinkinys - $150. Visi užsakymai pri
statomi į namus. Teirautis tel. 1- 
(416) 536-4742, 919 Dufferin St. Apt. 
502, Toronto, Ont. M6H 4B3. 

buvo puikios. Pelnas numatytas 
paskirti Lietuvos našlaičių pa
galbai. Gaila, kad po sniego pū
gos miestas dar nebuvo išsikasęs, 
ir dalyvių buvo nedaug.

Kun. Izidorius Sadauskas pra
eitą vasarą pirmą kartą aplankė 
Lietuvą. Ten jis padarė keletą 
vaizdajuosčių. Lapkričio 20 d. 
“Rūtos” klube vieną jų parodė. 
Didokas būrys žiūrovų buvo su
žavėti Lietuvos vaizdais bei pri
taikyta muzika.

Albinas Blauzdžiūnas paruošė 
ateinantiems metams aukų vo
kelius, kurie yra išdėti švento
vės prieangyje. Parapija jam la
bai dėkinga.

Naujų metų sutikimą gruodžio 
31 d., 8 v.v. AV parapijos salėje 
rengia LK Mindaugo šaulių kuo
pa. Norintieji sutikime dalyvauti 
apie tai praneša kuopos valdybos 
nariams iki gruodžio 24 d.

A. a. Jurgis Lavinskas, 56 m. am
žiaus, mirė gruodžio 4 d. Po pa
maldų AV šventovėje gruodžio 7 
d. kūnas sudegintas Mount Royal 
krematoriume. Liūdi žmona, duk
tė, sūnus, sesuo, du broliai ir 
kiti artimieji. B.S.

Taupymo-special..................41/4%
Taupymo - su gyv. dr.............  4 %
Taupymo - kasdienines........ 41/4%
Einamos sąsk..........................  31/z%
RRIF-RRSP-1 m.term........  7’/4%
RRIF-RRSP - 2 m.term........  73/4%
RRIF-RRSP-taup..............  41/2%

MOTERIS, 37 m., iš Lietuvos1 ieško 
darbo. Gali prižiūrėti vaikus, slau
gyti ligonius ir atlikti kitus namų 
ruošos darbus. Skambinti Laimai 
tel. 233-5996 Toronte.

IEŠKAU MOTERS, kuri galėtų gy
venti kartu ir prižiūrėti tik gimusį 
vaiką. Skambinti tel. 427-5106.

PARIS PERFUMES. Kaip uždirbti, 
turint verslą ir prekiaujant iš sa
vo namų? Jūs galite pardavinėti 
kvepalus Elizabeth Taylor’s Pas
sion Perfumes kaip: Georgio, Ob
session, Calvin Klein, Eternity, 
Poison, Opium, Chanel Nr. 5 ir vi
są eilę kitų nuostabių, paslaptin
gų, bet niekada nepamirštamų Pa
ryžiaus kvepalų. Kiek galima už
dirbti? Jau nuo pat pirmos parda
vinėjimo dienos jūs galite padary
ti 300% pelno. Pvz. jūs priimate 
$300 vertės užsakymus. Jums kai
nuos 10 buteliukų $75. Jūsų pel
nas — $225. Czarina kvepalai kai
nuoja $17.50; jūs parduodate už 
$34.95. Štai kaip darosi jūsų pel
nas. Jūsų ateitis pardavinėjant 
kvepalus prasideda šiandien. No
rintieji gauti daugiau informaci
jų tepaskambina (716) 856-1782, 
arba tegu rašo: Universal Sales 
Enterprises, Paris Perfume Dept., 
P.O. Box 276, Buffalo, N.Y. 14212. 
Pradėkite didinti savo uždarbius! 
Nesigailėsite tai darę. Mes turi
me taip pat didelį laikrodžių pa
sirinkimą ir tikrų bei sintetinių 
deimantų.


